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A kdo hlídá Vás? SOS Přívěsek, Váš osobní 
bodyguard

„Poslední dobou od kamarádů slýchám samé 
příběhy o tom, čí táta zkolaboval a komu vezli 
maminku do nemocnice. Přirozeně se o to víc 
bojím o vlastní rodiče. Mají ale vlastní hlavu 
a mé připomínky, aby byli opatrnější, přechází 
mávnutím ruky, což mi na klidu rozhodně ne-
přidá.“ (Michal, 47)

S podobnými problémy se potýká mnoho z nás. 
Obavy ale mají i samotní senioři. Velkým strašá-
kem je například zdánlivě obyčejný pád. Pro člo-
věka těžko se zvedajícího ze židle jsou podobné 
situace noční můrou. Případů, kdy se lidé po 
pádu nemohou zvednout ze země a na pomoc 
čekají hodiny i celé dny, stále přibývá.

Statistiky se navíc ohání alarmujícími čísly. Po-
dle nich se třetina seniorů ročně setká s pádem. 
S včasnou pomocí se s pády vyrovná 90 % 
z nich. Pokud pomoc ale přijde později než 
za hodinu, šance rapidně klesají. Bez včasného 
zásahu se pak bez trvalých následků obejde již 
pouze 10 % případů.

Péče o seniory trochu jinak

I díky hrozbě pádů se tak mnoho seniorů ocitá 
v situaci, kdy jsou nuceni k určitým omezením, 
či dokonce stěhování do domů s pečovatelskou 

službou nebo k příbuzným. Takové kroky však 
mohou přinést více škody než užitku. Jsou i jiná 
řešení?

V Čechách zažívá boom revoluční služba tís-
ňové péče o seniory. Pomoc v nebezpečí před-
stavuje přívěsek, který lze obyčejně zavěsit 
na krk. SOS Přívěsek disponuje tísňovým tlačít-
kem, které v případě nouze stačí zmáčknout. 
Tím se spojí s 24h Monitorovacím centrem, 
které uživateli zajistí potřebnou pomoc v řá-
dech minut.

Jak to funguje?

Na složitou manipulaci s chytrými telefony klid-
ně zapomeňte. 24h Monitorovací centrum bdí 
nad svými uživateli nepřetržitě, čímž zajišťuje 
pomoc opravdu kdykoli. SOS Přívěsek je vyba-
ven SIM kartou, což umožňuje snadnou komu-
nikaci s uživateli přímo přes SOS Přívěsek. Je 
navíc připraven i na tak ošemetné terény, jako 
je koupelna. Je totiž vodotěsný.

Díky GPS lokátoru Vás pomoc najde opravdu 
všude. Ať jste na nákupu, návštěvě u známých 
či v lese na houbách. Operátoři vždy přesně ví, 
kam pomoc poslat. SOS Přívěsek je připraven 
i na situace, kdy tlačítko nejste schopni zmáčk-
nout. Disponuje totiž senzorem pádu, a při jeho 
zaznamenání se o vyslání nouzového signálu 
postará sám!

Hlídací parťák

SOS Přívěsek jistě uvítají nejen senioři, ale i lidé 
s různými zdravotními indispozicemi. Například 
vozíčkářům hrozí vypadnutí z vozíku, cukrovká-
řům zas kolaps např. v podobě hypoglykémie. 
SOS Přívěsek může dále pomoci pečovatelům a 
personálu v různých typech zařízení pro seniory.

Eliminuje omyly

Člověk není tvor neomylný, a tak se může lehce 
stát, že tlačítko zmáčknete omylem. SOS Přívě-
sek se ale vždy nejprve spojí s 24h Monitorova-
cím centrem, které plané poplachy bez problé-
mů eliminuje.

V Čechách se záchranné přívěsky objevily již 
dříve, byly však napojeny přímo záchranné slož-
ky. Planým poplachům tak nešlo předcházet. 
S Monitorovacím centrem a handsfree komu-
nikací nabývá péče o seniory nových rozměrů. 
SOS Přívěsek tak záchranné akce značně zrych-
luje a ulehčuje.

Školení Operátoři Vám zajistí vhodnou pomoc 
a zavolají Vaše Nouzové kontakty. Zůstanou 
s Vámi ve spojení až do chvíle, kdy dorazí po-
moc, a o dalším postupu informují Vaše blízké.
SOS Přívěsek je skvělou možností, jak si život 
užít bez obav, a také bez připomínek a starostí 
Vašich blízkých. 

Zachraňujeme životy
s SOS Přívěskem

Dovolte nám zavolat Vám  
pomoc, když sami nemůžete.

30 dnů na vyzkoušení zdarma.
☎ 800 900 780

Využijte speciální nabídku služby – PomocVnebezpečí.cz: 

Pokud při objednávce zadáte kód SGM100, bude Vám odečtena sleva 100 Kč! A co víc, první měsíc služby zdarma.

Žijte v klidu. 
Žijte s SOS Přívěskem.
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Česká správa sociálního 
zabezpečení uveřejnila, 

že v březnu letošního roku 
pobíralo důchod 472 žen 
a 64 mužů, kterým bylo sto 
a více let. Nejvíce jich žije 
v Praze a Jihomoravském 
kraji, nejméně v Karlovar-
ském kraji.  Jestli žijí doma 
a pečují o ně příbuzní, nebo 
v nějakém zařízení sociál-
ních služeb, zpráva neuvádí. 
Je to dobrá zpráva pro nás 
občany, že se prodlužuje 
délka dožití, a byť je nám 

odchod do důchodu prodlu-
žován, máme větší statis-
tickou šanci si ho také užít 
delší dobu. Ta špatná zpráva 
je, že pokud si nezačneme 
již v mládí spořit „na stará 
kolena“, z důchodu taktak 
vyžijeme. 
A ta úplně nejhorší zpráva je, 
že lidé, kteří se starají o se-
niory a zdravotně postižené, 
jsou placeni tak mizerně, že 
ani nemají šanci si na důchod 
přispořit. Fyzicky i psychic-
ky náročná práce je mnohdy 
donutí odejít do invalidního 
důchodu, někteří se rozhod-
nou, pokud jsou ještě zdatní, 
změnit místo za jiné s lepším 
platem. A sehnat nové lidi? 
Paradoxně má začínající pe-
čovatel menší mzdu, než jaký 
důchod pobírá stoletý klient, 
o kterého se stará... 
Poslední vývoj snad přináší 
trochu optimismu poskyto-
vatelům a pracovníkům v so-
ciálních službách. Po vyře-
šení vládní krize vláda v no-
vém složení řešila z pověření 
poslanců i krizi v sociálních 
službách a přijala návrh mi-
nistryně Marksové. Od 1. 7. 
se platy zvýší a pro navýšení 
dotací se našlo 1,160 mld. 
Je to dobrá zpráva pro všech-
ny pracovníky v sociálních 
službách. 
Více informací přinášíme 
na stranách 2 až 7.
Redakce přeje čtenářům 
krásnou a zaslouženou 
dovolenou.

Lenka Kaplanová

Více 
dobrých 
zpráv

ÚVODNÍK

Stal jste se slavným fotografem, kte-
rý dokázal prorazit ve světě módy 
a modelingu, ale na druhé straně 
neskrýváte svůj profesionální zá-
jem o mužské tělo a fotografujete 
mužské akty. Co vás přivedlo mezi 
lidi se zdravotním hendikepem? Je 
to tím, že podobně jako gayové stáli 
dlouho i oni spíše na okraji spole-
čenského zájmu…?
Cestu k lidem se zdravotním hendike-
pem tady v Čechách jsem našel po re-
voluci, když mě jedna nadace požádala 
o pomoc, zda bych jim mohl poskytnout 
fotku do dražby. A já řekl, že ANO. Nemy-

slím si, že moje sexuální orientace má 
něco společného s ochotou a zájmem 
pomáhat lidem se zdravotním hendike-
pem. Dospíval jsem v New Yorku a nikdy 
jsem neměl pocit, že bych byl kvůli své 
orientaci na okraji společnosti. Zájem 
o pomoc druhým mám od svého dědy, 
který byl zahradníkem a říkal mi, že 
když se mi v životě podaří dělat to, co 
mám rád a můžu se tím uživit, tak bude 
mým úkolem dávat třetinu úrody zpátky 
do země, abych měl úrodu i příští rok. 
Proto jsem třetinu svého života zasvětil 

„Třetinu svého života 
jsem 
zasvětil 
pomoci 
druhým…“

říká v našem rozhovoru 
světoznámý fotograf Robert Vano

Pokračování na str. 15

Již na počátku 90. let minulého století na sebe v Čechách, po svém návratu 
z USA, upoutal mimořádnou pozornost fotograf Robert Vano. Původem Slo-
vák, který od roku 1967 prožil většinu svého života ve Spojených státech 
amerických, kde se dokázal vypracovat doslova od nuly ve špičkového foto-
grafa.  Jako u většiny imigrantů ani začátky Roberta Vana v Americe nebyly 
snadné. Prošel si obdobím, kdy musel přijímat i podřadné práce, ale štěstí 
stálo při něm a jeho život začal postupně nabírat nový směr. Již z rodného 
Slovenska byl zvyklý pohybovat se v uměleckých kruzích a brzy zapadl 
i v New Yorku do komunity bohémských umělců, hereckých hvězd a lidí, kteří 
žili ve světě módy. Byl asistentem několika proslulých módních fotografů, 
ale chtěl zkusit jít svou vlastní fotografickou cestou. V roce 1984 konečně 
prorazil v tvrdém světě módy a osamostatnil se. Zařadil se mezi špičkové fo-
tografy, kteří fotografovali v New Yorku, Paříži, Londýně a Miláně pro časopi-
sy, jako jsou Harpeŕ s Bazar, Cosmopolitan nebo Vogue. V roce 1989 se vrátil 
do Československa, od roku 1995 žije trvale v Praze. V letech 1996–2003 byl 
uměleckým ředitelem českého vydání časopisu Elle a poté do roku 2009 krea-
tivním ředitelem agentury Czechoslovak models. Od té doby pracuje jako fo-
tograf na volné noze. Věnuje se především módní a reklamní fotografii, foto-
grafuje černobílé portréty a akty, spolupracuje se světovými značkami, vede 
workshopy „Daylight nude“. Magazín Colour Planet jej v roce 2009 označil 
za „mezinárodně proslulého fotografa“, v roce 2010 mu byla udělena Evrop-
ská cena Trebbia za tvůrčí činnost. Proslavily jej kromě jiného také mužské 
akty, které představil na četných samostatných fotografických výstavách 
u nás i v zahraničí. Vanovy snímky, podtrhující krásu mužského těla, otevřely 
novou dimenzi umělecké fotografie u nás. Od loňského roku je Robert Vano 
jedním z patronů charitativního projektu Pomáháme fotografiemi, o němž 
jsme psali v minulém vydání časopisu Rezidenční péče. 
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Vláda  odhlasovala 31. května 
zvýšení výdělků v sociálních 
službách o 23 %. Jaký je aktuální 
stav, budou platy zvýšeny  od  
1. 7. 2017? 
Ano, vláda koncem května zrušila 
třetinu nejnižších tarifů, to zname-
ná, že zaměstnanci, resp. sociální 
pracovníci a pracovníci v sociálních 
službách si polepší o cca 23 procent 
a u THP pracovníků to dělá kolem 
9,4 procenta. Novela nařízení vlády* 
upravující tyto platové podmínky má 
účinnost od 1. července, k tomuto 
dni budou platy navýšeny. Je nutné 
dodat, že zaměstnanci dané navýše-
ní poznají na svém účtu až o měsíc 
později. Zde musím říci, že nařízení 
vlády se týká pouze těch organiza-
cí, které odměňují platem, nikoliv 
tedy neziskového sektoru. Nicméně 
v rámci dotací na sociální služby my-
slíme na všechny, tedy i na nezisko-
vý sektor. 

Jakým způsobem budou finance 
distribuovány poskytovatelům? 
Bude stejný systém platit i pro 
poskytovatele, kteří nejsou 
v základních sítích sociálních 
služeb v jednotlivých krajích?
Současně s novelou nařízení vlády 
odsouhlasila vláda také dofinan-
cování pro oblast sociálních služeb 
o částku 1,1 miliardy korun. Finanč-
ní prostředky budou poskytnuty for-
mou dotace ze státního rozpočtu 
prostřednictvím jednotlivých krajů 
pro regionální služby. Pro služby 
nadregionálního a celostátního cha-
rakteru budou distribuovány pro-
střednictvím našeho ministerstva. 
MPSV nicméně už teď realizuje do-
tační komisi k rozdělení finančních 
prostředků mezi kraje na základě 

tzv. směrného čísla. Tím bude zajiš-
těna urychlená distribuce finanč-
ních prostředků krajům a ostatním 
poskytovatelům. Postup je tedy 
stejný jako u všech předchozích do-
financování sociálních služeb, tj. 
kraje poté musí uvedené navýšení 
pro konkrétní poskytovatele odsou-
hlasit ve svých samosprávných orgá-
nech a finanční prostředky vyplatit 
poskytovatelům. Z dotace ze stát-
ního rozpočtu mohou být podpoře-
ny pouze sociální služby zařazené 
do sítě sociálních služeb. Nicméně 
finanční prostředky  jsou napočítá-
ny od 1. 7. 2017, tak abychom pokry-
li celé období, kdy dojde k navýšení 
platů. 

Týká se zvýšení platů všech 
zaměstnanců, je pamatováno 
na všechny, ať pobírají mzdu 
nebo plat?
Kalkulace potřebného dofinancová-
ní sociálních služeb o 1,1 miliardy 
korun počítá i se mzdovou sférou 
odměňování. Takto jsme realizova-
li dofinancování sociálních služeb 
i v minulých letech. Finanční pro-
středky budou také jako v minulých 
letech zaúčelovány pouze na mzdy 
a platy, tak aby nemohly být použi-
ty na nic jiného a dostaly se přímo 
k pracovníkům v sociálních služ-
bách. Kdybychom nepamatovali 
na oba segmenty, tak bychom po-
rušili základní ustanovení zákona 
o sociálních službách a podmínky 
dotačního řízení, které staví na ne-
diskriminaci a transparentnosti.

Zákon o sociálním bydlení 
neprošel sněmovnou. Vy se teď 
vracíte z pracovní cesty z Fin-
ska. Jak funguje sociální bydle-
ní tam?
Zákon o sociálním bydlení je zatím 
pořád v prvním čtení, díky obstruk-

cím ODS a TOP 09 se zatím neposu-
nul do jednání ve výborech, což mne 
velmi mrzí, jelikož argumenty, které 
byly ve sněmovně předkládány, neby-
ly věcné, ale jednalo se jen o politické 
floskule. Jako úředník se s tím mu-
sím smířit,  ale jako člověk, který to-
muto tématu věnoval tolik času a úsi-
lí a při pohledu na potřebné lidi, kteří 
v naší zemi díky neustále se zvyšují-
cím nájmům padají stále více a více 
do chudoby, mě toto neuvěřitelně 
štve. Stejně tak jako přístup úředníků 
na MMR nebo dalších ministerstvech, 
kteří nám neustále házeli klacky 
pod nohy a jedinou jejich snahou 
bylo nepřijetí zákona. Uvidíme, jestli 
se poslanci a poslankyně umoudří 
a nechají zákon o sociálním bydlení 
projednat ve výborech a posunou jej 
dál. Osobně nerozumím tomu, čeho 
se poslanci bojí, že návrh zákona ne-
chtějí pustit dál. Možná je to tím, že 
mají obavu, že zákon není tak špatný, 
jak tvrdí a mohl by být i schválen. 
V posledních měsících jsem byl v ně-
kolika zemích, kde se realizuje soci-
ální bydlení. Před měsícem v Holand-
sku, kde zákon o sociálním bydlení 
přijali již v roce 1901 a platí zde do-
dnes, pouze s drobnými úpravami. 
A nyní ve Finsku. Principy zákona vy-
cházejí z podobných základů, jako je 
náš návrh zákona o sociálním bydle-
ní. Stojí na pomoci lidem bez domo-
va nebo ohroženým osobám ztrátou 
bydlení, ale také na široké skupině 
obyvatel, kterým pouze jen chybí 
dostatečný příjem i s pomocí dávky 
na bydlení. U osob ohrožených sociál-

Ministerstvo práce a sociálních věcí si je dlouhodobě vědomo 
podfinancování mezd a platů pracovníků v sociálních službách. 
Zvyšování financí se dařilo jen pozvolna, a tak nyní situace do-
spěla do kritické fáze. Během posledních 9 měsíců odešlo až  
9 tisíc zaměstnanců. Poskytovatelé musí kvůli nedostatku per-
sonálu omezovat služby. Situace je kritická hlavně v pobyto-
vých zařízeních. O rozhovor na toto téma jsme požádali ředitele 
odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Mgr. Davida Pospíšila.

Vláda splnila slib. 
Platy v sociálních službách 
vzrostou.

* 564/2004 sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě
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ním vyloučením hraje velkou roli soci-
ální pracovník na obecním úřadě, kte-
rý stanovuje individuální plán péče, 
podle kterého se pak následně řídí 
sociální pracovníci při práci s kon-
krétní osobou nebo rodinou. Sociální 
bydlení jako takové provozují nezis-
kové organizace, byty staví nezisko-
vé a polostátní organizace, nicméně 
do systému se zapojují i developeři, 
který vyčleňují i část bytů v novostav-
bách na účely sociálního bydlení.  
Každopádně systém sociálního byd-
lení je určen pro relativně velkou sku-
pinu obyvatel, ostatně jako je tomu 
v Rakousku, Německu, Velké Británii, 
Holandsku a dalších zemích. 

Jaký je současný stav novely 
zákona 108/2006 Sb.? 
Novela zákona byla schválena vládou 
23. března a předložena jako vládní 
návrh do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Nyní má za sebou první 
čtení ve sněmovně s tím, že návrh zá-
kona byl navrhnut k projednání třem 
výborům, konkrétně se jedná o Výbor 
pro sociální politiku, 
jako výbor garanční, 
dále o Výbor pro zdra-
votnictví a Ústavně 
právní výbor. Poslanci 
také rozhodli prodlou-
žit lhůtu projednávání 
ve výborech na 80 dní. 
V těchto dnech víme, 
že výbory začnou pro-
jednávat novelu za-
čátkem třetího týdne 
v červnu, nicméně 
projednávání se může 
protáhnout a osud celé novely je tak 
velmi ohrožen. V tuto chvíli se ne-
odvažuji hádat, zda se novela vůbec 
stihne projednat v tomto volebním 
období. 

Poskytovatelé např. vytýkají no-
vele, že navrhuje spojení služeb 
domova pro seniory a domova se 
zvláštním režimem s tím, že pro 
ně bude stejný personální stan-
dard. To může v praxi znamenat 
personální předimenzování 
některých domovů pro seniory, 
což by bylo nehospodárné, nebo 
naopak personální omezení do-
movů se zvláštním režimem, což 
by se jistě negativně odrazilo 
na kvalitě poskytované péče.
Toto tvrzení odmítám, a to z toho dů-
vodu, že personální standard plánu-
jeme vydat jako prováděcí předpis 
s účinností až od 1. 1. 2020. Tudíž 
máme více než rok na jeho věcné 
doladění. Ale již nyní víme, že tento 
standard musí zohledňovat speci-
fičnost cílové skupiny a nepříznivé 
situace klienta. Důsledkem bude, 
že personální standard se nebude 
primárně odvíjet od druhu sociální 
služby, ale od míry potřebnosti uži-

vatele, a tedy v dneš-
ní terminologii nebu-
de stejný personální 
standard pro domo-
vy pro seniory a do-
movy se zvláštním 
režimem.
Navíc personální 
standard plánuje-
me jako minimální 
a nikoliv optimální. 
Personální standard 
v první fázi má zajis-
tit pouze to, aby při 
registraci nové soci-
ální služby bylo vy-
žadováno krajskými 
úřady stejné perso-
nální zajištění a ne-
stávalo se to, co se 
děje nyní, kdy v růz-
ných krajích při stejném druhu soci-
ální služby a obdobného charakteru 
služby požadují na poskytovatelích 
zcela odlišné personální nároky. Mu-
sím ujistit všechny poskytovatele, že 
návrh personálního standardu musí 

najít věcnou shodu jak se zástupci 
zaměstnavatelů, tak i odborů. 

Uvažuje novela o deregulaci 
cen pro poskytovatele, kteří 
nepobírají dotace a nečerpají 
z veřejných prostředků? Vstup 
do základní sítě sociálních slu-
žeb je komplikovaný, a nezařa-
zené subjekty nemají na dotace 
nárok. Dochází tak k diskrimi-
naci poskytovatelů, kteří nejsou 
v základních sítích zařazeni, ale 
zároveň musí dodržovat regulo-
vanou cenu za své služby.
Změna úhradové vyhlášky je velice 
citlivé téma. V tuto chvíli o ničem ta-
kovém neuvažujeme, i když vím, že 
se toto téma ze strany soukromých 
zařízení velmi často vrací již několik 
let. Domnívám se, že otevřít takto 
stropy úhrad by bylo možné pouze 
v případě, že bude zajištěna dosta-
tečná kapacita stávajících sociál-
ních služeb. 

Zákon 108 Sb. 2016 platí již 10 
let. Jak byste hodnotil jeho pří-
nosy a jeho nedostatky?
Každý zákon prochází svým vývojem. 
Osobně bych v zákoně změnil velmi 

mnoho oblastí, nicméně i teď, v sou-
vislosti s novelou zákona o sociálních 
službách, vidím velmi často, že není 
možné vést věcnou debatu a politici 
nebo různé lobbistické skupiny be-
rou zákon jako politické téma. 

Nicméně celkově bych 
hodnotil zákon jako 
dobrý a funkční. Zažil 
jsem v praxi v sociál-
ních službách jak dobu 
před zákonem, tak 
dobu platnosti záko-
na, a mohu i srovnávat 
z různých úrovní stát-
ní správy či samosprá-
vy, zda zákon funguje 
či ne. Hodně věcí nám 
i ve světě závidí, proto 
bych nebyl zbytečně 

skeptický nebo výrazně negativní. 
Mezi hlavní přínosy samotného zá-
kona zejména vidím to, že zákon 
jasně stanovil, jaké služby se mohou 
pro klienty poskytovat, za jakých 
podmínek a v jaké kvalitě. Velmi dů-
ležitým přínosem je i vznik příspěv-
ku na péči, i když je často kritizován, 
ale vzpomeňme si, jak to vypadalo 
před zákonem o sociálních službách.
Na druhou stranu je i stále co zlep-
šovat, zejména oblast financování 
a plánování, kterou jsme se i snažili 
lépe upravit v současné novele záko-
na, a proto bych byl velmi nerad, kdy-
by novela nebyla schválena.   

Co byste popřál pečovatelkám 
a pečovatelům a všem pracovní-
kům v sociálních službách?
Všeobecně pracovníkům v sociál-
ních službách bych rád poděkoval 
za skvělou práci. Za to, že se umíte 
srovnat s nelehkou a emočně velmi 
náročnou prací. Přeji vám z celého 
srdce sílu, odhodlání vytrvat a rozví-
jet naši práci při pomoci potřebným 
klientům.  

Děkujeme za rozhovor. 
Lenka Kaplanová

David Pospíšil při podpisu smlouvy o spolupráci  
s finskou organizací zajišťující sociální bydlení Y-Foun-
dation, kterou zastupoval její ředitel Juha Kaakinen

Možnosti bydlení pro bezdomovce v Helsinkách

Rok Podporované  
bydlení

Samostatné  
nájemní byty

Ubytovny  
a noclehárny

1985 127 65 2121

2008 552 2033 558

2016 1309 2433 52

Když ve Finsku zavedli Sociální a podporované byty, snížily se počty 
osob v ubytovnách. 
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VLÁDA SCHVÁLILA NAVÝŠENÍ 
Týmová práce odborů, zaměstnavatelů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb při-
nesla první úspěch v řešení dlouhodobě trvajícího podfinancování výdělků pracovníků  
v sociálních službách. Pomohla i podpora médií a možná svou roli sehrály i blížící se volby.  
Od 1. července platy a mzdy v sociálních službách stoupnou o 23 procent. O stanovisko re-
dakce požádala hlavní aktéry.

Bc. DAGMAR ŽITNÍKOVÁ
předsedkyně
Odborový svaz zdravotnictví  
a sociální péče ČR

Odborový svaz zdravotnictví 
a sociální péče dlouhodobě upo-
zorňoval na hrozící personální 
krizi v sociálních službách. Jste 
spokojena s výsledkem?

Vládou schválené navýšení platů 
a uvolnění finančních prostředků 
přes dotační řízení, aby mohly být 
zvýšené i mzdy, považuji za první 
krok k personální stabilizaci za-
městnanců v sociálních službách. 
Platy a mzdy pracovníků v našem 

resortu jsou ostudné a žít za příjem, 
kdy nevíte, zda vám budou pení-
ze stačit na zajištění vašich potřeb 
do příští výplaty, je nedůstojné. 
Jsem moc ráda, že vláda schválila 
návrh našeho odborového svazu, 
který podpořili zaměstnavatelé, pře-
řadit pracovníky v přímé péči a soci-
ální pracovníky do „zdravotnických“ 
tabulek a že zrušila první tabul-
ku. V rámci možného si myslím, že 
jsme v tuto chvíli dosáhli maxima. 
Nyní považuji za nejdůležitější, aby 
dotační řízení proběhlo co nejdří-
ve, a aby zaměstnanci v sociálních 
službách, a je jedno, zda jsou odmě-
ňováni platy, či mzdami, navýšení 
odměn za práci pocítili ve svých pe-
něženkách. 

Navýšení platů a mezd je jen 
prvním krokem. Jak budete po-
stupovat dál?

V nejbližších dnech zahájíme jed-
nání o nárůstu platů a mezd pro 
příští rok. Za odbory požadujeme 
stejný nárůst, jako je dohodnut pro 
zaměstnance ve zdravotnictví, to 
znamená zvýšení o 10 % tarifů. Sa-
mozřejmě je nutné zajistit zdroje. Při 
jednání ke státnímu rozpočtu bude-
me požadovat finanční krytí zvýše-
ných platů a mezd pro rok 2018. 
Mimo zvyšování platů a mezd jako 
další problém vnímáme fyzické 
a psychické přetěžování zaměst-
nanců. Nedostatek lidí vyvolává dal-
ší tlak na ty, kteří v zařízeních pra-

NÁZORY POSKYTOVATELŮ
Na personální situaci v jejich  
zařízeních jsme se zeptali  
poskytovatelů.

„Zatím podstav nemáme, ale začíná 
i na nás doléhat deficit pracovníků 
v sociálních službách a zdravotních se-
ster na trhu práce. Pokud potřebujeme 
nahradit pracovnici nebo pracovníka 
na této pozici, většinou trvá delší dobu 
než v minulosti, než se zájemce o prá-
ci přihlásí. Dříve jsme měli i několik 
žadatelů v databázi. Ale ono se to týká 
i provozních zaměstnanců. V součas-
né době sehnat např. kuchaře je téměř 
nadlidský úkol. A to se zatím nebavíme 
o kvalitě pracovníka a jeho výkonu“, 
říká Mgr. Alena Sakařová, ředitelka 
Domova pro seniory Bechyně.

„V současné době nám schází cca  
15 pracovníků v sociálních službách. 
Zájemců o tuto práci je velice málo. 
To znamená, že i výběr je omezený 
a jsme nuceni brát i ty uchazeče, kte-
ré bychom při větším výběru nevzali. 
Řada z těch, kteří přece jen nastoupí, 
končí ve zkušební době. Když v reali-
tě zjistí náročnost práce a proti tomu 
žalostný plat, nelze se jim divit“, svě-
řil se PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 
Čtyřlístku – centra pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava.

Poskytovatelé se také obávají odcho-
du personálu do zahraničí, jak říká 

Mgr. Ilona Trojanová z  Domova 
pro osoby se zdravotním postižením 
Brtníky. „Máme avíza zájmu zaměst-
nanců o zaměstnání v SRN, pouze 
čekají na pracovní smlouvy. Jedná se 
zejména o ohrožené pracovní pozice 
pracovník v sociálních službách, ale 
i kuchař.“

Jiná situace je v DOZP Kytlice. Bc. Ja-
kub Horák, manažer kvality přímé 
péče a sociální pracovník se redakci 
pochlubil, že jsou asi světlou výjim-
kou, ale podstav zatím nemají. „Zatím 
máme až na zdravotníky stále dosta-
tek zájemců do našich řad. Domov 
láká svým dobrým jménem.“ Ale také 
potvrzuje rizika odchodu do zahrani-
čí. „Psychicky náročná práce má být 
ohodnocena tak, aby bylo zajímavé ji 
vykonávat – platí to zejména v čase, 
kdy je na zaměstnance vyvíjen solid-
ní tlak i z hlediska propracované ad-
ministrativy kolem klienta, standar-
dů, individuálního plánování apod. 
Řada organizací sídlí v pohraničí 
a odtud není daleko k trojnásobným 
výdělkům, kterých se lidé dočkají za  
hranicemi. Nezapomínejme ovšem  
na vnitropodnikovou politiku ne-
finančního ohodnocování a práci 
na firemní kultuře. I na to bych v sou-
vislosti s debatou o odměňování prá-
ce apeloval.“

Získat nové zaměstnance je velký 

problém obzvláště v některých re-
gionech, potvrzuje Ing. Vladimír 
Chuchler, ředitel Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně. „V Plz-
ni je daleko více jiných, pro potenci-
onální zaměstnance lukrativnějších 
možností. Slíbené zvýšení platů po-
může řešit situaci okolo získávání 
zaměstnanců v dlouhodobém hori-
zontu, tzn., nelze očekávat okamžitý 
efekt. V každém případě od zvýšení 
platů očekávám, že pomůže řešit 
v posledním roce masivní odchody 
stávajících zaměstnanců mimo sféru 
sociálních služeb.“

Ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol 
nábor také považuje za velký problém. 
„Jak jsem již uvedl, i z těch několika, 
kteří nastoupí, zůstane jen zlomek. 
Jestliže mladá pracovnice nastupuje 
za základní plat ani ne 10 000 Kč (od-
měňuje se podle nařízení vlády, kde 
plat roste s praxí), nelze se tomu di-
vit. Chápu, že ve mzdovém žebříčku 
profesí musí být některá poslední. Ale 
neměla by být hodnocena tak nízko 
a s takovým odstupem za ostatními 
pracemi.“

Problém je i udržet stávající zaměst-
nance. „Můžete se snažit vytvářet 
příznivé pracovní prostředí, poskyt-
nout nějaký drobný benefit z Fondu 
kulturních a sociálních potřeb. Ale to 
zaměstnanci neuhradí pravidelné mě-
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K tématu dále čtěte na str. 15.

cují. Odbory dlouhodobě prosazují 
zavedení optimálních personálních 
standardů. V souvislosti s vývojem 
společnosti a s pokračující kyber-
netizací se domnívám, že se část 
zaměstnanců z výrobních podniků 
v budoucnosti přesune do služeb, 
a to je také možné řešení.  Zatím se 
alespoň snažíme v dohodách se zři-
zovateli a zaměstnavateli zvyšovat 
technické vybavení pracovišť a tím 
ulehčovat práci lidem pečujícím 
o lidi. Závěrem bych chtěla poděko-
vat za vynikající spolupráci zaměst-
navatelům a zvláště APSS ČR a panu 
Jiřímu Horeckému. Věřím, že i pro 
příští rok se díky naší spolupráci 
podaří opět zaměstnancům v soci-
álních službách přidat a také zlepšit 
jejich pracovní podmínky.    

Ing. JIŘÍ HORECKÝ, Ph.D., MBA, 
prezident UZS ČR, APSS ČR 
a E.D.E.

Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb dlouhodobě upozor-
ňovala na personální problémy 

v sociálních službách. Jste se 
současným rozhodnutím vlády 
o zvýšení výdělků spokojeni?

Jsme rádi, že se to podařilo, byť nás 
to v posledních měsících stálo veliké 
úsilí. Kdyby vláda akceptovala náš 
požadavek ze srpna 2016, tedy aby 
k těmto změnám došlo již k 1. 1. 2017, 
nemuseli jsme nyní u řady poskyto-
vatelů řešit tak kritickou situaci. 

Ministerstvo zdravotnictví pro-
sadilo příspěvek 2000 Kč pro pra-
covníky ve směnném provozu. Je 
šance to prosadit i pro pracovní-
ky v sociálních službách?

Prosadili jsme to i v sociálních služ-
bách. Naše zásadní připomínka, aby 
se daná změna vztahovala i na soci-
ální služby, byla akceptována. Bohu-
žel však Ministerstvo zdravotnictví 
nepočítá s tím, že by nám (tak jako 
nemocnicím) zvýšené náklady toho-
to opatření kompenzovalo novým 
dotačním programem. Ještě se to 
pokusíme změnit. Dále je potřeba 
uvést, že onen příspěvek ve výši 
2000 Kč je spíše mediální zkratkou. 

Ve skutečnosti jde o zvýšení zvláštní-
ho příplatku, který je nyní přiznáván 
v rozpětí 400–1000 Kč a od 1. 7. 2017 
bude toto rozpětí 1000–5000 Kč. 

Navýšení platů pomůže stabili-
zovat nynější kritickou situaci. 
Současný podstav pracovníků 
v zařízeních je ale záležitost 
dlouhodobá. Co by pro řešení 
této situace bylo potřeba udě-
lat? Připravuje se rozpočet pro 
rok 2018. Nebudete muset opět 
bojovat za zvýšení výdělků?

Poměrně zásadní navýšení o 9,4 %, 
resp. 23 % k 1. 7. 2017, je velmi výraz-
ným signálem. Platy všech pracov-
níků ve veřejném sektoru by měly  
k 1. lednu 2018 růst pravděpodobně 
ještě o 10 %. Pak již lze částečně hovo-
řit o tom, že jsme schopni nabídnout 
konkurenční platy oproti soukromé-
mu sektoru. S kompenzací těchto na-
výšení je nutné myslet i na neziskové 
organizace, resp. na ty, kteří odmě-
ňují podle mzdy. A veliký boj nás čeká 
ve věci státního rozpočtu a dotací po-
skytovatelů sociálních služeb ve smy-
slu všech těchto platových navýšení. 

síční platby, neumožní jim našetřit 
peníze. Vždyť některé jejich výdělky 
nejsou ani na to, jak se říká, od výpla-
ty k výplatě. A když si uvědomíte, jak 
jinde stát plýtvá miliardami… Pokud 
by změna tabulek pro odměňování 
pracovníků v sociálních službách při-
nesla zvýšení alespoň o 2 000 Kč v zá-
kladní mzdě (z ní se pak odvíjejí další 
složky platu), už by práce pro řadu lidí 
byla zajímavější,“ dodal Svatopluk 
Aniol. 

Více optimismu má Alena Sakařová 
z domova Bechyně: „Jsem přesvěd-
čená o tom, že pokud člověka práce 
baví a naplňuje a v našem případě, 
tedy v sociálních službách našeho 
typu ví, proč ji vykonává a jak je tato 
práce nesmírně důležitá a prospěšná, 
pak pokud se rozhodne odejít a není 
to z nějakého malicherného důvodu, 
tak jej nepřesvědčuji. Takový člověk 
má už dávno celou strategii odchodu 
promyšlenou a domnívám se, že by to 
nebylo ku prospěchu ani nám, tedy 
organizaci, ale ani jemu. V našem do-
mově mají zaměstnanci příležitost se 
poměrně hodně realizovat odborně, 
a to je motivuje k tomu, aby neodchá-
zeli. Máme fluktuaci pod 15 %, což si 
myslím, že je velmi slušný výsledek 
naší personální práce.“

Zeptali jsme se i na názor  
na současný vývoj v oblasti platů  
a mezd.

„Tento problém byl dlouhodobě pod-
ceňován, mám obavu, že je řešen 

pět minut po dvanácté a bude velice 
složité motivovat nové zaměstnance 
k nástupu do sociálních služeb“, říká 
Ilona Trojanová z domova Brtníky. 

„Platy a odměňování v sociálních 
službách jsou dlouhodobě zanedbá-
ny a podfinancovány! Pracovníci 
vykonávající dlouhodobě v nepřetr-
žitém provozu fyzicky a psychicky 
velmi náročnou práci pro společnost 
se ocitli v oblasti odměňování na sa-
mém chvostu společnosti. Není divu, 
že volí jiné zaměstnání. Situaci by 
bylo v jisté chvíli (před cca 5–7 lety) 
řešilo zavedení odměňování formou 
mezd (zrušení platových tabulek), 
k čemuž se však představitelé repre-
zentující sociální služby postavili 
zády. Místo uvedeného řešení byla 
přijata řešení prostřednictvím pro-
centního zvyšování již tak mizer-
ných platů. Mizerné platy se tak stá-
valy ještě mizernějšími. Postupem 
času se situace v oblasti odměňová-
ní tak zhoršila, že došlo k masivnímu 
odlivu pracovníků vykonávajících 
tuto práci dlouhodobě do jiných sfér 
ekonomiky. Bohužel, tyto velmi spo-
lehlivé a zkušené zaměstnance nám 
již nikdo nevrátí. Současné podstat-
né zvýšení platů pomůže zamezit 
masivním odchodům pracovníků ze 
sociálních služeb, nové zaměstnan-
ce však budeme nadále hledat velmi 
těžce!“, tvrdí Vladimír Chuchler. 

A názor Aleny Sakařové z Domova 
Bechyně: „Pro letošní rok je průměr-
ná výše mzdy v ČR cca 28 tisíc Kč.  

Ovšem v našem domově v dubnu 
byl průměr cca 19 300 Kč všech za-
městnanců. A u pečovatelek to je 
16 800 Kč. Proč mají zaměstnanci, 
kteří se starají o naše nejstarší, ne-
mocné a křehké občany, mít tak níz-
ké finanční ohodnocení? Vysvětlím, 
proč se mi to nelíbí. Aby mohl člověk 
dobře pečovat o druhého, musí mít 
nejen dobré pracovní podmínky, ale 
musí mít také dobrou fyzickou a du-
ševní kondici. Jak si může pečovatel-
ka dopřát odbornou péči o své tělo 
a duševno, když jí na to prostě v kap-
se nezbývá? A všechno zaměstnava-
tel hradit nemůže. Možná jsem měla 
také zmínit společenskou prestiž. Má 
ji toto povolání? Nevím, zda navýše-
ní platů vyřeší naši situaci, spíše ne, 
ale každá koruna je dobrá. Myslím, 
že když se podíváme na ty rozdíly 
v průměrných platech, tak nám všem 
musí být jasné, že jedno navýšení si-
tuaci nemůže změnit ani vyřešit. Já 
jsem ráda, že se tím patřičné orgány 
zabývají a že se situací začaly zabý-
vat.“

„Stát by měl také poskytnout finanční 
zdroje na navýšení platů. Úroveň spo-
lečnosti se hodnotí podle toho, jak se 
umí postarat o ty nejslabší a součas-
ně nepodporuje ty, kteří pracovat ne-
chtějí“, míní Svatopluk Aniol.  

Své názory pište: 
redakce@marcom-praha.cz.
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V současné době nabíráme dech. Toto číslo vychází ve chvíli, kdy můžeme po-
rovnat plnění slibů a úspěšnost tlaku na to, aby sociální péči společnost brala 
vážně. Se vším všudy, tedy i s postavením profesionálů. Jsou to lidé v přímé 
péči, řadoví pracovníci a ti, kdo mají sociální péči jistit metodicky, přímým ve-
dením, organizačně a také hledáním dalších cest práce – sociální pracovníci.

POMÁHAJÍCÍ 
PROFESE

OBOR BÍLÝCH VRAN?

Kým je dnešní profesionál? Vrátím se 
o deset roků zpět. Leden 2007 zna-
menal snahu o radikální řez, který se 
však nedařilo udělat skalpelem, jak 
by zákon chtěl. Přirovnala bych praxi 
k žižlání masa proutkem. Výsledek nic 
moc a bolí to. Což v první řadě zabo-
lelo nové pracovnice v sociálních služ-
bách. Kdo ještě pamatuje, že v dosa-
vadním zdravotnickém zařízení, kde 
vládla pevnou rukou vrchní sestra, 
se náhle místo ošetřovatelek objevi-
la nová profese? Školené a zkušené 
ošetřovatelky rázem klesly do jiné pla-
tové třídy. Většinou zůstaly. Proč?
Protože nebyla práce? Pravda, měly 
nízké vzdělání, jenže Česko již bylo 
plné montoven. Protože byly v nevý-
hodné věkové kategorii pár let před 
důchodem? Ne všechny. Protože se 
jim nechtělo riskovat jakoukoliv nejis-
totu a změnu? Snad.
Především to byli a jsou lidé věřící 
ve smysl své práce. Rok 2007 navíc 
nespadl z nebe, připravoval se dlou-
ho, již od devadesátých let, kdy nám 
ze zahraničí přicházely návody a pří-

klady, jak se chovat k lidem s ohledem 
na jejich důstojnost a lidská práva.
Když jsem prvně vstoupila do sociál-
ních služeb já a slyšela o „strašlivých 
standardech“, nevadily mi. Viděla 
jsem v nich základní úctu k člověku, 
jak mi ji, pouze jinými slovy, vštěpova-
li na zdravotnické škole. Pokud jsem 
ze svého hlediska vysvětlovala stan-
dardy rozmrzelým kolegyním, ejhle, 
chápaly rychle a stejně dobře jako já, 
jako by jim někdo rozhrnul oponu. 
Hrůza ze strašáků minula, hned byly 
ochotné o práci přemýšlet. 
Veliký kus práce tehdy po roce 2000 
odvedly nestátní organizace, napří-
klad Diakonie, Adra a Charita, které 
velmi dbaly na kvalitní práci se svými 
lidmi. S Charitou jsem si prošla au-
ditem kvality služby již v roce 2005, 
zažila pravidelnou supervizní podpo-
ru, vstoupila do světa objevů a mož-
ností. Pokládám rozvoj našich služeb 
za nekončící dobrodružství. Vždyť 
ani ten Západ, odkud jsme užasle 
přebírali, co tam již bylo samozřej-
mé, nemohl ustrnout! Život běží ku-

předu, společnost se prudce mění.   
Na jedné straně vídám velikou chuť 
pomáhat a pracovat právě v těch man-
tinelech světově uznávaného zacháze-
ní s lidmi, na straně druhé potřebu dál 
mýtit dílčí nedostatky, kterých si lidé 
sami na sobě, bez nadhledu, nemoh-
li dost dobře všímat. Oslovování babi 
a dědo, křestními jmény, zlehčení je-
jich poznámek, městnání do ztuhlých 
pravidel, nařízení. Malá šance klienta 
prosadit svou vůli a v zařízení udržet 
své soukromí. 
To všechno zvládat na kraji fyzického 
vyčerpání jednotlivců, s bolestmi zad, 
s rozhozeným rytmem dne po smě-
nách a obavami, co mne v práci čeká, 
jestli kolegyně odpadne. Fofr s jejím 
koupáním, s jejími individuálními plá-
ny, jak stihnout ranní hygienu do sní-
daně, když ulehlo pět dalších klientů.
Svět řeší totéž. V Anglii roku 2012 dis-

Český stát pečuje líp o peníze než o lidi
 „Člověk je mírou všech věcí, jsou-
cích, že jsou, a nejsoucích, že ne-
jsou.“ prohlásil sofista Protagoras 
z Abdéry. Po dvou a půl tisíci letech, 
19. dubna 2017, schválila vláda 
Strategický rámec Česká republika 
2030, závazný dokument formulují-
cí strategické a specifické cíle země. 
„Udržitelný rozvoj České republiky 
je poměřován zvyšováním kvality 
života každého jednotlivce i spo-
lečnosti jako celku.“ Trochu jiným, 
„modernějším“ jazykem tak konsta-
tuje totéž: stát by měl fungovat tak, 
aby se lidem žilo co nejlépe. 
Tolik výrok řeckého filozofa ve sta-
rověku a aktuální strategický poli-
tický dokument české vlády. Srov-
nejme je s drsnou realitou. V roce 
2015 činil průměrný hrubý plat za-
městnanců v sociálních službách 

20 186 Kč. V témže roce činil prů-
měrný hrubý plat zaměstnanců v pe-
něžnictví a pojišťovnictví 48 729 Kč. 
Lidé v naší zemi, kteří se starají 
o peníze, tedy v průměru vydě-
lávají téměř dvaapůlkrát víc než 
lidé pečující o lidi! Tento nepoměr, 
tato disproporce, se přitom s drob-
nými odchylkami udržuje už od 90. 
let minulého století. 
Vláda se nedávno rozhodla „při-
dat“ zaměstnancům v sociálních 
službách od července tohoto roku 
na platech 23 procent. Bude-li tato 
„prémie“ uplatněna i v celém příš-
tím roce, mohly by průměrné hrubé 
výdělky v sociálních službách dosáh-
nout až na polovinu těch ve finanč-
nictví a pojišťovnictví…
Celá tato historie dokumentuje 
ochablost české polistopadové po-

litiky, především ovšem jejího pravi-
cového křídla, ve vztahu k sociální 
politice obecně. Není oblasti péče 
o člověka, kde by se neprojevovaly 
podobné příznaky macešskosti, ať 
už v důchodové politice, v rodinné 
politice či ve zdravotnictví. A so-
ciální služby, vnímané mnohými 
ekonomy jako oblast takzvané ne-
produktivní spotřeby, byly v tomto 
„závodě ke dnu“ (anglicky hezky 
race to the bottom) bohužel premi-
anty. Takže ono současnou vládou 
schválené – samozřejmě chvály-
hodné – zvýšení platů, bude v tom-
to historickém přehledu jen malou 
oplátkou za velkou půjčku. Obávám 
se, že hlavně dlouholetým pracovní-
kům v sociálních službách půjčkou  
nesplatitelnou.

Martin Potůček
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kutovali, zda smí pečovatelka starší 
dámě říci „Dear“ (drahoušku), což 
se používá také jako oslovení s pře-
vahou. Zřejmě tam onu důstojnost 
rovněž neměli moc zakořeněnou. 
V Německu se prý stávalo, že klienta 
po ranní hygieně přivezli do jídelny 
v jedenáct a musel počkat až na oběd, 
neboť čas snídaně minul. Řád je řád. 
Ve službách chyběli lidi – zato dnes? 
Za místní plat zaměstnají i Čechy, vy-
šlou je také do domácí péče. 
Jsme u peněz. Bolavých, nedostatko-
vých, potřebných. Peníze, které mno-
ho desetiletí příliš nezmiňujeme, jako 
by tato základní potřeba byla nesluš-
ná. Nebo v rozporu s etikou? Kdepak, 
stydlivě to řeší jenom pomáhající 
profese. Proč? Vždyť jsme uvízli v osi-
dlech vznešeného poslání a vlastního 
vyčerpání! Nevěříte? Dovolím si ocito-
vat příspěvek z internetové diskuze*  
k článku z r. 2012, v němž jsem psala  
o práci a mizerii platů: 
„Klobouk dolů před lidmi co to takto 
dělají, ono to považujeme za samo-
zřejmost ale kdo s touto problemati-
kou přišel do činění ví co to obnáší, 
třeba jen se určitý pátek starat o ně-
koho. Pak teprve pochopí a to jen 
zčásti co obnáší tato práce a jak jí 
společnost oceňuje. Možná zde řeknu 
kacířskou myšlenku, ale toto povo-
laní musíte dělat jako poslaní, proto 
dost lidí, kteří zůstavavají, vidí vtom 
nějaký smysl, a v čem ta kaciřkost, 
vemte si, kdyby tato společnost se 
změnila jako kouzelným proutkem 
a uvědomila si jak záslužnou práci, 
těžkou a smysluplnou a začala to 
ohodnocovat jako ohodnocuje třeba 
uředniky za „smysluplnou“ reformu 
dávek. Což teda sou platy o dost nu-

lach, ale byla to jen fantazie protože 
pak by to bylo na škodu věci... tato 
prace se neděla pro penize.
Teď si vemte, co by se tam cpalo 
za lidi? VYTE ZARAZILO MĚ NA TÉ MÉ 
FANTAZII, pravě ten paradox velké 
penize by tam přitahli víc parazitu. 
Je to smutné ale je to tak, vyte tato 
společnost se ohaní že je třeba mozky 
platit. Souhlasím ale pak je to i kontra-
produktivní, žadne penize nenahradí 
zapal, slušnost, bohužel pravě tam by 
sme potřebovali ty slušné zapalené. 
Ono je spíš pravidlem že velke penize 
skorem vždy signalizují něco nekalé-
ho, myslím v odměnach, bohužel tato 
společnost je natočená jen tímto smě-
rem, Penize sou krasne když vam plní 
sny, když penize sou vaš cil je něco 
špatně.“
Zasmáli jste se? Bohužel je tento ná-
zor shrnutím mnoha jiných. Když vý-
kon „poslání“ nelze finančně ohod-
notit, na platy nesahejme. Obsahuje 
zároveň strach: Byla by dobře placená 
služba dostupná? Co kdyby nad jeho 
potřebami pracovnice ohrnula nos? 
To radši mějme dál sedřené, leč srdíč-
kové víly.
Rozpor „poslání“ versus platy zna-
ly dobře zdravotní sestry. Proč ještě 
zůstává v sociální oblasti? Sociální 
pracovníci mají dnes vzdělání srov-
natelné a vyšší. Pracovníci ve služ-
bách svým kurzem pouze startují. 
Máme všichni plošnou povinnost 
pokračovat dál, učit se chápat pro-
cesy kolem sebe. Každý detail dne je 
podstatný, má odlišný význam pro 
našeho jedinečného klienta. My mu-
síme rozpoznat, analyzovat, chápat, 
co se právě děje. Co by se dít nemu-
selo, jak situaci proměnit v žádoucí. 
Jak místo rozladěnosti dokázat ne-
jen zklidnění, ale třeba i motivovat. 

Výsledek? Vysoké nároky, minimální 
podpora a uznání. Zřizovatelé někdy 
zkoušejí, co jejich služby vydrží s ome-
zenou dotací. Lhostejnost, nevědo-
most nebo záměr? Mají-li jednotlivci 
plnou hlavu existenčních starostí, ne-
stačí jim síly na „zlobení“. Vládne tu 
pocit, že pokud se někdo ze sociální 
sféry ozve, jde o hamouna s nataže-
nou dlaní. Protože POSLÁNÍ je věc srd-
ce, že?!
V supermarketech a montovnách si 
lidé vydělají víc, než v sociální sféře, 
to nelze popřít. Za vraty už mají hlavu 
čistou. Nemusejí se cvičit v empatii, 
psychicky se zapojovat po celou smě-
nu, přežívat krize, stále se učit. Nejsou 
ohroženi vyhořením a zdravotními 
dopady stresu. Jistě znáte udivený do-
taz: Proč tedy zůstáváš? 
Možná chceme cosi víc. Od sebe a pro 
své okolí. Měnit věci životně důleži-
té a podstatné. Jsme oborem bílých 
vran, který se snaží vést své lidi cestou 
za vyššími morálními principy a řeše-
ním potřeb okolí. 
Proces ještě běží (i kulhá) bez pozor-
nosti médií a veřejnosti, protože je 
jaksi samozřejmé, aby tu naše služby 
byly. Všichni je chtějí mít k dispozici. 
Budou však služby dobré a dostačují-
cí, pokud podlehneme normální lid-
ské potřebě jíst, bydlet a zajistit rodi-
nu i sebe ve všech směrech? Složenky 
se vůní květů ještě nikde nezaplatily. 
Proto lidé ze všech pozic odcházejí 
a nových nepřibývá. 

Počty jsou jednoduché: Jak se společ-
nost postará o nás, takovou má šanci, 
že se my dokážeme postarat o její nej-
slabší členy. Měla by už konečně dát 
najevo, že to chápe.

Bc. Hana Mudrová

Na co dobrá odměna nestačí
V době, kdy mnozí poskytovatelé vstu-
povali do procesu transformačních 
změn v sociálních službách, vzbuzova-
lo velké naděje to, že transformace by 
měla vést ke zkvalitnění péče o klienty, 
a to nejen po materiální, ale i personál-
ní stránce. Ústup od ústavní péče a pře-
chod k modernějším formám pobyto-
vých služeb v domovech rodinného 
typu anebo v chráněných bydleních, 
akcentoval i vyšší požadavky na per-
sonální obsazení jednotlivých služeb. 
Postupem času se však ukazuje, že re-
alita je mnohem složitější, než původní 
dobré záměry. Zatímco náklady spo-
jené s materiálním zajištěním trans-
formovaných sociálních služeb nebo 
odborná školení personálu lze finan-
covat nebo spolufinancovat s pomocí 
evropských fondů, se zajištěním (kva-
lifikovaného) personálu v daných pod-

mínkách je to horší. Mnozí přicházejí 
do sociálních služeb jako čerství absol-
venti škol nebo rekvalifikačních kurzů, 
pořádaných úřady práce, aniž by měli 
předem jasnou představu o tom, co je 
na novém působišti čeká. Prvním pře-
kvapením je výše platu a tím druhým 
každodenní realita pracovníka v přímé 
péči. Tvrdá dřina nejen při péči o kli-
enty, ať již jsou to senioři anebo lidé 
s mentálním postižením, trpící často 
kombinovanými zdravotními problé-
my, ale i další nároky kladené na ně 
například při zajišťování aktivizačních 
činností pro klienty (při absenci vý-
chovných pracovníků tam, kde se jed-
ná o dospělé s mentálním postižením) 
a někdy třeba i příliš složité dojíždění 
na pracoviště. Stačí pak jeden nebo 
dva kolegové, kteří nově příchozímu 
namísto profesionální rady či pomo-

ci hází klacky pod nohy a je ´vymalo-
váno´. Personální má další výpověď 
na stole. Schválené zvýšení platů lidem 
v sociálních službách od letošního čer-
vence bude jistě silnou pobídkou pro 
ty, kteří chtějí v sociálních službách 
pracovat. Otázkou však je, bude-li tato 
pobídka dostatečně silná a motivující 
při všech nárocích, které sociální ob-
last na své zaměstnance klade…  V řa-
dách personálu pracuje v sociálních 
službách mnoho lidí, kteří svou práci 
berou především jako poslání, službu 
jiným lidem. Zkušení „srdcaři“ v soci-
álních službách vydrželi léta, bez ohle-
du na to, jakou odměnu za svou práci 
dostávali. Každý zaměstnavatel by si 
jistě přál, aby takových „srdcařů“ měl 
co nejvíc. Abychom je však získali, vy-
chovali a hlavně udrželi, k tomu určitě 
´jenom´ slušný plat nestačí…          (rw) 

* Příspěvek není jazykově upraven.
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Indikace lékaře je v dané situaci ob-
jednávkou služby, která nemůže být 
bez této objednávky realizována. 
Z textu „na základě“ pak jednoznač-
ně vyplývá také časová podmínka, 
kdy nejdříve musí existovat indikace, 
a až poté realizace. Jen snad pro po-
řádek v této věci upozorňuji na drob-
ný pojmový nesoulad, když v nava-
zujícím § 22 je stanovena podmínka 
pro odbornost 913 ordinace ošetřují-
cího lékaře, zatímco ve všech ostat-
ních případech se jedná o indikaci 
ošetřujícího lékaře.

Ošetřovatelské odbornosti (přede-
vším 913 a 925) jsou jednoznačně 
nejlevnější alternativou, která umož-
ňuje efektivně s nižšími náklady za-
jistit pacienty, kteří by jinak museli 
být umístěni v lůžkovém zdravotnic-
kém zařízení. Jedná se o alternativu 
pro plátce příznivější ekonomicky, 
kdy jde nejen o přímou úsporu nákla-
dů spojených s pobytem v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení, ale i o úspo-
ru v souvisejících nákladech (léčiva, 
komplement a další), rovněž však 
jde o alternativu působící příznivě 
na psychiku pacientů.

Z výše uvedeného lze proto dovodit, 
že indukovaná péče je péče vyžáda-
ná či vyvolaná ošetřujícím lékařem, 
který touto indukcí bezezbytku roz-
hoduje o rozsahu, celkovém objemu 
i frekvenci jednotlivých výkonů zdra-
votní péče realizované následně ne-
lékaři.  Toto zákonné právo ošetřují-
cího lékaře je logicky ve vyváženém 
stavu s odpovídajícím rozsahem 
odpovědnosti. Ten, kdo rozhoduje, 
nese i odpovědnost za své rozhod-
nutí. Zní to logicky, ale vzpomeňte si, 
v kolika případech bylo po sestrách 

odbornosti 913 či 925 požadováno 
odůvodnění, v rámci revizní činnos-
ti zdravotních pojišťoven, proč byla 
zdravotní péče indikována u kon-
krétního pacienta v konkrétním ob-
jemu či konkrétní frekvenci výkonů. 
Rovněž nebylo až tak výjimečné, že 
případné negativní finanční dopady, 

byl-li revizí projeven subjektivní po-
cit o nedostatečné odůvodněnosti 
péče, byly požadovány po poskyto-
vateli nelékařské profese.

Za této situace je zjevné, že zcela 
zásadním regulačním prvkem, za-
sahujícím do celkového objemu vy-
kazované hrazené zdravotní péče 
nelékaři, je indikující (ordinující) lé-
kař. Této skutečnosti také intenzivně 
využívají někteří revizní lékaři a svou 
činnost přenášejí do vcelku pohodl-
ného způsobu ovlivňování objemu 
indikace telefonickou formou. Způ-
sob domluvy touto cestou je prostý 
a jednoduchý: „proč chcete mít kvů-
li nim problémy“ nebo „pokud neo-
mezíte tuto indikaci, budeme muset 
provést revizi ve vaší ordinaci“. Vcel-
ku výmluvné, účinné a srozumitelné. 
Kdo by takové problémy chtěl mít 
a kdo by chtěl zbytečnou návštěvu 
kontrolního orgánu? Co na tom, že 
rozhovor probíhá zpravidla bez zna-
losti aktuálního zdravotního stavu 
konkrétních pojištěnců a bez znalos-

ti jejich konkrétní náročnosti. Možná 
si příslušný ošetřující lékař sám není 
jistý touto znalostí nebo skutečně 
jen nechce mít problémy.

Skutečnost, že tento regulační vliv 
je velmi účinný, dokládá právě od-
bornost 913. Opakovaně bylo proká-
záno, že jako hrazená péče je ošet-
řujícími lékaři indikováno cca 30 % 
skutečně poskytnuté zdravotní péče.  
Tyto údaje jsou alarmující a je nepo-
chopitelné, že po dobu 10 let odpo-
vědné orgány státu řešení této situa-
ce opakovaně odkládají. Otázkou je, 
zda-li zbývajících 70 % péče je péčí 
neposkytnutou nebo zda se nachází 
v šedé zóně nehrazené péče. Nicmé-
ně nehrazená péče je označení pro 
péči nehrazenou z veřejného zdra-
votního pojištění, což znamená, že 
tento zdroj není určen k její úhradě. 
Je-li tato péče poskytnuta, vyvola-
la nepochybně hmatatelné náklady 
a ty musí být z nějakého zdroje uhra-
zeny. Bude úhradu realizovat paci-
ent, který si péči neobjednal, možná 
toho ani objektivně nebyl schopen? 
Bude ji snad hradit indikující lékař? 
Vždyť ji indikoval a PZSS ji realizova-
lo pro jeho zaregistrované pacienty! 
Má ji snad hradit PZSS? Vždyť ji ne-
objednalo, vykonává pouze servisní 
činnost pro pacienty zaregistrované 
u lékaře, ten má ze zákona povin-
nost péči zajistit, včetně té indukova-
né. PZSS navíc nedisponuje oprávně-
nými zdroji k úhradě zdravotní péče. 
Zdá se tedy, že se jedná o začarovaný 
kruh a nikdo zjevně nemá ani potře-
bu ani dostatečnou motivaci k jeho 
přerušení.

Pobytová zařízení sociálních služeb 
(PZSS) se tak stávají významným,  

INDUKOVANÁ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE 

REGULACE
Budeme-li pátrat po vysvětlení pojmu indukovaná zdravotní péče, pak v dostupných veřej-
ných zdrojích nenalezneme mnoho. Pomíjím bohaté definiční zdroje o magnetické indukci 
či indukci v oblasti logiky. Nicméně zákon č. 48/1996 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
ve svém § 18 poměrně jasně definuje podmínku poskytování hrazené zdravotní péče jiný-
mi zdravotnickými pracovníky než lékaři, a to tak, že je poskytována na základě indikace 
ošetřujícího lékaře. Nejde tedy primárně o skutečnost, zda-li příslušná zdravotní pojišťovna 
poskytnutou péči uhradí či neuhradí, ale jde dokonce o podmínku k poskytování takové hra-
zené zdravotní péče. 

Pobytová zařízení sociálních 
služeb (PZSS) se tak stávají 

významným, ne-li nejvýznam-
nějším, sponzorem veřejného 
zdravotního pojištění a jsou 
mimořádně aktivní dobrovol-

nickou silou.

VERSUS
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ne-li nejvýznamnějším, sponzorem 
veřejného zdravotního pojištění 
a jsou mimořádně aktivní dobrovol-
nickou silou.  V rámci potřeby zacho-
vat objektivitu je nutno zdůraznit, že 
chyba zdaleka není jen na vnějších 
vlivech, ale podstatnou měrou si 
za tento stav mohou PZSS svým pří-
stupem sama.

Nedosti této významné regulace, ale 
jsou zde ještě další regulace, které 
ve výsledku ovlivňují konečnou úhra-
du za poskytnutou zdravotní péči 
v odbornosti 913.

Prvotním regulačním nástrojem je 
hodnota bodu, kdy stát prostřed-
nictvím ministerstva zdravotnictví 
reguluje finanční toky směřující 

k jednotlivým poskytovatelům pro-
střednictvím úhradové vyhlášky. 
Tomuto regulačnímu nástroji jsou 
podrobeni všichni poskytovatelé 
zdravotních služeb. Vývoj hodnoty 
bodu by měl zohledňovat vývoj spo-
třebitelských cen, situaci na trhu 
práce a oprávněné nároky pojištěn-
ců (odvíjející se od zavádění nových 
technologií, materiálů, léčiv a pra-
covních postupů). Dle cenového věst-
níku MF ČR činí současná maximální 
hodnota bodu 1,12 Kč. Vlivem regula-
ce z úhradové vyhlášky byla hodnota 
bodu pro odbornost 913 pro rok 2017 
stanovena Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR na 1,02 Kč/bod. Nelze tedy 
tvrdit, že odbornost 913 není regulo-
vána, i kdyby už dalších regulačních 
nástrojů nebylo použito. 

Dalším zásahem do hodnoty bodu je 
pak uplatnění principu regulace pro-
střednictvím průměrných nákladů 
na unikátní rodné číslo v sledovaném 
roce oproti referenčnímu období (rok 
2015 pro rok 2017). V důsledku toho 
může dojít v konečném vyúčtování 
k významně nižší výsledné hodnotě 
bodu respektive poskytovatel může 

mít část poskytnuté péče (poskytnu-
té v dobré víře) bez úhrady z veřejné-
ho zdravotního pojištění.

Úhradová vyhláška stanovuje pro vy-
brané segmenty mechanismus „pod-
lahy“, pro uplatnění či neuplatnění 
regulačních mechanismů (do roku 
2014) respektive pro jejich modifi-
kaci („srovnatelný poskytovatel?“ 
od roku 2015). Mechanismus výběru 
těchto segmentů není zcela zřejmý, 
neboť dochází ke změně spektra 
těchto segmentů a konkrétních pod-
mínek v čase, jejich zařazení nebylo 
projednáno se zástupci segmentů, 
jejich výběr a změny podmínek ne-
jsou odůvodněny v důvodové zprávě.

V odbornosti 913 jsou v průběhu 
kalendářního roku ošetřeny počty 
pojištěnců zpravidla v řádu desítek, 
na rozdíl od standardních lůžkových 
či ambulantních poskytovatelů, kdy 
jsou tyto řády ve stovkách a tisících. 
Pokud by nebyl princip „podlahy“ 
uplatněn a regulace by byla v plném 
rozsahu využita u odbornosti 913, 
může dojít v důsledku péče i o jed-
noho či několik mimořádně nároč-
ných pacientů k významné odchyl-
ce od průměrných hodnot, které by 
mohly ohrozit ekonomickou stabilitu 
poskytovatele, což může vést ke sna-
ze preferovat péči o pacienty méně 
náročné. Zdravotní péče o nároč-
né pacienty by se tak musela, zcela 
nelogicky, přesunout do lůžkových 
zdravotnických zařízení.

Sporné bylo již samotné zařazení po-
bytových zařízení sociálních služeb 
do úhradové vyhlášky. Nález pléna 
Ústavního soudu ze dne 13. prosin-
ce 2016, sp. zn. Pl. ÚS 19/16, dovodil, 
že pro takovou právní úpravu nemá 
ministerstvo zdravotnictví zmocnění 
v zákoně a konstatoval, že stávající 
úprava je protizákonná a protiústav-
ní a příslušnou část úhradové vy-
hlášky na rok 2016 zrušil. Obdobný 
problém však zůstává i u úhradové 
vyhlášky na rok 2017. Stejně tak zů-
stává  sporný právní názor Nejvyšší-
ho soudu ČR o možnosti analogické 
aplikace úhradové vyhlášky na úhra-
du zdravotní péče v pobytových zaří-
zeních sociálních služeb. Další úvahy 

v tomto smyslu jsou nad rámec mého 
článku a podrobněji by měli na tuto 
otázku reagovat právníci.

V současné době neexistuje mechani-
smus, jak vyvinit poskytovatele zdra-
votních služeb ze sankce za zvýšené 
náklady u mimořádně náročných 
pacientů, které měl ve své péči. Tím 
je především ohrožena dostupnost 
zdravotních služeb pro tyto pojištěn-
ce, neboť poskytovatel reálně riskuje, 
že tato péče mu nebude uhrazena 
vůbec, nebo jeho celkové tržby budou 
z tohoto důvodu kráceny.

Regulace cestou indukce zdravot-
ní péče a současně prostřednic-
tvím intervence státu lze považovat 
za racionální a odůvodněné. Ostat-
ní uplatňované formy jsou již méně 
odůvodněné a za negativní lze pova-
žovat především průvodní nevhodné 
motivační prvky v systému úhrad.    
Domnívám se, že odbornost 913 
svou činností přispívá k oddálení 
a zkrácení pobytu pacienta v lůžko-
vém zdravotnickém zařízení. Vzhle-
dem k tomu, že pobyt v nemocnici je 
alternativou významně dražší, navíc 
s negativními dopady do psychiky 
pacienta, mělo by být logickou sna-
hou státu i zdravotních pojišťoven 
podporovat tuto odbornost jakož-
to vhodnější alternativu a vytvářet 
motivační pobídky tak, aby péče 
ve vlastním sociálním prostředí byla 
realizována v maximálním možném 
rozsahu, a jen v nezbytných přípa-
dech byla řešena formou lůžkovou.  
Stávající uplatňované regulační me-
chanismy však vytvářejí iracionální 
motivační tlak na poskytovatele in-
dukované péče tak, aby preferovali 
nenáročné pacienty, kteří vyžadují 
jednoduché ošetřovatelské interven-
ce. V důsledku toho budou nároční 
pacienti, mnohdy zbytečně, hospita-
lizováni. 

Uplatňování finančních sankcí 
v ošetřovatelských odbornostech 
prostřednictvím regulací považuji 
za situace, kdy o této péči v plném 
rozsahu rozhoduje třetí osoba – ošet-
řující lékař, přinejmenším za nelogic-
ké a absurdní.

MUDr. Libor Svět

Opakovaně bylo prokázáno, 
že jako hrazená péče je ošet-

řujícími lékaři indikováno 
cca 30 % skutečně poskytnu-

té zdravotní péče.

Květiny a bylinky těší seniory
V Domově sociálních služeb v Meziboří se v uplynulých dnech 
uživatelé zapojili do osazování mobilních zahrádek, které budou 
zdobit terasu i nově zbudovaný park.  Všichni byli velice nadšení 
a natěšení na sázení, rozmístění. Samotný výběr sazeniček pak 
musel patřičně ladit jak typově, tak barevně. Senioři tak mají své 
místo, kde mohou pěstovat bylinky a květiny a setkávat se s ostat-
ními, kteří mají stejnou zálibu. Společně se mohou podělit o své 
zkušenosti se zahrádkařením a pro mnohé z nich je to příležitost 
připomenout si doby, kdy sami hospodařili na svých vlastních 
zahradách. 

Kateřina Vávrová
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Tímto článkem navazuji na článek zve-
řejněný v časopise Rezidenční péče č. 
3 (září 2015), str. 6 až 7, kde jsem po-
pisoval anabázi poskytovatele sociál-
ních služeb (domov pro seniory), který 
řešil zamítnuté námitky proti protoko-
lu z inspekce poskytování sociálních 
služeb1 podáním správní žaloby. Věc 
byla řešena krajský soudem, Nejvyš-
ším správním soudem a Nejvyšším 
soudem ČR a byl vydán rozsudek, kte-
rý je již pravomocný a ruší rozhodnutí 
o vyřízení námitek, a vrací celou věc 
zpátky inspekci. 
Nicméně pro přesnost je třeba uvést, 
že krajský soud sice zrušil rozhod-
nutí o vypořádání námitek jako ta-
kové, ale nevyhověl poskytovateli 
ve všech bodech žaloby. Z tohoto dů-
vodu se poskytovatel obracel ještě 
následně na Nejvyšší správní soud 
a poté na Nejvyšší soud ČR. Podle 
rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu může poskytovatel znovu 
napadnout v žalobě směřující pro-
ti novému správnímu rozhodnutí 
předchozí žalobní body, u kterých 
nebyl v již pravomocném rozsud-
ku úspěšný, viz citace: „Třebaže 
se může jevit odepření přezkumu 
právního názoru krajského soudu 
v nyní souzené věci nepřiměřeným 
formalismem…“.
(V podstatě se jedná o to, že poskyto-
vatel byl ve výrokové části předmětné-
ho rozsudku zcela procesně úspěšný 
a vzhledem k tomu nebylo možné po-
užít mimořádné opravné prostředky). 
Bude tedy nutné počkat, jak s pravo-
mocným rozsudkem bude pracovat 
inspekce a následně zvolit další právní 
kroky. 

A nyní již k předmětnému rozsudku: 
Krajský soud se zaměřil na vypořádá-
ní žalobních bodů zejména z hledis-
ka intenzity zásahu do subjektivních 
práv2 žalobce3, a to ve vztahu k jednot-
livým částem žalovaného rozhodnutí, 
v nichž se žalovaný4 vypořádával s ná-
mitkami žalobce, proti bodům ozna-
čených v protokolu o inspekci, včetně 
uložených opatření tímto protokolem.
Z předmětného rozsudku vybírám ně-
které žalobní body a podávám struč-
ný nástin, jak k těmto žalobním bodů 
krajský soud při svém hodnocení při-
stoupil: 

1. TZV. „BĚŽNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA“ 
UŽIVATELE V POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBĚ 

Argumentace žalobce: 
Právě skutečnost, že osoba není 
schopna žít „běžný způsob“ života, 
je důvodem přijetí do institucionální 
péče. Problém je zde už v samotném 
termínu „běžný způsob“ života. Je tře-
ba totiž respektovat, že každý uživatel 
žil před přijetím do pobytového zaří-
zení sociálních služeb svým „běžným 
způsobem“ života. Pojem „běžný způ-
sob“ není zcela nikde závazně upra-
ven, (právně definován).  Pouze v ust. 
§ 3 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, (dále jen „zákon o soci-
álních službách“), je uvedeno: „sociál-
ním začleňováním proces, který za-
jišťuje, že osoby sociálně vyloučené 
nebo sociálním vyloučením ohrožené 
dosáhnou příležitostí a možností, 
které jim napomáhají plně se zapojit 
do ekonomického, sociálního i kul-
turního života společnosti a žít způso-
bem, který je ve společnosti považo-
ván za běžný“.
Je nutné poznamenat, že kolektivní 
zařízení bude přinášet vždy určitou 
míru „režimových“ opatření. V ideál-
ním případě se můžeme co nejvíce při-
blížit k domácímu prostředí a „běžné-
mu způsobu“ života, ale jeho skutečné 
nahrazení je nereálným cílem. 
Před přijetím do zařízení byli uživate-
lé podrobně seznámeni s vnitřními 
pravidly (domácím řádem), zařízení si 
před nástupem a podpisem smlouvy 
prohlédli a teprve následně uzavírali 
smlouvu o poskytnutí sociální služby. 
K uzavření smlouvy nebyli nikterak nu-
ceni, vycházeli z osobní znalosti zaří-
zení a podmínek života v něm. 

Rozsudek:
Lze souhlasit s názorem žalobce 
o tom, že kolektivní zařízení bude 
přinášet vždy určitou míru „režimo-
vých“ opatření, když skutečné na-
hrazení běžného způsobu života je 
nereálným cílem. Jedná se o běžný 
život lidí v nepříznivé sociální a životní 
situaci, tedy je zcela z takového vyme-
zení zřejmé, že se nebude jednat o ty, 
kteří „žijí běžným životem“ v příznivé 
sociální a životní situaci, tedy v projed-

návané věci bude zcela pochopitelné, 
že služba může mít „v řadě ohledů re-
žimový charakter“.

2. ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠE PŘÍJMŮ  
(STAROBNÍHO DŮCHODU)  
PLOŠNĚ U VŠECH ŽADATELŮ  
O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 

Argumentace žalobce: 
Již před podpisem smlouvy a poté při 
podepisování smlouvy je uživatel se-
známen s tím, že žalobce ve fázi při 
podpisu smlouvy požaduje na uživate-
li doložení (předložení dokladu) o výši 
starobního důchodu. Každému uživa-
teli je vysvětleno (srozumitelně s ohle-
dem na jeho komunikační schopnosti 
a případná zdravotní omezení) z jaké-
ho důvodu tento údaj vyžadujeme a to 
proto, aby bylo zajištěno, že uživateli 
zbyde z důchodu částka odpovídající
15 % jeho důchodu, tak jak stanoví ust. 
§ 73 odst. 3, … „musí osobě zůstat ale-
spoň 15 % jejího příjmu“ a odst. 5 zá-
kona o sociálních službách.
Zároveň žadatel podepisuje formulář 
„Souhlas se zpracováním osobních 
a citlivých údajů“. Na formuláři jsou ta-
xativně uvedeny údaje, které žalobce 
potřebuje k zajištění kvalitní sociální 
služby. Jedním z těchto údajů je právě 
výše příjmu – důchodu. 

Rozsudek: 
Je nepochybně i v zájmu uživatelů 
žalobce, aby již při uzavření smlou-
vy byla doložena výše jeho příjmu 
a stejně tak, aby byla doložena 
později každá změna výše příjmu, 
neboť jen z takových informací lze 
zjistit, zda uživatel je schopen jemu 
vyměřenou výši hradit. Ke sdělení to-
hoto údaje se zavazuje uživatel dobro-
volně, na základě dvoustranného práv-
ního aktu, kterým je nepochybně zmí-
něná smlouva, navíc žadatel výslovně 
souhlasí podpisem na zmíněném for-
muláři o sdělení tohoto údaje. Soud 
nepovažuje tento postup za takový, 
který by nebyl v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb. a se zmíněným Stan-
dardem č. 6, přičemž z protokolu o in-
spekci a z žalovaného rozhodnutí o vy-
řízení námitek nevyplývá, jak si kont-
rolující subjekt konkrétně představuje 
zajištění doložení výše příjmu uživate-
le jinak, než již při uzavření smlouvy 

Krajský soud zrušil rozhodnutí 
o vyřízení námitek proti  
protokolu z inspekce  
poskytování sociálních služeb 
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a poté případně sdělením výše příjmu 
v případě změny výše příjmu. 

3. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY  
O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB ZE STRANY UŽIVATELE 

Argumentace žalobce: 
Podmínkou přijetí žadatele do zaříze-
ní žalobce (tedy uzavření smlouvy) je 
předložení aktuální lékařské zprávy 
a rozpisu medikace od svého ošetřují-
cího lékaře. Oba tyto dokumenty obsa-
huje zdravotní dokumentace uživatel-
ky R2. V „Ošetřovatelské překladové/
propouštěcí zprávě“ (ošetřující lékař 
MUDr. X. X.) ze dne 11. 12. 2013 je uve-
deno: „Kvalita vědomí – zachováno: 
ano, vnímání zdravotního stavu: ano, 
orientace: ano.“ Z uvedeného je zřej-
mé, že jmenovaná byla v době podepi-
sování smlouvy v zařízení orientovaná 
a rozuměla důsledkům svého jednání. 
Podpisu smlouvy v zařízení dne 11. 12. 
2013 byl přítomen i syn uživatelky R2, 
který jednoznačně potvrdil, že smlou-
va byla uzavřena řádně a jeho matka 
byla orientovaná a věděla, kde se na-
chází a co podepisuje. Kopii smlouvy 
si převzal syn. 
Žalobce v rámci tohoto bodu žaloby 
odkazuje na Přílohu č. 37, která popi-
suje okolnosti, za kterých byla pode-
psána smlouva s respondentkou – uži-
vatelkou  R2. Navíc je třeba upozornit, 
že vyjádření uživatelky R2 po půl roce, 
poté co byla umístěna do zařízení, 
může být ovlivněno i jejím věkem (85 
let) a aktuálním zdravotním stavem 
a dále i rozrušením nebo rozčilením 
z „výslechu“, který u uživatelky R2 pro-
váděla inspektorka. 
      
Rozsudek: 
Závěr o tom, že není možné doložit, 
že smlouva byla uzavřena dle záko-
nem vymezených podmínek a z to-
hoto pohledu, že je možné zpochyb-
nit její platnost, nebyl dostatečně 
v dané věci podle názoru soudu do-
ložen. Žalobce totiž v žalobě poukazu-
je na zdravotní dokumentaci (ošetřují-
cí lékař MUDr. X. X.) ze dne 11. 12. 2013, 
ve kterém je uvedeno, že „kvalita vě-
domí – zachováno: ano, vnímání zdra-
votního stavu: ano, orientace: ano“. To 
nasvědčuje skutečnosti, že tato uživa-
telka byla v době podepisování smlou-
vy v zařízení orientovaná a rozuměla 
důsledkům svého jednání.Žalovaný se 

v žalovaném rozhodnutí, resp. již ani 
kontrolující subjekt v protokolu, neza-
býval vyhodnocením obsahu lékařské 
zprávy, když ji nevyhodnotil z pohledu 
dodržení souladu se zněním § 91 odst. 
6 zákona o sociálních službách, tj. ne-
uvedl konkrétní důvody, proč taková 
zpráva, resp. její obsah nebyl dostateč-
ným podkladem pro posouzení schop-
nosti této uživatelky samostatného 
jednání a podpisu této smlouvy, dále 
se žalovaný nezabýval hodnocením 
úředního záznamu (příloha č. 37), kte-
rý byl sepsán za přítomnosti ředitelky 
a sociálního pracovníka žalobce se 
synem uživatelky paní X. X. dne 1. 8. 
2014, v němž ten popřel obsah kontrol-
ního zjištění na str. 36 protokolu, podle 
něhož on sám prohlásil5, že jeho mat-
ka v době, kdy smlouvu podepisovala, 
nebyla schopná si plně uvědomovat 
vážnost svého jednání.

ZÁVĚR
 
V tomto konkrétním případě od po-
dání správní žaloby do pravomocné-
ho rozsudku uplynulo celkem 16 mě-
síců. Náklady poskytovatele (právní 
zastoupení, soudní poplatky) činily 
18 200 Kč a soud rozhodl tak, že celou 
částku musí uhradit žalobci strana 
žalovaná, tedy Inspekce poskytování 
sociálních služeb – Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. 
Řešení sporu prostřednictvím správ-
ní žaloby je až krajním prostředkem, 
nicméně v procesně nevyrovnaném 
vztahu, kdy na jedné straně stojí v po-
zici státní kontroly inspekce posky-
tování sociálních služeb a její často až 
protiprávní „výklady“ obsahu jednot-
livých kritérií standardů kvality soci-
álních služeb a na druhé straně stojí 
kontrolovaný subjekt – poskytovatel 
sociální služby, je nepochybně ade-
kvátním postupem. 
Dále je třeba upozornit i na vlastní 
organizaci inspekcí poskytování 
sociálních služeb v České republi-
ce. MPSV provádí inspekce, námitky 
k protokolům o inspekci se podávají 
stejným osobám, které provedly in-
spekci, případné stížnosti (eventuálně 
žádosti o přezkoumání vyřízení stíž-
nosti) se rovněž posílají na MPSV, po-
kuty za správní delikty ukládá MPSV, 
odvolání proti pokutám se posílá 
na MPSV k řediteli odboru sociálních 
služeb, sociální práce a sociálního by-

dlení a na konci řetězu je ministryně 
MPSV, resp. její rozkladová komise. Ví-
ceméně, vše řeší stejní státní úředníci 
a pouze jeden úřad. Tento inspekční 
„systém“ jasně ukazuje, že posouzení 
výsledku inspekce ze strany nezávislé-
ho soudu6 může být pro poskytovatele 
sociálních služeb objektivnější a může 
tak velmi reálně získat rozsudek, kte-
rým se ruší výsledky provedené in-
spekce. Právo na spravedlivý proces je 
samostatné, subjektivní veřejné právo 
vůči státu na poskytnutí právní ochra-
ny v takovém procesu, který maximál-
ně garantuje spravedlivý výsledek. 
Ústavní soud opakovaně upozornil 
(např. v nálezu sp. zn. II. ÚS 313/14 
ze dne 15. 4. 2014), že mezi základní 
principy právního státu patří princip 
předvídatelnosti zákona, jeho srozu-
mitelnosti a vnitřní bezrozpornosti, 
což rozhodně obecné formulace 
standardů kvality sociálních slu-
žeb nesplňují. Bez jasnosti a určitos-
ti pravidel nejsou naplněny základní 
charakteristiky práva, a tak nejsou 
ani uspokojeny požadavky formální-
ho právního státu. Stejné požadavky, 
tj. předvídatelnost, srozumitelnost 
a vnitřní bezrozpornost, respekt 
k obecným zásadám právním, pře-
devším ústavněprávním principům, 
jakož i právní jistotu, je tudíž nutno 
klást i na individuální právní akty, 
zvláště pak rozhodnutí státních orgá-
nů (státní kontroly), mezi které patří 
i napadená rozhodnutí – protokol 
o inspekci poskytování sociálních 
služeb a vyrozumění o vyřízení ná-
mitek.
V této souvislosti bych, ještě chtěl upo-
zornit čtenáře, zejména poskytovatele 
sociálních služeb, jakožto potenciální 
oběti inkvizičního způsobu prová-
dění inspekce poskytování sociál-
ních služeb, na článek JUDr. Vladi-
míra Horta v časopise Sociální služby, 
březen 2017, název „Právo: Inspekce? 
Inspekce!“, str. 32–33, kde mimo jiné 
autor pojednává o výkladu pojmů 
standard a kritérium, a dále uvádí: 
„Smyslem kontroly obecně je zkou-
mání zda stav kontrolním orgánem 
objektivně zjištěný je v souladu se 
stavem právním. Stručně řečeno – 
kontrolovanému subjektu tedy nemů-
že být vytýkáno nedodržení něčeho, 
co právo neukládá.“ 

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

1 Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb a Vyrozumění o vyřízení námitek lze považovat za soudně přezkoumatelná správní rozhod-
nutí, pokud v nich nebyly pouze konstatovány zjištěné nedostatky, ale poskytovateli jimi byly uloženy i určité konkrétní povinnosti (opatření), kterými 
bylo přímo zasaženo do subjektivních hmotně právních oprávnění či povinností poskytovatele.

2 Subjektivní práva – Subjektivní právo znamená oprávnění subjektu určitým způsobem se chovat, resp. míra faktické možnosti chování subjektu, 
která je objektivním právem (zákonem) chráněna proti neoprávněnému rušení někým jiným, včetně státu samého.  

3 V textu článku žalobce = Poskytovatel sociálních služeb (domov pro seniory), který podal správní žalobu.
4 V textu článku žalovaný = Inspekce poskytování sociálních služeb/MPSV ČR. 
5 Inspektorka prováděla rozhovor  s uživatelkou R2 a jejím synem na pokoji při jeho návštěvě v zařízení a po předání Protokolu o inspekci poskytova-

teli, bylo zjištěno od uživatelky R2 a jejího syna pana X. X., že interpretace obsahu tohoto rozhovoru v protokolu uvedená, byla inspektorkou účelově 
upravena v neprospěch poskytovatele sociálních služeb, resp. dotyčné uživatelky a jednalo se tak o poškození jejích práv i práv jejího syna. Advokátní 
kancelář, která zastupovala poskytovatele při podání správní žaloby v této věci, doporučila podat trestní oznámení pro přečin zneužití pravomoci 
úřední osoby, dle ust. § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tedy vedle občansko-právního řízení, bylo 
možné vést souběžně trestní řízení. Poskytovatel po konzultaci s uživatelkou R2 a jejím synem od toho upustil, protože nechtěl situaci dále vyhroco-
vat. Nicméně to je další možnost právní ochrany proti takto vedeným inspekcím. 

6 Upozornění: Před podáním správní žaloby je nutné vyčerpat všechny předchozí možnosti (resp. opravné prostředky), v tomto případě se jedná o po-
dání námitek proti protokolu z inspekce poskytování sociálních služeb. 
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V ČEM SE LIŠÍ
ČEŠTÍ

A RAKOUŠTÍ 
SENIOŘI?

Zajímavé pracovní zkušenosti ze zahraničí využila Mgr. Petra Křižková ve své bakalářské prá-
ci. Zabývá se v ní problematikou života seniorů v domovech pro seniory v České republice  
a ve spolkové republice Solnohradsko v Rakousku. Praktická část je zaměřena na výzkumné 
šetření ve dvou konkrétních zařízeních. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou senioři spokojeni  
s životem v domově, s přístupem personálu a jak vnímají nabídku aktivizačních činností. O rozho-
vor k tématu jsme požádali její autorku.

Kde jste prováděla výzkum?
V České republice jsem prováděla 
výzkum v Domově důchodců Dob-
rá Voda. Jedná se o domov zřizova-
ný Krajským úřadem Jihočeského 
kraje. Domov má kapacitu dvě stě 
čtyřicet devět lůžek, která jsou roz-
dělena pro domov seniorů a domov 
se zvláštním režimem. V Rakousku 
jsem šetření prováděla v Domě pro 
seniory, spadající pod Diakoniewerk 
Salzburg. Domov má osmdesát de-
vět míst pro klienty. V tomto počtu 
jsou zahrnuta čtyři místa pro krát-
kodobé/odlehčovací pobyty. Přesto, 
že oba domovy patří mezi kapacitně 
větší, velmi pozitivně hodnotím úro-
veň služeb a klima. Týmy v obou zaří-
zeních lze charakterizovat výrazem 
– vysoká profesionalita. Z vlastní 
zkušenosti vím, že atmosféra v zaří-
zení se odvíjí od jeho vedení a já jsem 
potěšena, že si z obou domovů odná-
ším hezké a pozitivní zkušenosti. 

Jak jste se dostala právě do Sol-
nohradska? 
Několik let jsem pracovala v rezi-
denčních zařízeních v Rakousku 
jako diplomovaná zdravotní sestra. 
Později jsem se v rámci svého studia 
na Jihočeské universitě v Českých Bu-
dějovicích rozhodovala pro téma ba-
kalářské práce a přišlo mi přínosné 
zaměřit práci tímto směrem. Chtěla 
jsem přiblížit oblast rezidenční péče, 
která je pro nás na jedné straně vel-
mi blízko (polohou), a na druhé vzdá-
lená (rozdílným přístupem v péči). 
Tam jsem poznala poněkud odlišný 
svět péče o klienty a také jinou gene-
raci seniorů, než na kterou jsem byla 
zvyklá z České republiky. Rozdílnost 

rakouských a českých seniorů, o kte-
rou bych se chtěla podělit, vychází 
z mé osobní zkušenosti. V žádném 
případě nechci a ani mi to nepřísluší, 
dělat obecné závěry. Vycházím pou-
ze ze své vlastní znalos-
ti rakouské rezidenční 
péče. Přesto se domní-
vám, že i osobní pohled 
může být inspirativním 
zdrojem pro pracovníky 
v sociálních službách 
a pomáhajících profe-
sích v České republice. 

Jak se liší legislati-
va?
Rakousko má jiný sys-
tém právního zakotve-
ní péče o seniory.  Péče 
v domovech pro seni-
ory ve spolkové zemi 
Salzburg vychází ze 
standardů, které jsou legislativně 
ošetřeny zákonem o péči č. 52/2000 
ve spolkové zemi Salzburg/Solno-
hradsko. Považuji za důležité zmínit, 
že v Rakousku je devět spolkových 
zemí a každá spolková země má 
do určité míry vytvořenou vlastní 
legislativu, která upravuje péči o se-
niory podle různých kategorií. Tento 
zákon podléhá dozoru salzburské 
zemské vlády, která výkon tohoto 
zákona zajišťuje a dozoruje. Cílem 
zákona o péči č. 52/2000 je chránit 
osoby, které využívají výkony v za-
řízeních péče a chránit osoby, kte-
ré mají zájem v budoucnosti těchto 
výkonů využívat. Ochrana kromě ji-
ného zahrnuje obzvlášť ochranu dů-
stojnosti, udržení sociálních, ekono-
mických a ošetřovatelských zájmů, 

ochranu individuality a zachování co 
možné největší míry samostatnos-
ti jednotlivce a dále ochranu před 
omezováním a ohrožováním průbě-
hu ošetřovatelského procesu. 

Spolková země Salzburg má přibliž-
ně půl miliónu obyvatel. Statutární/
zemské hlavní město Salzburg má 
přibližně 150 000 obyvatel. Ve městě 
je šest státních/městských domovů 
pro seniory a dalších deset privát-
ních domovů pro seniory. Dále čtyři 
denní centra pro seniory, která na-
bízí aktivity pro seniory žijící doma, 
kteří hledají sociální kontakt. V celé 
zemi Salzburg je šedesát devět domů 
pro seniory, které nabízí přibližně  
4800 lůžek. Stavy se neustále mění 
se zvyšujícím se věkem obyvatel. 
Město vydává každý rok aktuální bro-
žuru s názvem „Rady pro seniory“.  
Čtenáři zde mohou dostat všechny 
informace, které potřebují pro sebe 
nebo své blízké. Počínaje seznamem 
aktuálních domovů pro seniory s ad-
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resami a kontaktem, přes rady ohled-
ně zdraví, zajištění pomoci při opat-
rování seniora v domácím prostředí, 
krátkodobé pobyty v domovech pro 
seniory (u nás tzv. odlehčovací péče), 
možnosti pro dodávku jídel domů, 
nabídku pečovatelské služby. Dále 
se senioři dozvědí, jaké jsou nabídky 
volnočasových aktivit, kulturních na-
bídek výletů, nabídka Univerzity 55 
– Plus, seznam klubů seniorů a růz-
né další druhy poradenství. Zákon 
o péči v zemi Salzburg platí pro za-
řízení s pečovatelskou péčí, zařízení 
pro pomoc v domácnosti, denní cen-
trum, domy pro seniory a domy péče 
pro seniory. 

V čem se rakouská péče liší?
Rezidenční péče v Salzburgu mi 
zprostředkovala nový pohled na ge-
rontologii. V salzburské rezidenční 
péči se používá pro opatrování kli-
entů model ATL/AEDL/ABEDLs®. Jde 
o několik historicky posloupných, 
rozšiřovaných verzí modelu, podle 
kterého je rozpracován celý systém 
péče v konkrétním zařízení. Jde 
o model Aktivity a existenciální zku-
šenosti života. Historií a vývojem to-
hoto modelu nebudu čtenáře zatěžo-
vat. Model péče v zařízení, kde jsem 
prováděla výzkum k mé bakalářské 
práci, sestavila prof. Dr. M. Krohwin-

kelová, která vyšla z původních kon-
cepcí. V původní koncepci je sesta-
veno Dvanáct aktivit denního života 
(ATL – Aktivitäten des täglichen Le-
bens). Prof. Dr. M. Krohwinkelová 
upravila původní předlohu a vytvoři-
la vlastní model péče – AEDL (Model 
třinácti aktivit a existenciálních zku-
šeností života). V roce 1999 byl tento 
model rozšířen o další pojem – vztah 
a současný název a ochranná znám-
ka jsou ABEDLs® – Třináct aktivit, 
vztahů a existenciálních zkušeností 
života. Tento model péče (ať už se 
jedná o kteroukoliv z verzí) je pře-
vratný svým rozsahem a komplex-
ností v pokrytí potřeb klientů a cí-
lené intervenci. Zcela zásadní jsou 
jeho paradigmata: člověk, prostředí, 
zdraví a nemoc, proces péče. Člověk 

jako osoba, potřebující péči, je cen-
trálním zájmem péče v celostním 
pojetí. Dále prostředí, které je důle-
žitým faktorem, ovlivňujícím život, 
zdraví a životní pohodu, kde je člo-
věk v neustálém proměnlivém a vzá-
jemně se ovlivňujícím vztahu s pro-
středím. Zdraví, kde zdraví a nemoc 
jsou dynamické procesy, a proces 
péče, který je postaven na potřebách 
a schopnostech pacienta. Zásadní 
zájem modelu je znovudosažení ne-
závislosti klienta. V tomto modelu je 
zahrnuto a rozpracováno třináct ka-

tegorií, které pokrývají 
lidské potřeby, schop-
nosti a zdroje. Jsou to 
následující oblasti: ko-
munikace, pohyb, zajiš-
ťování životních funkcí, 
osobní hygiena, jídlo 
a pití, vyměšování, ob-
lékání, odpočinek a spá-
nek, zaměstnávání, cho-
vání a pocity jako muž/
žena (schopnost proží-
vání vlastní sexuality), 
zajištění bezpečného 
okolí, zajištění sociál-
ních kontaktů, vztahů 
a oblastí, umění zvládat 
a zaobírat se životními 

a existenčními otázkami a zkuše-
nostmi. Tyto aktivity pokrývají (té-
měř) všechny oblasti denního života, 
které (téměř) každý člověk samostat-
ně provozuje, aby samostatně prožil 
den. Tento model umožňuje formu-
lovat schopnosti a deficity každého 
klienta a následnou intervenci tam, 
kde je to nutné. Současně je možné 
udržení těch kompetencí klienta, 
kterými disponuje. Nejvyšší cíl v péči 
o seniory je udržet nebo znovu získat 
tělesné, duševní a psychosociální 
zdraví a blaho a vyvarovat se závis-
losti. Pokud má člověk nějaký deficit, 
tak s pomocí podporování jeho stá-
vajících schopností prostřednictvím 
pečovatelů a užitého modelu opět 
získat dosažitelnou míru samostat-
nosti a nezávislosti. Tento model 

umožňuje individualizovanou péči, 
práci s klientem v oblasti deficitů 
a uspokojování potřeb ve stáří. Kom-
plexní pojetí péče a aktivizace umož-
ňuje uspokojování specifických po-
třeb seniorů. Práce v rezidenčních 
zařízeních v Rakousku je ze zákona 
zastřešena nějakou formou modelu 
ATL/AEDL/ABEDLs®. Pokud je tento 
model naplňován, akceptuje potře-
by seniorů od těch základních až 
po specifické. Nejedná se o styl prá-
ce, známý z druhé poloviny dvacá-
tého století: umýt, obléct, nakrmit, 
uložit a polohovat. Koncepty péče, 
kterými může konkrétní domov 
dále specifikovat styl práce v domo-
vě, pak tento základní model rozví-
jí a určují způsob jeho naplňování. 
V současné době je velkým tématem 
v Rakousku péče o osoby s demencí. 
Město Salzburg se pyšní mimo jiné 
mottem: Salzburg – město přátelské 
k demenci. Počet lidí trpících touto 
nemocí byl v loňském roce v Rakous-
ku odhadnutý na přibližně sto tisíc. 
Do roku 2050 by se počet podle pro-
gnóz mohl zdvoj až ztrojnásobit. Pří-
slušné úřady se snaží na tuto situaci 
reagovat. 
V Rakousku je běžné, že kromě mo-
delu péče využívají konkrétní kon-
cepty péče, které se dají v zařízeních 
aplikovat v návaznosti na cílovou 
skupinu klientů a jejich specifické 
potřeby či onemocnění. I když je tře-
ba zmínit, že například psychobio-
grafický model E. Böhma nebo kon-
cept smyslové aktivizace se v České 
republice dostává do širšího povědo-
mí.  O to víc mě potěšilo, že v českém 
domově seniorů, kde probíhala jed-
na část výzkumu, pracují s biografií 
klientů. Znalost životního příběhu 
umožňuje smysluplnou práci s kli-
enty, udržení a rozvoj jejich kompe-
tencí, pochopení chování a zvlášt-
ností klientů. V rakouském domově 
kromě již zmíněného modelu pracují 
v rámci konceptu integrované péče. 

Pokračování na str. 14
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Ta je postavena na naplňování spe-
cifických potřeb klientů, které jsou 
respektovány.  

Jaká je struktura personálu  
v Rakousku?
V domovech pro seniory kromě di-
plomovaného zdravotnického perso-
nálu pracují odborní pečovatelé se 
zaměřením na seniory, fyzioterapeu-
ti, psychologové, pečovatelé o duši 
(Seelsorger/in), pomocný personál, 
arteterapeuti, aktivizační pracovní-
ci, sociální pracovníci, ošetřovate-
lé/ky, recepční, dáma domova (tzv. 
dáma pro všechno), technici, logope-
dové, dobrovolníci, muži vykonávají-
cí náhradní vojenskou službu, hlavní 
sestra, vedoucí zařízení a další. V Ra-
kousku je běžné, že klient, přichá-
zející do domova, si ponechá svého 
ošetřujícího lékaře, který ho dále 
opatruje v rezidenčním zařízení. Pra-
videlně se pořádají mše a do zaříze-
ní dochází kněz. 

Máte informace o platech?
Ano, mám. V Rakousku jsou ve stát-
ních a městských zařízeních také 
platové třídy a záleží na délce praxe. 
V soukromých zařízeních je poněkud 
větší prostor pro dohodu o lepších 
platových podmínkách. Nepovažuji 
za etické zveřejnit výše platů, pro-
tože musí být vztahovány k životu 
v zemi a věcem, jako jsou náklady 
na bydlení, pojištění, strava, a další 
poplatky, které jsou konkrétně v Ra-
kousku podstatně vyšší. Spíš bych 
jako podstatnou viděla otázku, proč 
se člověk rozhodne odejít pracovat 
do zahraničí. Co je důvodem? Zlep-
šení znalosti jazyka, poznání kultury 
země, partnerství, vztah nebo vidina 
lepšího zajištění…?

Liší se nabídka aktivizačních 
činností?
Nabídka aktivizačních činností je 
v obou zemích rámcově podobná. 
Uvádím některé z aktivit používa-
ných v jednom či druhém domově. 
Pravidelně probíhají aktivity jako 
gymnastika, tanec, tanec v sedě, li-
terární kroužek, kroužek denních 
aktualit, kroužek hudby, zpěv, tré-
nování paměti, ergoterapeutická 
dílna a řada dalších činností. Přesto 
mě velmi zaujaly některé konkrétní 
aktivity. V salzburském domově na-
příklad nacvičili v rámci dramatera-
pie hru Sněhurka a sedm trpaslíků, 
na které se společně podíleli senio-
ři domova a děti z mateřské školy. 
V českém domově seniorů mají, kro-
mě jiného, velmi pěkně vybavenou 
ergoterapeutickou dílnu a pánskou 
dílnu, která umožňuje důstojnou 
aktivizaci pánské klientely domova. 
Dále například pořádají ve spoluprá-

ci s dalšími domovy seniorské olym-
pijské hry.

V jakém typu zařízení jste prová-
děla své šetření? 
Domov, ve kterém jsem prováděla ra-
kouskou část výzkumu, je soukromé 
zařízení rezidenční péče a spadá pod 
Diakoniewerk Salzburg. Specifikum 
těchto seniorů z mojí zkušenosti při 
výzkumu bylo, že se častěji rozhodují 
pro odchod do domova v době, kdy 
to není nezbytně nutné. Rozhodují se 
v době, kdy si mohou vše sami zorga-
nizovat, vybavit vlastním nábytkem 
a adaptovat se na život v domově. To 
považuji za velmi zodpovědné, i když 
jsem přesvědčena, že to nelze zobec-
nit. Nesetkala jsem se s tím v takové 
míře v běžném českém ani v běžném 
rakouském zařízení. V českém pro-
středí jsem osobně vysledovala zcela 
opačný trend. Lidé odcházejí do do-
mova, když nemají jinou možnost. 
Domov, kde jsem prováděla českou 
část výzkumu, je zřizován Krajským 
úřadem Jihočeského kraje.

Vidíte rozdíl mezi českým a ra-
kouským seniorem?
Ano. Určité rozdíly jsem vysledova-
la, ale za klíčové hledisko považuji, 
jak seniora vidí rakouská a česká 
společnost. V tom spatřuji zásadní 
rozdíl. Velmi si cením všeobecného 
respektu k důstojnosti rakouského 
seniora s jeho minulostí, současnos-
tí a budoucností. 
V Rakousku je senior uznávanou 
a ceněnou osobností se svojí osobní 
historií, zkušenostmi, kterou každý 
respektuje. Senioři se aktivně účast-
ní společenského života a vyhledávají 
různé nabídky a možnosti trávení vol-
ného času. Senioři aktivně participují 
na jakémkoliv plánování, stanovisku 
či rozhodování, týkajícím se jejich 
osobního života nebo společnosti. 
Sledují zprávy a zajímají se o politické 
dění. Účastní se společenských akcí, 

aktivně se zajímají o dění v domově. 
Potkávají se v klubech seniorů, spo-
lečně cestují a věnují se svým koníč-
kům. Rakouští klienti mi s radostí 
a hrdostí otevřeně vyprávěli o svých 
cílech a přáních. O vlastním rozhod-
nutí žít v domově seniorů, o organiza-
ci vlastního života ve stáří. O vlastní 
denní struktuře, kdy důraz kladou 
na pravidelnou pohybovou aktivitu 
a soběstačnost. O rozhodování ohled-
ně volného času a akcí, které aktivně 
vyhledávají. Český senior je z mé zku-
šenosti poněkud pasivnější. Častěji 
odmítá nabízené aktivity s argumen-
tací, že preferuje klid apod. 
I když je nutné poznamenat, že na to 
má plné právo. V České republice se 
především setkáváme s poněkud ji-
ným pohledem na seniora ze strany 
společnosti. Část naší společnosti si 
dnes uvědomuje přínos seniorů, po-
třebu ctít je a vážit si jich. Bohužel, 
je část spoluobčanů, kteří se k senio- 
rům nechovají s dostatečnou úctou 
a je také početná skupina osob, která 
seniory využívá nebo zneužívá. Mys-
lím, že k lepšímu obrazu českého se-
niora může přispět každý z nás, a to 
svým osobním příkladem, výchovou 
svých dětí a chováním k vlastním ro-
dičům. Za naprosto klíčovou považu-
ji dospělou populaci. Má před sebou 
několik úkolů. Jedním úkolem je vý-
chova dětí k úctě ke starým lidem. 
Druhým úkolem je, že sama musí jít 
příkladem, nestačí jen vést děti k lep-
šímu nazírání na seniory. Dospělí by 
měli být vzorem a dětem ukazovat 
a realizovat konkrétní způsoby správ-
ného přístupu, chování a pomoci 
starším lidem. Za třetí úkol považuji 
propojení zpřetrhaných více generač-
ních vazeb v rodinách. A poslední vý-
zva směřuje k seniorům samotným. 
Oni sami by si měli uvědomit, kolik 
dobrého v životě vykonali a měli by 
na to být patřičně hrdí.

Foto: archiv obou domovů

Dokončení ze str. 13
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pomoci druhým, kteří takové štěstí 
neměli. A nejsou to jenom zdravotně 
postižení lidé.

Jak se měnil a mění vztah ke spo-
lečenským menšinám ve Spoje-
ných státech? Můžete jej srovnat 
s Českou republikou?
Ve Spojených státech se toho od mé 
emigrace v roce 1967 hodně změni-
lo. Přijel jsem do New Yorku, kde se 
každý den konala nějaká demon-
strace za práva jakýchkoliv menšin. 
Často jsem se jich účastnil. Myslím 
si, že se to pořád mění k lepšímu. 
Nadace jsou podporovány ze sou-
kromých fondů, a to hodně pomáhá. 
Mám za to, že tady v České republi-
ce jsme na dobré cestě, jenom nám 
chybí těch 45 let, která jsme ztratili 
za doby komunismu. Jsem optimis-
ta, proto věřím, že to brzy doženeme.

Čím vás oslovil projekt Pomáhá-
me fotografiemi?
Projekt Pomáháme fotografiemi je, 
podle mého názoru, super projekt. 
Když mě něco oslovi, pak jsou to 
nejčastěji fotografie, protože si my-

slím, že fotce trochu rozumím. Tedy, 
když můžu pomoci někomu s fotkou, 
tak je to pro mě nejsnadnější cesta. 
A když se fotky propojí se zážitky 
a otevřením světa lidí se zdravotním 
postižením, pak je to prostě skvělý 
projekt.

Máte již za sebou první, loňskou 
zkušenost s tímto projektem. Za-
žil jste při tom jako člen odborné 
poroty nějaká překvapení?
Překvapením pro mě minulý rok bylo 
to, že jsem viděl spoustu krásných 
fotek. Škoda, že v každé soutěži je 
jenom jedna první cena a ne každý 
soutěžící může být první. Já osobně 
mám strach jít do nějaké soutěže, pro-
tože se bojím, že bych nevyhrál. Proto 
si všech účastníků tohoto projektu 
vážím za jejich odvahu a nadšení. 
A letos bude kontakt nás patronů se 
všemi soutěžícími ještě intenzivnější 
a na to se moc těším. 

Jak na vás působí spoluprá-
ce s hendikepovanými lidmi 
i s těmi, kteří o ně pečují?
Moje spolupráce s hendikepovaný-
mi lidmi i s těmi, kteří o ně pečují, je 
absolutně úžasná. Všichni jsou pozi-
tivně naladěni, mají spoustu energie 

a jsou milí. Takže jenom samá chvála. 
S takovými lidmi se krásně spolupra-
cuje. Jsem moc rád, že jsem je poznal.

Rozhovor připravila: 
Bohdana Rywiková

Fotografie: Robert Vano

„Třetinu svého života  
jsem zasvětil pomoci druhým…“

Co přinesla burza práce v Ostravě
Více než pět desítek zaměstnava-
telů z celého Moravskoslezského 
kraje představilo návštěvníkům 
širokou nabídku volných pracov-
ních míst v jedinečné atmosféře 
multifunkční auly Gong v Dolní 
oblasti Vítkovic na Burze práce, 
která se uskutečnila ve středu  
26. dubna letošního roku. Pořá-
dala ji Krajská pobočka Úřadu 
práce České republiky v Ostravě 
a do této akce se zapojil také Čtyř-
lístek – centrum pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava, jeden 
z největších poskytovatelů sociál-
ních služeb v Moravskoslezském 
kraji. Také Čtyřlístek se totiž potý-
ká dlouhodobě s nedostatkem za-
městnanců různých profesí. 

Poslední burza takového rozsahu se 
v metropoli Moravskoslezského kraje 
uskutečnila naposledy před devíti lety.  
Návštěvníci letošní burzy měli mož-
nost získat podrobný přehled o tom, 
co v dnešní době firmy nebo organi-
zace v tomto regionu samy aktuálně 
nabízejí a o jaké profese mají přede-
vším zájem. Zaměstnavatelé nabízeli 
zájemcům volná místa např. ve strojí-
renství, automobilové a potravinářské 
výrobě, v dopravě a skladování, pe-

něžních, sociálních a bezpečnostních 
službách, prodeji, ve stravování nebo 
třeba v úklidu. Ostravský Čtyřlístek 
nebyl jediným poskytovatelem soci-
álních služeb, který se letošní Burzy 
práce zúčastnil. Organizaci zde zastu-
povaly její personalistky – ing. Monika 
Šlahorková, vedoucí oddělení práce 
a mezd spolu se svou kolegyní, paní 
Ivou Hyklovou.
„Naše organizace nabízela na ost-
ravské burze práce volná místa již 
dlouho hledaného kuchaře nebo fy-
zioterapeuta. Další volná místa jsme 
uchazečům nabízeli v přímé péči o kli-
enty v profesi pracovníka v sociál-
ních službách, v níž zaznamenáváme 
v poslední době velkou fluktuaci,“ po-
pisuje ing. Monika Šlahorková důvody 
účasti na ostravské Burze práce. 
„Někteří uchazeči přicházeli na bur-
zu práce dobře připraveni a mnozí již 
měli s sebou životopisy, které nám 
nechali na místě. Ostatním zájem-
cům jsme předávaly kontakty, aby 
věděli, kam mají své životopisy zasí-
lat. Na výběrové řízení, jež se usku-
tečnilo krátce po burze, jsme pozvali 
20 uchazečů, kteří měli zájem o pro-
fesi pracovníka v sociálních službách 
a další dva o práci kuchaře. Výběrové 
řízení bylo úspěšné a díky němu jsme 

přijali do pracovního poměru sedm 
nových pracovníků v sociálních služ-
bách a oba kuchaře.
Za rok se těšíme na další ostravskou 
Burzu práce, kterou bude Úřad práce 
opět pořádat. Z hlediska zaměstna-
vatelů i uchazečů o práci je to nepo-
chybně velmi přínosná akce, na níž  
mohou zaměstnavatelé prezentovat 
svou společnost nebo organizaci 
i volná pracovní místa, a kde mají 
uchazeči navíc možnost bezprostřed-
ního kontaktu se zaměstnavateli i zís-
kávání přesných informací o každé 
pracovní pozici, o niž projeví zájem,“ 
pochvaluje si ing. Monika Šlahorková 
ze Čtyřlístku.
Burza práce 2017 se uskutečnila 
v rámci projektu Efektivní služby za-
městnanosti, který je spolufinanco-
ván z Evropského sociálního fondu, 
konkrétně z Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky. „Přestože se v tento 
den počasí příliš nevydařilo, do mul-
tifunkční auly Gong na burzu práce 
zavítalo více než 1600 lidí hledajících 
zaměstnání. Věříme, že ti, kteří našli 
svá nová místa právě u nás ve Čtyř-
lístku, budou se svou volbou spoko-
jeni,“ uzavírá ing. Monika Šlahorková. 

Bohdana Rywiková



SPOLEČNOST LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

NEDOSTUPNOST  
PÉČE FYZIOTERAPEUTŮ  
V DOMOVECH SENIORŮ
Je to mnohokrát opakovaný scénář, který ze své praxe velmi dobře znají zdravotníci 
z domovů seniorů. Klient domova seniorů, chodící a bez proleženin, je hospitalizo-
ván. Z nemocnice se vrátí s proleženinami a imobilní. 

Nyní by měla nastoupit velmi in-
tenzivní ošetřovatelská, zdravotní 
a hlavně rehabilitační péče, aby se 
klient po postižení hospitalizací 
opět vrátil do původního stavu. Je 
přece velmi důležité snažit se o co 
největší zachování soběstačnosti se-
niorů. Naráží to však na jeden velmi 
závažný problém. S proleženinami, 
i když za současných špatných pod-
mínek, se personál domovů seniorů 
dokáže vypořádat a velmi často se 
proleženiny z nemocnice opět vyhojí. 
Horší je to ale s opětovným rozcho-
zením. Hlavně po operacích. Senior 
se sám nerozchodí, potřebuje odbor-
nou pomoc fyzioterapeuta. Té se mu 

však velmi často nedostane. Zdra-
votní pojišťovny stále odmítají hradit 
odbornou rehabilitační péči v domo-
vech seniorů v místě, i když ta patří 
u starých lidí k těm nejvíce potřeb-
ným. Takže místo chodících seniorů 
máme díky nedostatečné rehabili-
tační péči seniory doživotně upouta-
né na lůžko. Kvalita života chodícího 
a ležícího pacienta je jistě velmi roz-
dílná. Současný systém je dokonce 
tak absurdní, že imobilní senioři do-
konce někomu i vyhovují. Majitelům 
a ředitelům domovů seniorů proto, 
že na imobilního pacienta mají větší 
šanci dostat vyšší příspěvek na péči. 
Vyhořelému, přepracovanému per-

sonálu proto, že le-
žící klient vyžaduje 
méně práce a hlav-
ně hlídání než cho-
dící, který může tře-
ba upadnout, nebo 
odejít ven. 
V domovech senio-
rů není v současné 
době poskytována 
kvalitní zdravotní 
péče, která by zajiš-
ťovala důstojný pod-
zim života. Kdo tvrdí 
opak, je buď politik, 
nebo úředník, který 
s klienty v domo-
vech seniorů přímo 
nepracuje. Zdravot-
ní pojišťovny sice 
proplácejí něco, co 
se nazývá „reha-
bilitační ošetřová-
ní“, ale je to péče 
poskytovaná všeo-
becnými sestrami. 
S odbornou fyzio-
terapeutickou péčí 
se to nedá srovnat. 
Klienti sice potřebu-
jí ošetřovatelskou 
rehabilitaci, ale čas-
to je pro ně nutná 
právě odborná reha-
bilitační péče. Velmi 
často mě příbuzní 

žádají, zda mohu pro jejich příbuzné 
zajistit rehabilitaci. Nemohu. Nebo 
jen ve velmi omezené míře. Záleží 
na tom, zda konkrétní domov senio-
rů zaměstnává fyzioterapeuta, jehož 
ale platí z jiných peněz, než z veřejné-
ho zdravotního pojištění. 
Je to absurdní situace. Domovy seni-
orů nejsou povinny zajišťovat svými 
zaměstnanci poskytování zdravotní 
péče, ale každý s ní počítá. Když je 
pacient doma, a je mu poskytována 
odborná rehabilitační péče, je pro-
plácena zdravotními pojišťovnami. 
Když se však klient dostane do do-
mova seniorů, který mu má nahradit 
jeho domov, pravidla proplácení po-
skytované zdravotní péče zdravotní 
pojišťovny náhle změní. Platby se vý-
razně zkrátí, nebo se přestane platit 
vůbec. Jako je tomu právě v přípa-
dě odborné rehabilitační péče.  To 
nelze logicky odůvodnit. Logika je 
však něco, s čím zdravotní pojišťov-
ny nepracují. Kdo má v rukách pení-
ze a moc přidělovat je tak, jak se mu 
chce, logikou se zabývat nemusí. 
Zdravotní výkony, které by měli pro 
své nemocné klienty domovů seni-
orů vykonávat zdravotníci-zaměst-
nanci, se indikují přes formulář ORP. 
ORP je zkratka pro ošetřovatelskou 
a rehabilitační péči. Protože rehabili-
tační péči v domovech seniorů zdra-
votní pojišťovny neproplácejí, tak by 
se onen formulář měl spíše jmenovat 
jen OP. 
Co s tím? Budeme dál vyrábět „se-
niory ležáky“ jen proto, že zdravotní 
pojišťovny odmítají proplácet nut-
nou odbornou rehabilitační péči? 
S tím, že by se něco změnilo v přístu-
pu zdravotních pojišťoven, se počí-
tat nedá. Takže jaké jsou možnosti 
zlepšení stavu nemocných seniorů? 
Začít tím, že se nebudou zaměstná-
vat fyzioterapeuti a nebudou placeni 
z peněz, které na ně nejsou určeny. 
Nebo je zaměstnat pouze pro posky-
tování péče nehrazené z veřejného 
zdravotního pojištění. Masáže krku, 
zad a podobně. I to je pro klienty do-
movů seniorů vítaná služba.

Poradenství • Bezpečnost
Kvalita • Optimalizace • Standardy
Legislativa • Vzdělávání
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SPOLEČNOST LÉKAŘŮ...

U pacientů, kteří potřebují skuteč-
nou odbornou rehabilitační péči, 
jsou pak dvě možnosti.
První je zajistit jim tuto péči v něja-
kém zdravotnickém rehabilitačním 
zařízení v blízkosti domova seniorů 
a pak je denně na cvičení vozit sa-
nitkami. Právně zcela v pořádku, po-
jišťovny takovou péči proplatit musí, 
ale pro seniory je to hodně nekom-
fortní. 
Druhá možnost, a tu doporučuji, 
je využití domácí péče. Pokud v za-
řízení není fyzioterapeut (a podle 
názoru paní primářky Kövári, před-

sedkyně Společnosti pro rehabilita-
ci a fyzikální medicínu ČLS JEP tam 
nemá co dělat), pak je nutné zajistit 
indikovanou rehabilitační péči přes 
agentury domácí péče. To nemo-
hou zdravotní pojišťovny napad-
nout a takovou péči proplatit musí. 
I v tomto případě může nastat pro-
blém. Ne všechny agentury domácí 
péče mají odbornou rehabilitaci na-
smlouvanou, ne všechny zaměstná-
vají fyzioterapeuty.
Jediné, co může stav zlepšit, je tlak 
ze strany indikujících praktických lé-
kařů. 

Je třeba, aby se praktičtí lékaři nebáli 
odbornou rehabilitační péči předepi-
sovat. Pokud by nějaký praktický lé-
kař chtěl pro své klienty v domovech 
seniorů zajistit potřebnou fyziotera-
peutickou péči, ale měl obavy nebo 
nevěděl, pak ať se obrátí na naši Spo-
lečnost lékařů a zdravotnických pra-
covníků v sociálních službách České 
lékařské společnosti JEP. Rádi mu 
poradíme a poskytneme pomoc.

MUDr. Petr Bouzek
předseda společnosti

dr.bouzek@centrum.cz

FYZIOTERAPEUTŮ JE MÁLO
V našich pobytových zařízeních po-
skytujících sociální služby se sna-
žíme poskytovat kvalitní sociální 
a zdravotní služby. Kvalitní služby 
úzce souvisí s kvalitou života každé-
ho našeho klienta. Ale jakou kvalitu 
života hodnotíme?
Mobilní, relativně soběstačný klient 
po zlomenině krčku s následnou 
operací se do našeho domova vra-
cí velmi často 5.–7. den po operaci. 
V celkově zhoršeném stavu, plně 
imobilní, zmatený a velmi často 
s proleženinami. Jako bonus má 
v operační ráně ještě stehy. Po dal-
ších 5–7 dnech tedy klienta harcuje-
me na spádovou ortopedii na kontro-
lu a vyndání stehů.
V tomto stavu je pro klienta velmi 
důležitá intenzivní rehabilitační 
léčba a ne pobyt na lůžku v domově 
seniorů. Naše pracovnice v sociál-
ních službách a zdravotní sestry se 
všemožně snaží o to, aby byl klient 

co nejvíce soběstačný, ale i jejich 
možnosti jsou omezené. Nemají 
schopnost Ježíše, který řekl: „Laza-
re vstaň…“. To nás opravdu nikdo 
nenaučil.
Velmi málo našich zařízení má kva-
litní fyzioterapeuty. Důvod je jedno-
duchý. Nejsou, a když se na pracov-
ním trhu najdou, my nejsme schopni 
je zaplatit. Kde vzít a nekrást…
Tuto otázku jsme si v našem domově 
seniorů pokládali, když zhruba před 
dvěma lety odešla fyzioterapeutka, 
která zde působila. Na vypsanou 
pracovní pozici se pár fyzioterapeu-
tů přihlásilo. Přislíbilo nástup… Vlk 
také sliboval. Závěr vždy naprosto 
stejný, „mám nabídku za více peněz, 
nezlobte se…“, nebo „se starými a ne-
mocnými lidmi nemohu pracovat, 
deptá mě to…“
Po několika marných pokusech jsme 
se spojili se spádovým oddělením re-
habilitace na místní poliklinice. Sna-

ha pana ředitele polikliniky, vrchní 
sestry z rehabilitace byla, ale výsle-
dek stále stejný. Nic…
Dívali jsme se na to, jak se nám vra-
cí sice odoperovaní klienti, ale díky 
systému se stávají plně imobilní. 
Ano dekubity jsme zahojili, klienty 
polohovali, posléze i vysazovali. Ale 
opravdu jsme nebyli schopni vlastní-
mi silami zajistit kvalitní fyzioterapii.
Řešení se našlo. Díky vstřícnosti 
ošetřujícího praktického lékaře a lé-
kařů z nemocnic je našim klientům 
indikovaná fyzioterapie prostřednic-
tvím domácí péče Naděje. Péče je in-
dikovaná lékařem na poukaz domácí 
péče a hradí ji pojišťovna. Za našimi 
klienty dochází fyzioterapeut, cvičí 
s nimi v jejich „domácím“ prostředí. 
Klienti mají klid na pravidelnou re-
habilitaci, jsou spokojení. Co více si 
přát?

Lenka Hasnedlová
Domov pro seniory v Praze 9

ČESTNÝ TITUL PRO DOKTORA KALVACHA
Kdo se pohybuje v oblasti zdravotní péče o senio- 
ry, musí znát doktora Kalvacha. Představovat jej je 
něco jako nosit dříví do lesa. Naše Společnost lékařů 
a zdravotníků v sociálních službách České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně je velmi hrdá 
na to, že pan doktor Zdeněk Kalvach je naším členem 
a od začátku nám velmi pomáhal. Vůbec první semi-
nář naší společnosti byl veden právě panem dokto-
rem Kalvachem. Když jsme se ho ptali, zdali k nám 
nevstoupí, souhlasil s jednou podmínkou, nechtěl 
žádnou funkci. 
Rozhodli jsme se za služby pro naši společnost pana 
doktora Kalvacha odměnit. Jsme však chudá odbor-
ná společnost a na nějaké větší dary nemáme zdroje, 
diplom nám zase připadalo málo. Zároveň jsme chtěli, 
aby cena byla alespoň trochu originální a měla jasný 
obsah. Protože pan doktor Kalvach nechtěl žádnou 
funkci, tak jsme mu udělili alespoň funkci čestnou, 
titul Čestného předsedy naší společnosti.                  pb.

Předseda společnosti Petr Bouzek předává 
doktoru Kalvachovi čestnou plaketu. 
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Ředitelka jednoho domova seniorů 
byla nespokojená s prací praktického 
lékaře a požádala mě, zda bych se ne-
ujal lékařské péče o její klienty místo 
něj. Právě v tu dobu mi vypadnul je-
den veliký domov seniorů, měl jsem 
volnou kapacitu a souhlasil jsem. 
Zařízení má přes tři sta ubytovaných 
klientů, takže přebrání tolika paci-
entů chce svůj čas. Péče o pacienty 
však musí probíhat nepřetržitě. Tak 
se musí nový lékař nějakou dobu spo-
léhat, na to, co funguje: Že předepiso-
vané léky jsou správně nastavené, že 
sestry zařídí jejich správnou aplikaci, 
že se pacienti dostaví na již objedna-
ná vyšetření, že se provedou již naplá-
nované odběry…

Do domovů seniorů nedocházejí jen 
praktičtí lékaři, chodí tam i lékaři ji-
ných odborností, psychiatři, ortopedi, 
kožaři, internisté, krčaři, urologové, 
neurologové apod. Jak má to které za-
řízení štěstí nebo smůlu na specialis-
ty.  Protože převážná část současných 
klientů domovů seniorů má problémy 
s chůzí a značný počet z nich je dokon-
ce plně imobilních, je dochozí specia-
lista výhrou. Jinak musí jezdit sanitky 
tam a sem a pro křehké seniory je 
doprava do zdravotnických zařízení 
a mnohahodinové čekání na chod-
bách stresující záležitostí. 

V mém novém působišti si část paci-
entů s kardiologickým a diabetologic-
kým onemocněním dispenzarizovala 
dochozí internistka. To jsem nejen 
respektoval, ale byl jsem tomu i rád. 
Při velkém počtu velmi těžkých paci-
entů je to pochopitelné.  U pacientů, 
kteří byli na warfarinu si sama hlídala 
hodnoty INR.  Dostal jsem od sester in-
formaci, které pacienty má paní dok-
torka ve své specializované péči. Je 
pochopitelné, že u pacientů, u nichž 
dělala kontroly INR internistka, jsem 
je nedělal já. Na jednu nemoc má 
pacienta léčit vždy jen jeden lékař. 
Takže když se vrátila jedna pacientka 
z hospitalizace s úpravou dávkování 
warfarinu, nechal jsem další kontroly 
INR a eventuální úpravu dávkování 
na internistce. Zcela normální, běžný 
a pochopitelný postup. Nicméně díky 
němu jsem předvolán před revizní ko-

misi České lékařské komory a budu 
souzen za své lékařské pochybení, 
protože na mě byla podána stížnost, 
jež byla shledána jako důvodná. 

Možná byste si mysleli, že si na mě 
stěžovala ona pacientka. Je psychicky 
komponovaná, svéprávná, pohyblivá, 
komunikující, slyšící a vidící. Ale tato 
pacientka si na mě nestěžovala, stě-
žovala si její dcera. Dcera, která není 
soudem určeným opatrovníkem, je 
jen příbuzná. Už v tomto bodě mi při-
jde uznání stížnosti revizní komisí ČLK 
jako podivná záležitost. Chápal bych 
to v případě, že by matka oné stěžo-
vatelky byla imobilní, nebo dementní, 
nebo dokonce zemřela. Ale nic tako-
vého. Pacientka si klidně mohla najít 
jiného registrujícího praktického léka-
ře, pokud by nebyla spokojena s mojí 
lékařskou péčí, nicméně je stále mojí 
pacientkou a k jinému praktickému 
lékaři se nezaregistrovala. Tím absur-
dita stížnosti a její uznání revizní ko-
misí ČLK ještě narůstá. 

Co se vlastně stalo? Bylo někomu 
nějak ublíženo? Ne! Nikdo nebyl ni-
jak poškozen, jen u jedné pacientky 
po jistou dobu možná nebyla nasta-
vena optimální warfarinizace. Což je 
zcela běžný stav. Pacientka nevykr-
vácela, pacientka nedostala embolii, 
pacientce nebylo bráněno v přístupu 
k lékařské péči a po upozornění byl 
stav upraven a to tak, že po stránce 
warfarinizace si nadále pacientku hlí-
dá interní lékařka. 

S warfarinizací je to obtížné. U paci-
entů by se měla udržovat určitá kon-
centrace warfarinu v krvi, jež zajišťuje 
ochranu před embolizací, ale zároveň 
ponechává určitý stupeň schopnosti 
srážení krve, aby pacient nevykrvá-
cel. Je to poměrně obtížné, protože 
organizmy pacientů reagují velmi 
různě a také je stupeň warfarinizace 
ovlivněn třeba i požitým jídlem nebo 
dalšími léky. U někoho jde nastavení 
warfarinizace poměrně dobře a trva-
le, u někoho je to nemožné. 

Praktický lékař by měl dostat warfari-
nizované pacienty z nemocnice již se 
stabilním dávkováním, které by měl 

jen kontrolovat a lehce upravovat. 
Bohužel, při současné lůžkové a per-
sonální devastaci interních odděle-
ní nemocnic se často pacient vrátí 
do domova seniorů nestabilizován 
a praktický lékař, jenž nedělá denní 
vizity a nemá za zády laboratoř, pak 
nastavuje warfarinizaci jen velmi ob-
tížně. Je možné podávat jiné léky mís-
to warfarinu. Ale ty jsou drahé a prak-
tický lékař je nesmí předepisovat. Což 
je velmi problematické. 

Najednou do mé ordinace nakráčela 
osoba, která se chovala jako gestapo 
či STB v padesátých letech a začala 
na mě řvát, proč jsem její matku řád-
ně newarfarinizoval a jak jí to hodlám 
vysvětlit. S touto osobou nebylo mož-
né rozumně jednat. Ona nepřišla zjis-
tit, o co jde, ona přišla dělat problémy, 
a to se jí povedlo. Okamžitě poslala 
stížnost na Českou lékařskou komo-
ru, na magistrát, na policii ČR, na kraj 
a kromě stížnosti na mě podala stíž-
nost i na paní ředitelku. Ale to nebyla 
jedna stránka stížnosti, to byla stíž-
nost „povídka“ o několika stranách 
formátu A4. O tom, že nikomu nebylo 
ublíženo, jen se možná po nějaký čas 
podával nějaký lék někomu ne zcela 
optimálně. Takových pacientů jsou 
ale tisíce. 

Nevěděl jsem, v době e-mailů, že lé-
kařská ordinace je něco jako pohos-
tinství a že musím mít „Knihu přání 
a stížností“. Za mnoho let své lékařské 
praxe jsem nic takového nepotřebo-
val. A tak jsem ji neměl. Chyba, přišla 
kontrola z magistrátu a s ní několika-
tisícová pokuta za nesprávný postup 
při šetření stížnosti. Dobrá, „Knihu 
přání a stížností“ jsem opravdu neměl 
a tak ona pokuta, ač v mých očích ab-
surdní, byla podle práva. 

Co však absolutně nechápu, je to, že 
revizní komise ČLK uznala stížnost 
za opodstatněnou a chce mě kárně 
řešit. 

Co s tím? Absurdní komedie. Tak jsem 
byl, díky této stěžovatelce, nucen za-
myslet se nad tím, jak vlastně přistu-
povat k příbuzným mých pacientů, 
klientů domovů seniorů. Dopracoval 

Myslím, že byste v České republice jen obtížně hledali praktického lékaře, který má takové boha-
té zkušenosti s prací v pobytových zařízeních sociální péče, jako já. Dělám tuto práci přes dvacet 
let a prošel jsem mnoha zařízeními. Nemělo by mě už nic překvapit. Ale překvapilo a to hodně ne-
příjemně. Stalo se zhruba toto:

BOŽE, CHRAŇ NÁS 
OD PŘÍBUZNÝCH!
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jsem k rozhodnutí, kontakt s příbuz-
nými pacientů co nejvíce omezit. Má 
to svoji logiku. 

Domov seniorů není lůžkové zdravot-
nické zařízení. Partnerem praktické-
ho lékaře je jeho registrovaný pacient. 
Pokud je tento pacient svéprávný, pak 
nikdo jiný nemá právo do vztahu mezi 
lékaře a pacienta vstupovat, natož do-
konce jej kontrolovat a měnit. Nikdo, 
ani žádný příbuzný. Jediná výjimka je, 
pokud je pacient nesvéprávný a pří-
buzný je soudem uznán za opatrovní-
ka. Pak s ním musí lékař komunikovat, 
jako by komunikoval se samotným pa-
cientem. Ale to je všechno. 

Je pochopitelné, že v nemocnici, kdy 
se stav pacienta může měnit ze dne 
na den, dokonce z hodiny na hodinu, 
ošetřující lékař příbuzné informuje. 
V domovech seniorů mají však být 
stabilizovaní pacienti. Pokud se jejich 
stav zhorší, jsou obyvatelé DS odeslá-
ni do zdravotnického zařízení, o čemž 
jsou příbuzní informováni. V domo-
vě seniorů se nekonají vizity a lékař 
nevidí každého pacienta každý den, 
jako v nemocnici. Pacienty vidí jen při 

preventivních vyšetřeních, a když má 
pacient zdravotní obtíže. Jak tedy od-
povídat na otázku: „Jak se daří naší 
mamince?“, když ji tři měsíce nevi-
děl?! Zřejmě je stále imobilní, inkonti-
nentní a trpí demencí. Jak na takovou 
otázku může lékař odpovědět, aniž 
by se nedostal do problémů a eventu-
álně na něj nebyla podána stížnost!? 
Trochu to připomíná scénku od Felixe 
Holzmana. „Co dědeček? Pořád mrt-
vý?“.

Ano, existuje výkon konzultace s pří-
buznými. Samozřejmě, že není hraze-
ný. Je chytře skryt v kapitaci. Ale tuto 
konzultaci musí považovat za potřeb-
nou obě strany, jak příbuzní, tak i lé-
kař. Nevím o žádném zákonu, který 
by dovozoval právo příbuzných dostá-
vat od ošetřujícího lékaře informace 
o zdravotním stavu svých příbuzných, 
kdykoliv si to přejí. Jsou jistě slušní 
příbuzní, s nimiž lze hovořit, ale jsou 
bohužel i agresivní příbuzní, kteří vše 
zkazí a před kterými se lékař musí 
chránit. Jako jedna kapka jedu otráví 
celou studnu s pitnou vodou, i otráví 
prostředí.  Ne jen sobě, ale všem ostat-
ním. 

Řady praktických lékařů, již nyní říd-
ké, opět prořídnou. Jedna rána bude 
elektronický recept, druhá elektronic-
ká evidence tržeb, třetí elektronická 
neschopenka a nade vším se vzná-
ší strach ze zdravotních pojišťoven 
a z možných stížností nespokojených 
pacientů a jejich příbuzných, kterým 
bude velmi pečlivě nasloucháno. 
Jak možno v této atmosféře strachu 
svobodně léčit? Nemožno. Lékaři ne-
jsou, nejenom u nás, ale například ani 
ve Francii. A kdo dokáže spočítat, že 
dvě a dvě jsou čtyři, se nemůže divit, 
že nejsou a nebudou. A není to jen 
o těch penězích či vzdělání. Rozpad 
našeho zdravotnického systému má 
více příčin.

Aktuálně: Etická komise rozhodla, 
že moje vina nemohla být prokázá-
na. Což znamená, že se mohla stát, 
takže nejsem zcela očištěn. Asi jako 
zloděj, co sice něco ukradl, ale soud 
mu to nemohl prokázat, tak ho mu-
sel pustit. Není to závěr, se kterým 
bych byl zcela ztotožněn, ale odvolá-
vat se nebudu. Nemám na tyhle „zá-
bavy“ čas.  

MUDr. Petr Bouzek

Pokud vám někdy něco ukradli 
a šli jste to hlásit na policii, mož-
ná jste se s tím taky setkali. Poli-
cisté nejsou zrovna příliš nadšení, 
když mají sepsat protokol a snaží 
se vás přesvědčit, abyste krádež 
nehlásili, nebo pokud jdete s jinou 
věcí, hledají někdy důvod, proč 
vaše oznámení oficiálně nepři-
jmout. Mám s tím osobní zkušenos-
ti a není to regionální záležitost, je 
celostátní. Něco podobného, také 
s celostátní působností, jsem opa-
kovaně zažil u dispečerů záchran-
né služby. Když jsem jim zavolal, 
neustále se mě na něco vyptávali 
s evidentní snahou, dostat ze mne 
takové informace, aby nemuseli 
vyjíždět. Snažili se mě přistihnout 
na švestkách. 

Dokážu to do jisté míry pochopit v si-
tuaci, když na záchranku volá zdravot-
nický laik, který skutečně může v zá-
plavě emocí vyhodnotit situaci příliš 
dramaticky. Když někomu lehce teče 
krev z nosu, určitě k němu nemusí 
hned jet záchranka. Stejně jako u mír-
ných bolestí břicha, či pět dní trvají-
cím průjmu u mladé osoby. Jenže když 
volá zdravotnický pracovník, dokonce 
lékař, tak by se s ním mělo pracovat 
jinak. Lékař velmi pravděpodobně ne-
volá záchranku zbytečně a situaci díky 

své profesi, dokáže vyhodnotit reálně. 
Proto mě velmi zlobí, když dispečerovi 
na záchrance oznámím, že potřebují 
výjezd a on mě začne zase testovat, 
ačkoliv má informaci, že mu volá pří-
mo lékař. Když volá lékař, tak má sa-
nitka okamžitě vyjet. Tak to vidím já. 

Naposledy, když se mi dusil pacient, 
a já jsem neměl po ruce vůbec nic, ani 
kyslík, ani odsávačku, a dispečer zá-
chranky opět nasadil svůj postup otá-
zek, které natahovaly čas a měly zase 
vést k tomu, aby sanitka nevyjížděla, 
tak jsem jej do telefonu seřval a po-
užil jsem i nespisovné výrazy lidové 
češtiny. Prý si bude na mě stěžovat. 
Nu, nechť si stěžuje. Lidé na záchran-
ce mají mít vyšší stupeň frustrační to-
lerance. Kdo ho nemá, má si najít jiné 
zaměstnání. Záchranku jsem jezdil, 
něco o tom vím. 

Snažím se záchranku volat co nejmé-
ně, ale někdy potřebujete převézt pa-
cienta do nemocnice, na záchranku 
to není, ale na převozové službě vám 
řeknou, že nemají vozy, nemají řidiče 
a že pacienta převezou do nemocnice 
až ráno. Ale to je zase pozdě. Je mož-
né počkat dvě, tři hodiny, jenže „až 
ráno“ je zase pozdě. Tak co potom 
dělat? Volat záchranku a představit si 
jejich „kyselé ksichty“, proč jako byli 

voláni? Nebo nechat pacienta trpět až 
do rána, až bude sanitka a řidič? Pra-
cuji jako lékař již mnoho let a nepa-
matuji se, že bych měl dříve, a to ani 
za komunismu, takové potíže s pře-
vozovými sanitkami. Je to fenomén 
posledních let. Zdravotní pojišťovny 
tak škrtí zdravotní péči, až nebude 
dostupná, a lékař se v tom plácá. Ne-
jsou sanitky, nejsou lůžka, nejsou léky, 
nejsou lékaři, nejsou zdravotní sestry. 
Tomu se v Česku patrně říká pokrok, 
proto dostává ředitel VZP milionové 
odměny za dobrou práci. 

Ochotu či neochotu pomáhat a vyjet 
za případem nemají jen záchranáři či 
policisté. Nedávno jsem si to vyzkou-
šel u hasičů. Na zastávce autobusů za-
čal hořet odpadkový koš. Zavolal jsem 
na hasiče. Služba mi vysvětlila, že kvů-
li hořícímu koši přece nebude vyjíždět 
celá výjezdní skupina a jinak to nejde. 
Ať si někde seženu vodu a koš uhasím. 
Tak jsem vzal svoji minerálku a na-
lil jsem ji do hořícího koše. Koš jsem 
neuhasil. Moje ochota vrážet vlastní 
peníze a čas do záchrany cizího ma-
jetku tím skončila. Zavolal jsem na po-
licii a i přes jejich námitky, co volám 
jim a ne hasičům, jsem nahlásil, co se 
děje, kde se to děje a položil jsem slu-
chátko. Už mi zpět nevolali.

MUDr. Petr Bouzek

HYDE PARK

JAK JSEM SE STAL 
NEDOBROVOLNÝM HASIČEM
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DOPROVOD K LÉKAŘI
Jak máme v pobytové službě řešit doprovod klientů k lékaři? 
Kdy je to služba základní a kdy fakultativní?

Praktický nebo speciální lékař je ve-
řejná služba, pobytová služba ve své 
základní činnosti zprostředkování 
kontaktu se společenským prostře-
dím podporuje a pomáhá při využití 
běžně dostupných veřejných služeb, 
proto je doprovod k lékaři vždy čin-
ností základní. Pozor však na dopravu 
k lékaři. Primárně by přeprava klienta 
do zdravotnického zařízení měla být 
řešena zdravotní dopravou a hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění. Je 
povinností pracovníků poskytovatele, 
toto oprávněné plnění po lékaři, který 
zdravotní dopravní službu předepisu-
je, vyžadovat. Pokud však přesto na-
stane situace, kdy je nutné k dopravě 
využít auto poskytovatele, postupuje 
se jak výše uvedeno, jedná se tedy 
o činnost fakultativní. 

1. Zásadně je třeba odmítnout ná-
zor, že doprovod k lékaři je vždy 
činností základní. Za nárokovou 
(obligatorní), tedy bezplatně posky-
tovanou činnost, lze tzv. doprová-
zení k lékaři považovat jen u těch 
sociálních služeb, u kterých tuto 
činnost platná právní úprava za zá-
kladní považuje. Těmito službami 
jsou ve smyslu prováděcí vyhlášky 
505/2006 Sb. pouze osobní asi-
stence, pečovatelské služby, prů-
vodcovské a předčitatelské služby, 
podpora samostatného bydlení, 
odlehčovací služby, chráněné byd-
lení, raná péče, sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi a soci-
ální rehabilitace.   Až na chráněné 
bydlení není tedy v pobytových za-
řízeních sociálních služeb tzv. do-
provázení k lékaři obligatorní služ-
bou. Pokud ji tedy PZSS (vyjma 
chráněného bydlení) poskytne, 
půjde vždy o vyžádanou tzv. fa-
kultativní službu, jejíž úhrada 
se řídí ustanovením § 77 zákona 
o sociálních službách (dále jen 
ZSS), tedy může být stanovena 
v plné výši nákladů na tyto služ-
by. 

2. Z textu dotazu je zřejmé, že žadatel 
se domnívá, že doprovod zahrnuje 
zároveň i dopravu klienta. Jde však 
ve skutečnosti o dvě rozdílné služ-
by. Předmětem dopravy k lékaři je 
převoz pacienta do a ze zdravot-
nického zařízení, případně mezi 
zdravotnickými zařízeními a v rám-
ci zdravotnického zařízení. Napro-
ti tomu předmětem doprovodu je 
předně zajištění tzv. náležitého do-
hledu nad nezletilci a osobami sti-
ženými duševní poruchou ve smys-

lu § 422 platného občanského zá-
koníku, případně edukace a nácvik 
dovedností v oblasti využívání běž-
ně dostupných (lékařských) služeb, 
zajišťované jak běžnou, tak respitní 
formou, jejichž cílem by ve smys-
lu základních zásad ZSS mělo být 
zejména zbavení závislosti klienta  
na sociálních službách (potřebě do-
provázení k lékaři).

3. Nárok na doprovázení k lékaři 
u výše vyjmenovaných nepobyto-
vých sociálních služeb (+ chráněné 
bydlení) obsažený ve vyhlášce č. 
505/2006 Sb. je potřeba posuzo-
vat ve vztahu k nárokům klientů 
na bezplatnou zdravotní péči po-
dle čl. 31 Listiny základních práv 
a svobod resp. prováděcích záko-
nů k tomuto článku, zejm. zákona 
o veřejném zdravotním pojištění 
a zákona o zdravotních službách.  
Z právní úpravy obsažené v těchto 
zákonech a předpisech vydaných 
k jejich provedení vyplývá, že není-
-li pojištěnec schopen se dostavit 
k lékaři, pak má vždy nárok na to, 
aby mu praktický lékař poskytl péči 
v jeho domácnosti. Pokud jde o vy-
šetření lékařem specialistou, pak 
ten ho může, ale nemusí, vyšetřit 
v jeho vlastním sociálním prostře-
dí na základě žádosti praktika. 
Omítne-li specialista poskytnout 
péči formou návštěvní služby, pak 
- není-li pojištěnec ze zdravotních 
důvodů schopen se dostavit do or-
dinace specialisty - má na základě 
indikace praktického lékaře nárok 
na převoz ke specialistovi a na zá-
kladě jeho indikace na převoz 
zpět do své domácnosti. To platí, 
i pokud jde o lékařské vyšetření 
lékařem v lůžkovém zdravotnic-
kém zařízení.  Z výše uvedeného 
vyplývá, že doprava k lékaři (vyjma 
nemocničních lékařů) je vždy až 
sekundárním nárokem, po té, kdy 
nelze zajistit lékařskou péči tzv. 
návštěvní službou. V rámci takto 
indikované hrazené zdravotní péče 
ve formě dopravy má pak pojiště-
nec nárok též na tzv. odborný do-
hled a nezbytnou péči v průběhu 
převozu, které plně nahrazují tzv. 
náležitý dohled v rámci tzv. dopro-
vázení k lékaři, jako základní čin-
nosti podle vyhlášky 505/2006 Sb. 
Odborný dohled, sice předáním 
pacienta lékaři u dopravní zdravot-
ní služby končí, ale povinnost nále-
žitého dohledu přebírá lékař resp. 
poskytovatel zdravotních služeb. 
Po ukončení lékařské péče pak – 

je-li převoz pacienta zpět indiko-
ván – přebírá odborný dohled opět 
dopravní zdravotní služba, jíž tento 
dohled skončí předáním pacienta 
do místa bydliště. Dohled, který 
je obsahovou složkou doprovodu 
k lékaři, je po celou dobu převozu 
i poskytování lékařské péče během 
vyšetření zajištěn, a není tak potře-
ba ho zajišťovat sociální službou.   

4. Listina základních práv a svobod, 
z které vyplývá nárok na poskyt-
nutí bezplatné dopravy pacienta 
k lékaři, jehož součástí je i odborný 
dohled během přepravy pacienta, 
je předpisem vyšší právní síly, než 
zákon o sociálních službách, kte-
rý zakládá nárok na sociální služ-
bu „doprovázení k lékaři“  Z toho 
lze dovodit, že nárok na odborný 
dohled během přepravy pacienta 
v rámci dopravní služby jako plnění 
z veřejného zdravotního pojištění 
má přednost před nárokem na do-
provázení k lékaři podle vyhlášky 
č. 505/2006 Sb.,  a tedy že dopro-
vázení k lékaři se jako nároko-
vá (bezplatná)  sociální služba 
klientovi poskytne u sociálních 
služeb, stanovených touto vy-
hláškou až v případě, že mu jako 
pojištěnci nevznikl bezplatný 
nárok na dopravu „do“ a „ze“ 
zdravotnického zařízení.

5. Samotná neexistence indikace pře-
pravy pacienta „do“ a „ze“ zdravot-
nického zařízení ještě neznamená 
automatický nárok na doprovod 
(nikoli dopravu) klienta k lékaři. 
Při neexistenci zdravotních důvo-
dů, jež by pacientovi-uživateli so-
ciální služby bránily k dostavení se 
k lékaři, musí poskytovatel nutně 
zvažovat, zda zde neexistují jiné 
než zdravotní důvody, pro které je 
potřeba  doprovod (nikoli dopravu) 
k lékaři poskytnout. Bez nároku 
na jejich úplný a přesný výčet jsou 
mezemi určujícími, zda doprovod 
uživateli vyhláškou vyjmenova-
ných sociálních služeb poskytnout 
či nikoliv, jednak tzv. právo na při-
měřené riziko a dále základní zá-
sady ZSS. Pokud jde o právo uživa-
tele na přiměřené riziko, pak musí 
poskytovatel zvažovat, zda poskyt-
nutí doprovodu k lékaři nebude 
nepřiměřeným zásahem do toho-
to práva. K tomu blíže řada dopo-
ručení veřejného ochránce práv. 
Pokud jde o aplikaci základních 
zásad ZSS, pak poskytnutí dopro-
vodu k lékaři musí vycházet zejmé-
na ze  zásady, že „…pomoc musí 
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vycházet z individuálně určených 
potřeb...musí podporovat rozvoj 
jejich samostatnosti… a posilo-
vat jejich sociální začleňování…“, 
což znamená  vždy zvažovat, zda 
poskytnutím doprovodu k lékaři  
nebudou tyto zásady porušeny 
(tedy zda s ohledem na kliento-
vy schopnosti a osvojené doved-
nosti v oblasti využívání běžně 
dostupných (lékařských) služeb, 
nebudou poskytnuty nadbytečně.   

6. Z pojmu doprovázení k lékaři vy-
plývá, že tato služba nemůže být 
poskytnuta na doprovod klienta 
k poskytování jiné než lékařské 
péče ( tedy např. na rtg. vyšetření 
atp.)

7. Platný sazebník výkonů stanoví, že 
doprovodem pacienta se rozumí 
doprovázející osoba, která není 
členem posádky vozidla a její pří-
tomnost je s ohledem na zdra-
votní stav pacienta nezbytně 
nutná. Ve smyslu této definice ne-
může doprovod v sanitním voze 
provádět pracovník v sociálních 
službách, který nemá dostatečnou 
zdravotnickou erudici, ale musí 
jít o zdravotnického pracovníka. 
Z vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnos-
tech zdravotnických pracovníků 
a jiných odborných pracovníků vy-
plývá, že půjde buď o všeobecnou 
sestru, nebo pod jejím dohledem 
o ošetřovatele (§ 37), nebo jde-li 
o doprovod v rámci zdravotnické-
ho zařízení o sanitáře (§ 43). 

8. Resumé:
a) Doprovázení k lékaři lze poskyt-

nout jen v rámci vyhláškou č. 
505/2006 Sb. stanovených so-
ciálních služeb, kterými jsou:
• osobní asistence, 
• pečovatelské služby, 
• průvodcovské a předčitatel-

ské služby, 
• podpora samostatného byd-

lení, 
• odlehčovací služby, 
• chráněné bydlení, 
• raná péče, 
• sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi,  
• sociální rehabilitace

b) Vyjma chráněného bydlení není 
doprovázení k lékaři v pobyto-
vých zařízeních sociálních slu-
žeb základní činností, tedy tzv. 
obligatorní službou, tzn. že se 
vždy poskytuje v režimu § 77 
ZSS

c) Doprovázení k lékaři nezahrnu-
je doprovod k poskytnutí jiných 
než lékařských služeb (např. 
rtg.)

d) Předmět „doprovázení k lékaři“ 
jako základní činnosti dle ZSS: 
• zahrnuje 

- zajištění tzv. náležitého 
dohledu nad nezletilci 
a osobami stiženými du-

ševní poruchou ve smyslu 
§ 422 platného občanské-
ho zákoníku, a 

- edukace a nácvik doved-
ností v oblasti využívání 
běžně dostupných (lékař-
ských) služeb, zajišťova-
ných jak běžnou, tak re-
spitní formou

• nezahrnuje 
- dopravu uživatele-pojiš-

těnce „k lékaři“ a „od léka-
ře“, která se vždy poskytu-
je v režimu § 77 ZSS

- doprovod k poskytnutí 
jiných než lékařských slu-
žeb (např. rtg.)

- zajištění doprovodu pra-
covníka v sociálních služ-
bách během přepravy sa-
nitním vozem

e) Sociální služba „Doprovázení 
k lékaři“ má ve vztahu k náro-
kům klienta z veřejného zdra-
votního pojištění subsidiární 
povahu, a lze ji poskytnout, jen 
pokud nelze nárok uživatele 
uspokojit tzv. přepravou pacien-
ta do zdravotnického zařízení, 
hrazenou ze zdravotního pojiš-
tění

f) Přeprava do zdravotnického 
zařízení, hrazená z veřejného 
zdravotního pojištění: 
• zahrnuje i tzv. odborný do-

hled a nezbytnou péči v prů-
běhu převozu, které plně na-
hrazují tzv. náležitý dohled 
v rámci tzv. doprovázení k lé-
kaři, jako základní činnosti 
podle vyhlášky 505/2006 Sb. 

• má subsidiární povahu, ne-
boť vyjma lékařské péče, kte-
rá je ve své převaze závislá 
na stacionárním (nepřenos-
ném) zařízení (např. stoma-
tologie) by měla být poskyt-
nuta až po té, kdy s ohledem 
ke zdravotní nezpůsobilosti 
pojištěnce dostavit se k lé-
kaři osobně, nebylo možno 
poskytnout lékařskou péči 
v tzv. návštěvní službě      

g) Ze subsidiární povahy doprovo-
du k lékaři, ať  již je poskytován 
v rámci zdravotních (viz e) či 
sociálních (viz f) služeb, vyplývá 
povinnost poskytovatele zkou-
mat primárně, zda lékařskou 
péči nelze zajistit jiným (primár-
ním) způsobem 

h) Meze, kdy lze „Doprovázení k lé-
kaři“ poskytnout jako základní 
činnost v rámci sociálních slu-
žeb uvedených v bodě a. jsou 
zejména dány:
• tzv. právem na přiměřené ri-

ziko 
• základními zásadami podle 

§ 2  ZSS

JUDr. Eduard Kaplan

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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JAK SE ZRODIL 
FILMOVÝ „VOLIČ“

Z DOMOVA

Tohle nadmíru aktuální téma si již 
v loňském roce před krajskými volba-
mi zvolil pro svůj film režisér, scenári-
sta, moderátor a také aktivní politik 
– Aleš Juchelka. V produkci Ivany Mar-
tákové a Kulturní Ostravy z. s. se tak 
začal rodit film s lakonickým názvem 
„Volič“.  Hlavní role v něm ztvárnila 
dvojice klientů ostravského Čtyřlíst-
ku – centra pro osoby se zdravotním 
postižením – Dalibor Kučera a Moni-
ka Dírová. Ve volební místnost se pro-
měnila tělocvična jednoho z domovů 
Čtyřlístku a role členů volební komise, 
ale i dalších filmových postav ztělesni-
la celá plejáda „herců“ ze Čtyřlístku, 
pro něž bylo natáčení filmu příjem-
ným vybočením z každodennosti. 
„Původně se s natáčením filmu vůbec 
nepočítalo,“ přiznává jeho producent-
ka Iva Martáková. „Ale potkala jsem 
se náhodou s Alešem Juchelkou, 
bylo právě před krajskými volbami, 
a Aleš měl nápad vytvořit film o vol-
bách. Původně jsem neměla k dispo-
zici žádný scénář. Aleš Juchelka s ka-
meramanem Adamem Parmou však 
tvoří sehranou dvojici, která dobře 
funguje, a tak se postupně začal ro-
dit náš Volič. Pracovali jsme s dosud 
nejmenším štábem – ve čtveřici Aleš 
Juchelka – režisér, Adam Parma jako 
kameraman, zvukař Jakub Kedzior 
a já jako produkční.   
Jako všechny předcházející filmy, 
jež se natáčely v naší produkci, 

i tento bude uveden na Mental Po-
wer Prague Film Festival, festivalu 
filmů, v němž hrají (ne)herci s men-
tálním postižením a odehrávají-
cím se ve dnech 9.–11. června 2017 
v Praze,“ dodává Iva Martáková. 
Zatím nejdéle natáčeným a zároveň 

nejkratším filmem z její pro-
dukce byl film Casting, kte-
rý vznikal tři roky a přitom 
má stopáž pouhých šest mi-
nut. Vedle klientů Čtyřlístku 
a dalších (ne)herců si v něm 
zahráli i známí čeští herci, 
jako například Bolek Polív-
ka, Jiří Langmajer, Klára 
Issová, Simona Postlerová 
a další, kteří přijížděli do Os-
travy v rámci letních Shake-
spearovských slavností. Tak 
vznikl nápad natočit film 
z prostředí castingu. Iva Mar-
táková oslovovala jednotlivé 
herce, zda by si nechtěli ve fil-
mu zahrát a většina z nich 
na tuto nabídku příkývla. 
Postupně se rodil humorný 
snímek o filmovém castingu, 
v němž žádný ze „slavných“ 
neuspěl. Jak později pozna-
menal Bolek Polívka: „Tak 
rychle mě ještě z žádného 
castingu nevyhodili…“
„Tak trochu zklamání mám 
z Voňavé pochoutky (filmu, 
který vznikl v této produkci 

jako první v roce 2012 – pozn. red.), 
protože si myslím, že to byl náš za-
tím nejlepší hraný snímek. Na Mental 
Power Prague Film Festival jsme pro 
něj získali celkem 4 nominace, ale 
nakonec jsme obdrželi pouze jednu 
cenu. Festival je spíš o tématech, po-
rota více ́ slyší´ na umělecky zaměře-
né filmy jak tématem, tak zpracová-
ním. V jednom roce byla konkurence 
filmů tak silná, že bylo těžké určit, 
který z nich je nejlepší. Úroveň uvá-
děných filmů bývá vysoká i po řeme-
slné stránce a je vidět, že na filmech 
spolupracují lidé, kteří opravdu umí. 
Nejtěžší je najít dobrý námět. 
I v tomto směru jsme Voňavou po-
choutkou nasadili vysokou laťku. 
Na festival Mental Power se však 
stále rádi vracíme už kvůli úžasné 
atmosféře a otevřenosti, která tady 
každoročně vládne,“ uzavírá paní 
Ivana Martáková. 

O zážitek projít se na festivalovém 
„červeném koberci“ nechtějí přijít 

Česká politická scéna se někdy podobá velkému, avšak těžko srozumitelnému divadlu. Není 
proto divu, že lidé, kteří se mají před volbami rozhodnout, které z politických stran dát svůj 
hlas, jsou často poněkud zmateni. Je totiž čím dál těžší předem odhadnout, kdo se v předvo-
lební kampani jenom předvádí, aby získal potřebné hlasy voličů, a kdo své předvolební sliby 
míní opravdu vážně… 

Z natáčení filmu Volič v ostravském Čtyřlístku

Zleva na snímku producentka Iva  
Martáková s klienty Čtyřlístku na ostravské 
premiéře filmu Volič v klubu Atlantik

Boženka Pěkníková a Jirka  
Válek ve filmu Volič
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První konferenční den otevřel prezi-
dent APSS Jiří Horecký prezentací 
aktivit Asociace a krátkou vizí do dal-
ších let. Lýdia Brichtová, zástupkyně 
našeho východního souseda, před-
nesla příspěvek o tom, co potřebují 
sociální služby na Slovensku. Součas-
nou chorvatskou populaci a spekt-
rum sociálních služeb v Chorvatsku 
přiblížil posluchačům Mladen Pavić, 
prezident Asociace ředitelů zařízení 
sociální péče v Chorvatsku. Po krátké 
přestávce následovaly přednášky o Ni-
zozemsku – Aad Koster, president EA-

HSA, se ujal tématu seniorů, Ernst van 
Drumpt sociálních služeb pro OZP.
Poslední přednášející prvního dne, 
Debashish Chaudhuri, sice žije v Ev-
ropě, účastníkům konference však 
zprostředkoval věrný obraz své vlas-
ti, nám vzdálené Indie. Velmi barvitě 
a výstižně popsal pestrou indickou 
společnost a její postoj a péči o seni-
ory a v závěrečné diskuzi ochotně od-
povídal na řadu dotazů. 
Předělem mezi oběma dny pak byl 
galavečer s rautem, cimbálovou muzi-
kou, tancem a nechyběla ani možnost 

podráždit chuťové pohárky ochut-
návkou vybraných vín.
Dopolední část druhého dne vy-
plnilo 2. česko-australské fórum 
připravené ve spolupráci s Aus-
tralskou obchodní a investiční ko-
morou (Austrade) v Praze. Začalo 
on line videopřenosem přednášky 
Helen Jones, ředitelky společnosti 
Helen Jones and Associates právě 
z daleké Austrálie, která se zabývá 
službami pro seniory více než 20 
let. Poté Dale Stevenson, ředitel 
společnosti Clift Stevenson and As-
sociates, hovořil o systému sociál-

ních služeb v Austrálii a Andrew Robin-
son ve svém předtočeném příspěvku 
představil kurz o prevenci demence, 
tzv. Massive Online Open Course. Dru-
hý jednací den uzavřela přenášející 
z Turecka, Serpil Keskin, prezident-
ka Healthy Community Association, 
a promluvila o dlouhodobé péči a sys-
tému zdravotního pojištění v Turecku. 
Konference tak zprostředkovala ná-
vštěvníkům nejen dobrou praxi a sys-
tém sociálních služeb evropských 
zemí, ale i zemí, které nám jsou vzdá-
lené jak na kilometry, tak kulturně 
(o to zajímavější bylo tyto informace 
vyslechnout). „Poznávat jiné systémy 
sociálních služeb, jiné podmínky, ale 
i příklady dobré praxe je vždy oboha-
cující. Tento účel konference splnila,“ 
řekl prezident APSS ČR Jiří Horecký.
Generálním sponzorem konference by- 
la společnost HARTMANN RICO a. s.,  
v doprovodném programu vystavova-
telů se představilo dalších 25 společ-
ností. Mediálními partnery byl časopis 
Sociální služby, Rezidenční péče a Lis-
ty sociální práce.

Kateřina Endrštová

Na konferenci Sociální služby nejen v Evropě 
se představili i zástupci Indie a Turecka
Ve dnech 30.–31. května 2017 se v hotelu GALANT v moravském Mikulově konala 
dvoudenní mezinárodní konference Sociální služby nejen v Evropě, kterou pořá-
dala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci se společností 
LEDAX. Záštitu nad konferencí převzal Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského 
kraje, a Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast so-
ciálních věcí a zdravotnictví. Ten také v úvodu na 300 přítomných v sále krátce 
uvítal na (ten den až příliš) slunečné jižní Moravě a popřál jim příjemný pracovní 
pobyt. Význam mezinárodních odborných setkávání ocenil ve svém úvodním proslovu také Petr 
Krčál, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Ve dvou dnech nabi-
tých odborným programem se představili (nejen) evropští odborníci z oblasti sociálních služeb. 

ani herci filmu Volič, a tak se do Pra-
hy na festival vypravila vedle tvůrců 
samotných i dvojice hlavních před-
stavitelů: Dalibor Kučera s Monikou 
Dírovou spolu s dalšími herci – Bo-
ženkou Pěkníkovou, která si zahrála 
jednu z volebních komisařek a Jirkou 
Červeňákem, jenž ve filmu ztěles-
nil policistu. I když všichni už tento 
film viděli na jeho květnové premi-

éře v ostravském klubu 
Atlantik, prožít hvězdnou 
atmosféru přímo na festi-
valu v Praze, to bude pro 
mnohé z nich úplně nový 
a vpravdě nezapomenutel-
ný zážitek! 

(Film „Volič“ můžete 
zhlédnout také na in-
ternetových stránkách 
ostravského Čtyřlístku 
http://www.ctyrliste-
kostrava.cz/video.)

Text: Bohdana Rywiková
Fota: autorka  

a Vladimíra Kaločová

P. S.: Film „Volič“ získal na praž-
ském festivalu 4 nominace  
v hlavních kategoriích, ale nako-
nec si do Ostravy odvezl Cenu 
poroty.

Dalibor Kučera a Monika Dírová 
jako ústřední dvojice filmu Volič

Producentka filmu Volič 
– Ivana Martáková



SENI CUP 2017: 
NEPORAZITELNÝ ZBŮCH

Na společné autogramiádě si pak 
oba potřásli rukama a společně se 
vyfotili snad se všemi hráči patnác-
ti týmů, které letos do Havlíčkova 
Brodu přijely. Horst Siegl se netajil 
tím, že turnaj pro něj byl silný záži-
tek: „Láďa mi sice o turnaji už pře-
dem leccos řekl, ale takové nadšení 
a zaujetí do hry jsem stejně nečekal. 
Opravdu se mi tu moc líbilo a rád 
přijedu zase.“ 
Ladislav Vízek všem okolo vyprá-
věl, jakým silným zážitkem pro něj 
byla loňská účast v populární tele-
vizní soutěži Star Dance: „Opravdu 
bych nikdy nevěřil, jaký je ten tanec 
dřina. A to jsem se vždy považoval 
za člověka s dobrou kondicí - vždyť 
ještě donedávna jsem vydržel hrát 
celý zápas okresního přeboru. Když 
jsem začínal s tanečním tréninkem, 
tak jsem i doufal, že se i díky téhle 
každodenní tříhodinové makačce 
zase dostanu do lepší kondice. Jen-
že se ukázalo, že po takovém trénin-
ku, kdy člověk vypotí litry potu, je 
chuť na pivo o to větší - takže jsem 
nakonec naopak ještě přibral! Ale 
když tady tak koukám na ty zdravot-
ně postižené a vidím, jaké obrovské 
potíže musí každodenně překoná-
vat oni, tak mě to opravdu inspiru-
je k tomu, abych flintu do žita ještě 
neházel.“
SENI cupu 2017 se zúčastnilo pat-
náct týmů ze zařízení sociálních slu-
žeb pro zdravotně postižené z celé 
republiky. Jednotlivé týmy nejprve 
bojovaly ve čtyřech skupinách dopo-
ledne, po obědě se pak vítězové sku-
pin utkali o první tři místa. V prvním 
semifinále nejprve MSSS Vejprty po-
razily favorizované CSP Litoměřice 

hladce 6:1, ve druhém silný CPTS 
Zbůch zvítězil nad Domovem Libníč 
a CSS Empatie 4:1. V utkání o třetí 
místo Litoměřice podlehly Libníči 
1:5 a ve finále Zbůch smetl i Vejprty 
opět 6:1 a získal tak pohár pro vítě-
ze SENI cupu a stejně jako ostatní 
týmy hodnotné věcné ceny. Turnaj 
zakončil exhibiční penaltový roz-
střel vítěze turnaje a organizátorů 
z firmy Bella Bohemia.
Tři vítězné celky získaly i další atrak-
tivní odměny: návštěvu studií České 
televize na Kavčích Horách, kterou 
věnovala ČT, jejíž štáb přinesl z prů-
běhu turnaje zpravodajství, a po-
zvání na vybraný zápas Bohemians 
1905 spojený s prohlídkou stadionu 
v populárním vršovickém Ďolíčku.
Premiéru na SENI cupu měla zpěvač-
ka Heidi Janků, která svými nejzná-
mějšími písněmi roztancovala spon-
tánní publikum. Heidi se svěřila, že 
zkušenost se sportem zdravotně po-
stižených už má: „Dvakrát jsem zpí-
vala na jejich atletických závodech, 
ale fotbal jsem je viděla hrát poprvé. 
A protože je to můj oblíbený sport, 
na který se v televizi ráda podívám, 
tak jsem musela ocenit nejen obrov-
ské nadšení hráčů, ale někdy i jejich 
herní um. Jsem moc ráda, že jsem 
svým vystoupením snad přispěla 
ke skvělé náladě, která tu panova-
la.“
Zpěvák Martin Maxa přijel na SENI 
cup už potřetí. Své fanoušky opět po-
těšil svými největšími hity a ochot-
ně se vyfotil se všemi aktéry. 
Dvanáctý SENI CUP se tak v režii or-
ganizátorů z firmy Bella Bohemia 
opět stal úspěšným sportovním 
festivalem, během nějž se nadšení 

a spontánní radost ze hry 
přeneslo úplně na všechny.
Nad letošním ročníkem 
SENI cupu opět převzala 
záštitu ministryně práce 
a sociálních věcí ČR Micha-
ela Marksová.

Partnery turnaje jsou 
Město Havlíčkův Brod, 
Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb, Nadace 
Charty 77/Konto Bariéry, 
časopis Můžeš, Rezidenční 
péče a Receptář, Catus, 
Elasto Form a Idsys.
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Na dvanáctý ročník fotbalového turnaje zdravotně postižených SENI cup 2017 přijely  
v rolích patronů fotbalové legendy a především vyhlášení kanonýři Ladislav Vízek a nově  
i Horst Siegl.



Účinný nástroj na snižování energetických  
nákladů z dlouhodobého hlediska
V dnešní době, kdy ceny na elektric-
kou energii stále rostou, jsou i maji-
telé a provozovatelé penzionů pro 
seniory, prádelen a podobných 
zařízení vystaveni  tlaku,  jak  snížit 
provozní náklady svých zařízení. Sys-
témovým  řešením  pro  optimalizaci 
a snížení spotřeby elektrické energie 
(až o 40 %) z dlouhodobého hlediska 
může  být  systém  Sicotronic,  který 
u nás nabízí společnost HASAP Con-
sulting, divize Energy Control. Jedná 
se  o  inteligentní  systém  řízení  spo-
třeby  energie,  který  k  nám  přichází 
z Německa. HASAP Consulting, s.r.o. 
má zastoupení pro Českou republiku 
a Slovensko.
Spolehnete-li  se  na  organizační 
opatření  závislá  na  lidském  faktoru 
–  vypínání  a  zapínání  strojů  a  zaří-
zení  – nikdy nedokážete dosáhnout 
takových úspor,  jako v případě  inte-
ligentního  řídicího  systému.  Stejně 
jako v situacích, kdy rozšiřujete nebo 
renovujete  provoz  a  dostáváte  se 
k  navýšení  nutného  výkonu,  nemu-
síte  vždy  zvyšovat  objem  odebrané 
elektrické energie.

Maximální  spotřebu  (definovanou 
celkovým  příkonem  provozu  a  ka-
pacitou  jističů)  lze  podstatnou  mě-
rou  snížit  užitečným  přerozdělením 
zátěže  mezi  základní  a  sekundární 
výrobní nebo provozní zařízení, a to 
zejména  v  době  energetické  špičky 
provozu. 

Jak toho účinně dosáhnout? 
Inteligentní  řídicí  systém  SICOTRO-
NIC za vás  jednotlivá napojená zaří-
zení  přesně  monitoruje  (co  se  týká 
aktuálního  příkonu  v  daném  čase), 
respektive  v  rámci  jejich  zátěže  sta-
novuje  ideální  čas  vypnutí  nebo 
snížení  spotřeby  bez  zásahu  lidské 
ruky,  a  tak  zamezuje  výkonnostním 
špičkám  (např.  souběžným  zapíná-
ním hlavních spotřebičů) a bezpečně 

redukuje spotřebu energie přibližně 
o  15–40  %  bez  ohrožení  výrobního 
procesu. 

Jak pracuje SICOTRONIC? 
Jednotlivé  přístroje  a  zařízení  při-
pojená  do  systému  jsou  přivedena 
do  Centrální  jednotky  SICOTRONIC, 
která  sleduje  stav  termostatů  pří-
strojů  a  počítá  u  každého  přesnou 
dobu  a  příkon.  Rozpozná  a  přesně 
vyhodnocuje jednotlivé fáze provozu 
(např. zahřívání, vaření…) a cykly ter-
mostatu. 
Díky  systému  SICOTRONIC  je  mož-
né  trvale  nebo  omezeně  vypínat  ty 
spotřebiče,  které  nejsou  v  daném 
okamžiku  nezbytně  nutné  pro  výro-
bu.  Spotřebiče  (např.  i  klimatizační 
zařízení,  výdejní  a  udržovací  stroje, 

apod.) je možné řídit tak, aby se opti-
málně využívaly pouze podle aktuál-
ní potřeby výroby nebo provozu a lze 
tak  ušetřit  dalších  5  až  10  %  celko-
vých nákladů na elektřinu.
Inteligentní  mikroprocesor  rozpo-
zná,  které  spotřebiče  v  daném  oka-
mžiku nepotřebují plný výkon (např. 
při udržování teplot) a dodává jim vý-
kon pouze v době přestávek hlavních 
zařízení,  která  jsou  upřednostňová-
na.  Tak  se  nepřerušuje  (například 
u  hlavního  varného  zařízení)  fáze 
zahřívání  a  neprodlužuje  se  doba 
přípravy.
To  samozřejmě  platí  v  rámci  všech 
elektrických  zařízení  s  vysokým  od-
běrem v rámci celého provozu, budo-
vy či areálu. 

www.hasap.cz, www.hasap-energycontrol.cz

Příkladné úspory SICOTRONIC (příklad z Německa v EUR)
Kompletní připojení napájení o 300 KW 
Přirozený činitel = cca 0,7  / 300 KW x 0,7 = 210 KW 
Činitel Sicotronic = cca 0,6 / 210 KW x 0,6 = 126 
Rozdíl = 84 KW za měsíc
84 KW x 8,50 € / KW = 714 € za měsíc nebo 8 568 € ročně 
Spolu s cenou systému, vč. instalace, cca 17 000 €
Doba návratnosti je nižší než 2 roky!
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