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České lékárny s tradicí 25 let Již 47 LÉKÁREN ipc po ČR

DIVIZE ZÁSOBOVÁNÍ poskytuje komplexní 
zásobování léčivy a zdravotnickým materiálem 

pro poskytovatele 
SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

Individuální závoz léků
Nezaměňování preskribovaných léčiv

Unikátní automatizovaná objednávací platforma – objednávací 
program na webovém rozhraní 

Personalizace dodávek – rozdělení dle oddělení + rozdělení dle klientů
s účtenkou pro každého klienta (možno dodat i celkový soupis)

Etikety na krabičkách léčiv: 
jméno klienta, ročník, název produktu, exspirace, dávkování (E-recept)

Magistraliter příprava všech základních, ale i speciálních receptur
Odborné konzultace – lékový informační servis, minimalizování doplatků klienta
CYGNUS – lékárny sítě IPC mají kompatibilní systém s programem CYGNUS 

Možnost fakturace doplatků (měsíčně, bez nutnosti předchozích záloh) t faktura

Součástí komplexních služeb týkajících se 
zásobování je také zajištění specifi ckého 
sortimentu v oblasti zdravotnického 
materiálu. Jde o kompletní pokrytí potřeb 
sociálních a zdravotnických zařízení 
veškerým potřebným zdravotnickým 
materiálem:

›  inkontinenční pomůcky 
›  dezinfekce (dezinfekční řád, školení)
›  kompenzační pomůcky
›  terapie “vlhkého hojení ran“
›  stomické pomůcky
›  nutriční výživa

KONTAKT: Břetislav Hromek, 
tel.: 602 244 611, bretislav.hromek@ipcnet.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
NAŠIM KLIENTŮM

Léky nezaměňujeme, 
respektujeme nastavení medikace 

a dbáme tak na maximální efekt léčby, 
kterou nastavil ošetřující lékař.   

APSS ČR 
pro kvalitu 

v sociálních službách

Jako podporu pro zvyšování kvality 
poskytovaných sociálních služeb v České republice nabízí Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR rozsáhlý soubor nástrojů, jejichž 
prostřednictvím lze získat objektivní zpětnou vazbu a případně přehodnotit 

dosud zavedenou praxi. Jedná se o 6 variant auditů, 
přičemž každou z nich lze objednat samostatně:

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Jirek, DiS.

projekt@apsscr.cz, tel.: 601 158 095
www.apsscr.cz/cz/nabizime/audity-kvality
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Audit č. 1 
Plnění zákonných povinností 

poskytovatele s vazbou na plnění 
vybraných standardů kvality

Audit č. 2
Procesní analýza sociální 

pomoci, podpory a péče

Audit č. 3 
Zdravotní péče

Audit č. 4 
Zdravotní a sociální péče 

– rozšířená verze auditu č. 3

Audit č. 5
Bezpečnost v oblasti IT

– nabízeno ve spolupráci 
se společností Servodata, s.r.o.

Audit č. 6 
Potenciál úspor v oblasti IT 
– nabízeno ve spolupráci se 

společností Servodata, s.r.o.
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O mentálně postiže-
nou invalidní dů-
chodkyni Miluš-

ku (66 let) se od  roku 
2009 stará ve  svém 
bytě její starší sestra 
Jiřina. Našla jí místo 
v  denním stacionáři. Tam 
jí (samozřejmě za úplatu) po-
skytují kromě běžných služeb i dopravu z je-
jich bytu ve všední den po ránu tam a brzy 
odpoledne zpět. Před měsícem poslalo ve-
dení tohoto zařízení Jiřině dopis, v němž jí 
oznámilo, že se 
rozhodlo „vzhle-
dem k  omeze-
ným kapacitám, 
nedostatečným 
finančním pro-
středkům pro 
dotování služby 
a  zhoršující se 
dopravní situa-
ci přistoupit ke změně a od 1. října tohoto 
roku dopravu sestry do  stacionáře nadále 
neposkytovat“. Jiřina je vystrašená a  bez-
radná. Vlastní auto nemá. Transport sestry 
veřejnou dopravou nepřichází v úvahu. Sta-
cionář byl Miluščiným druhým domovem, 
má k personálu i klientům úzké vztahy. Jiři-
na dobře ví, že i kdyby se pro ni nakonec po-
dařilo najít místo v jiném zařízení i s dopra-
vou, Miluška se v něm může cítit nešťastná. 
Najde jej vůbec?
Pravidelně se opakující nejistota kolem fi-
nancování sociálních služeb přináší mno-
ho podobných, bohužel často i  mnohem 
dramatičtějších příběhů. Potřebné osoby 
a jejich příbuzní se ocitají v  nejistotě, zda 
a kdo jim nakonec pomůže se s  takovými 
stresovými situacemi vyrovnat…
Po přijetí zákona o sociálních službách do-
šlo k rozvolnění a decentralizaci financová-
ní sociálních služeb. Kraje dostaly velkou 
volnost v tom, kolik peněz na sociální služ-
by ze svého rozpočtu vyčlení a komu je při-
dělí. O službách dostupných v jednom kraji 
či obci si jinde musejí nechat jen zdát. Ak-
tuální systém je nastaven tak, že umožňuje 
při financování uplatňovat ze strany krajů 
směrem k  ministerstvu práce a  sociálních 
věcí v průběhu roku strategii vydírání. Ani 
využívání příspěvku na péči nemá stát pod 
kontrolou. Část z nich se ztrácí v nedohled-
nu a k nákupu sociálních služeb neslouží. 
Co dělat? Je nutno připravit a  uskutečnit 
odpovědnou reformu sociálních služeb, 
která posílí centrum především tam, kde 
má lepší předpoklady k zajištění odpovída-
jících sociálních služeb než nižší články ve-
řejné správy. A zároveň přisoudí větší od-
povědnost krajům a obcím v celé sociální 
oblasti. To vše v situaci, kdy sociální služby 
byly a jsou jak v investicích, tak i v hrazení 
běžných provozních nákladů dlouhodobě 
a výrazně podfinancovávány. 
Nejen Miluška a  Jiřina, nejen mnoho dal-
ších podobně postižených občanů. Nejen 
zaměstnanci zařízení sociálních služeb. 
Zatím totiž tahají za  kratší konec provazu 
české sociální služby jako celek. 

Prof. MARTIN POTŮČEK

KRATŠÍ 
KONEC 

PROVAZU

Olomouckou rodačku, herečku Sandru Pogodovou, snad ani není třeba příliš před-
stavovat. Televizní diváci ji určitě dobře znají ze sitcomového seriálu televize Nova 
„Helena“, vysílaného ve čtyřech řadách od roku 2012 do roku 2018, nebo ze seriálu 
televize Barrandov „Ona a on“, a objevila se i v seriálu České televize „Vyprávěj“. 
Zahrála si však i v několika celovečerních filmech, jako třeba v komediích Doktor 
od jezera hrochů, Líbáš jako bůh, v Jakubiskově koprodukčním snímku Bathory 
a o pár let dříve také v jeho filmu Nejasná zpráva o konci světa a v řadě dalších. 
Kromě toho ji samozřejmě znají i návštěvníci pražských divadel. V letošním roce 
však spolu se svým otcem, muzikantem Richardem Pogodou, poprvé vstoupila 
do světa literatury, když společně vydali knihu povídek, příznačně nazvanou „Hoď 
se do pogody“. Oba, jak Sandra, tak její „tata“ Richard, svorně čerpají inspiraci 
z nesčetných příhod nebo vzpomínek na setkání s rodinnými přáteli, kteří se tak či 
onak vepsali do rodinné historie, odehrávající se až donedávna v rozlehlé olo-
moucké vile zděděné po dědečkovi…

Určitě je mnoho rodin, jež si „střáda-
jí“ různé rodinné historky, které se 
pak vyprávěním v rodinném kruhu 
přenášejí z generace na generaci. Jen 
málokdy se však stává, že jsou zvěčně-
ny na papíře a vydány pro veřejnost. 
Co vás přimělo k tomu, abyste takto 
„obnažili“ své příběhy a zpracovali je 
do společné knížky? 
Richard: Já jsem o  psaní rodinných pří-
hod nikdy neuvažoval. Změnilo se to, 
když jsem počátkem 90. let směl (po dva-
cetileté nucené pauze) opět sednout 
k mikrofonu, shodou okolností v Českém 
rozhlase v  Ostravě. Byla mi dána abso-
lutní volnost ve  výběru muziky i  v  tom, 
o  čem budu každý pátek odpoledne 
s  posluchači mluvit. Brzy jsem zjistil, že 
naplnit tři hodiny času něčím, co má hla-
vu a patu, to dá pořádnou fušku. Tak jsem 
si doma připravoval vhodná témata a dr-
žel jsem se rady Miroslava Horníčka: Mluv 
anebo piš jen o tom, co dobře znáš, cos 

zažil. Takové to povrchní kecání o  všem 
(a zároveň o ničem), to je strašný nešvar 
většiny rádií a po skončení vysílání nikdo 
neví, o čem to bylo. A tak jsem si vybral 
téma zcela všedních rodinných událostí, 
dále historky o tom, co jsem zažil jako hu-
debník i diskžokej. Shodou okolností prá-
vě na Ostravsku, kde jsem měl nejvíc akcí. 
Sandra: U  mě to bylo opačně. To, že 
jednou sepíšu naše rodinné historky, 
jsem věděla vždycky. Byla by věčná ško-
da, kdyby se na  nich měla bavit pouze 
naše famílie. Ovšem myslela jsem si, že 
to udělám daleko později. Nakonec to 
ale naštěstí dopadlo úplně jinak. Minu-
lý rok jsem byla hostem pořadu Karla 
Šípa Všechnopárty a vyprávěla jsem tam 
jednu ze svých neskutečných historek. 
Druhý den mi přišel e-mail od  nějaké 
paní z  nakladatelství Grada, že jsem se 
jim moc líbila a jestli jsem někdy neuva-

Dokončení na str. 14
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V současné době je připravována nove-
la zákona o sociálních službách.  Mohl 
byste, prosím stručně charakterizovat 
základní problémové okruhy, jimž je 
v novele věnována pozornost?
Připravovaná novela zákona o sociálních 
službách se zaměřuje na mnoho oblastí. 
Samozřejmě, že pro sociální služby, ale 
i  pro kraje či obce je nejdůležitější změ-
na financování sociálních služeb, nicmé-
ně toto není jediná změna. 
Novela si klade několik cílů, kterými jsou:
1. Zajistit stabilní financování sociálních 

služeb od roku 2022.
2. Zvýšit kvalitu sociálních služeb 

a  ochranu práv uživatelů sociálních 
služeb.

3. Snížit administrativní zátěž a  rozšířit 
elektronizaci v  segmentu sociálních 
služeb.

4. Rozšířit spektrum sociálních služeb, 
tak aby mohly cílit i  na  dosud nepo-
kryté cílové skupiny. 

5. Rozšířit a zkvalitnit výkon sociální prá-
ce, doplnit rozsah kompetencí sociál-
ních pracovníků včetně úpravy kvalifi-
kací a dalšího vzdělávání.

Z toho výčtu je zřejmé, že návrhy na změ-
ny se dotýkají prakticky celého zákona. 
Když bych se zaměřil na  druhý cíl, tak 
zde se chceme zaměřit na  úpravu stan-
dardů kvality. Toto téma jsme již několi-
krát v minulých vydáních Rezidenční pé-
če probirali. Nicméně cílem je odstranit 
ty standardy, které se nyní primárně za-
měřují na  administrativní stránku nebo 
personální problematiku. Většina těchto 
povinností se přesune do oblasti registra-
ce, kam primárně patří a některé standar-
dy se úplně zruší, např. oblast havarijních 
a nouzových situací. Standardy máme již 

odpilotovány v  praxi a  i  při předkládání 
předchozí novely, která nebyla sněmov-
nou schválena, byl nad touto úpravou 
všeobecný souhlas. 
Na stále se zvyšující administrativní zátěž 
si sociální služby stěžují dlouhodobě. Pro-
to bychom se chtěli v této oblasti zamě-
řit např. na sloučení domovů pro seniory, 
domovů se zvláštním režimem a  domo-
vů pro osoby se zdravotním postižením 
do jednoho druhu sociální služby. Tímto 
se výrazně sníží administrativa zejména 
těm službám, které již nyní poskytují ty-
to druhy služeb. Odpadnou tak problé-
my s vícero standardy kvality, registrací či 
žádostmi o dotaci, ale také v rozdělování 
pracovních úvazků, v pracovních smlou-
vách apod. 
Další změny jsou plánovány i v oblasti re-
gistrace, kde by mělo dojít k výraznému 
snížení administrativy a  současně i  ta-
ké přesunu některých kompetencí pří-
mo na  poskytovatele sociálních služeb, 
zejména v oblasti hlášení změn v perso-
nálním zabezpečení. Další úpravou v ob-
lasti registrace bude zrušení ustanove-
ní o  registru poskytovatelů sociálních 
služeb v  listinné podobě, a  to pro pro-
blematičnost a pro nadbytečnost toho-
to ustanovení, a dojde k digitalizaci ce-
lé agendy.
Čtvrtý cíl je zaměřen zejména na  rozší-
ření některých základních činností či so-
ciálních služeb, které nejsou v  současné 
době legislativně upraveny. Asi nejzře-
telnější změnou je zacílení na  pečující 
osoby. V  současné době není legislativ-
ně upravena pomoc a  podpora pečují-
cím osobám, a  to i přes to, že neformál-
ní péče, z pravidla poskytovaná rodinný-
mi příslušníky, podporuje mezigenerační 

solidaritu, umožňuje klientovi (opečová-
vanému) zůstat v  přirozeném prostředí. 
Z hlediska nákladů je forma této péče da-
leko levnější nežli péče formální v  insti-
tuci. Na  druhou stranu stát jako garant 
sociální pomoci nijak specificky pečující 
osoby nepodporuje (vyjma možnosti čer-
pání příspěvku na péči) a nevzdělává pe-
čující v rozvoji péče nebo jim neumožňu-
je odlehčit od náročné péče. Proto v no-
vele chceme například rozšířit pečova-
telskou službu nebo odlehčovací služby, 
ale i další sociální služby o činnosti, které 
zajistí, že pečujícím osobám bude posky-
tována např. edukace v nácviku péče. Dá-
le dojde k tomu, že pečující osoby se sta-
nou cílovou skupinou sociálních služeb, 
což nyní nejsou. 
Dále bychom v  rámci tohoto cíle chtě-
li rozšířit i sociální složku hospicové pé-
če, vznikem nové sociální služby, která 
by mohla být vhodným doplňkem zdra-
votní péče. Chceme se také ale zamě-
řit i  na  preventivní sociální služby, na-
př. tím, že se rozšíří možnost přijímat 
do  azylových domů i  osoby, které jsou 

Jaké cíle si klade připravovaná novela zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., která je  
v tuto chvíli předmětem mnoha jednání  i s největšími poskytovateli a střešními organizace-
mi, zástupci krajů, obcí či odborů,  jsme se zeptali ředitele odboru sociálních služeb, sociální 
práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Mgr. Davida Pospíšila.

ZMĚNU FINANCOVÁNÍ  
 JE TŘEBA STAVĚT  
 OD ZÁKLADŮ, 

 NIKOLI OD STŘECHY  

A
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závislé na návykových látkách, nebo vy-
tvořením nové sociální služby, která bu-
de zajišťovat pomoc lidem při hledání 
a  udržení bydlení, což je nyní problém, 
který se netýká jen osob sociálně-vylou-
čených, ale pomalu se stává problémem 
širší střední třídy. 
Pátá oblast se zaměřuje na  rozšíření so-
ciální práce a  vzdělávání. Zde chceme 
rozšířit sociální práci i na pověřené obec-
ní úřady, ale také lépe specifikovat čin-
nosti sociální práce, připravit možnost 
vydat standardy kvality výkonu sociální 
práce ve  veřejné správě. Chtěli bychom 
v rámci dalšího vzdělávání umožnit větší 
flexibilitu v  uznávání povinného dalšího 
vzdělávání, započítávat i supervizi, ale ta-
ké např. stanovit kvalifikační předpokla-
dy pro inspektory kvality sociálních slu-
žeb, kteří by nově museli mít i povinnou 
praxi v sociální službě. 
V současné době probíhají intenzivní jed-
nání pracovních skupin a  je také zřízena 
velká pracovní skupina, která výstupy 
z dílčích skupin projednává. Naším cílem 
je nalézt co největší shodu a  následně 
pak materiál předložit do meziresortního 
připomínkového řízení. 

Poskytovatele zajímá hlavně proble-
matika financování sociálních služeb. 
Navrhuje se sice, že dotace ze státního 
rozpočtu by měly být mandatorním vý-
dajem státního rozpočtu, a poskytova-
telé by tedy měli vědět, kolik finančních 
prostředků získají v tříletém časovém 
horizontu, ale promítnutí tohoto prin-
cipu do praxe bude vyžadovat změnu 
rozpočtových pravidel vlády. Máte již 
v současné době toto řešení předjedná-
no s ministerstvem financí?
Ano, chápu, že většinu vašich čtenářů za-
jímá právě oblast financování sociálních 
služeb. Naše ministerstvo 10. června 2019 
zveřejnilo východiska, které MPSV nabízí 
k  vzájemné diskuzi. Současně probíhala 
i  mimořádná jednání ve  sněmovně, kde 
mj. také byl vznesen požadavek na změ-
nu financování, např. zajištění stability, 
víceleté financování a  povinnou spolu-
účast samospráv. I na to naše východiska 
reagují, např. zavedením mandatorního 
výdaje, poskytnutím rozhodnutí o dotaci 
na 3 kalendářní roky a stanovením povin-
né spoluúčasti na dotaci z MPSV u krajů 
a obcí. 
Toto téma budí asi největší ohlasy a růz-
né názory, jak by měl nový způsob finan-
cování vypadat. Jak jsem řekl u předchozí 
otázky, nad touto oblastí jednáme v rám-
ci pracovních skupin a realizujeme i sepa-

rátní jednání se zástupci ministerstva fi-
nancí i ministerstva vnitra. 
Kdybych měl současný stav zhodnotit 
(konec srpna 2019), tak zatím to vypadá, 
že se většina zástupců shoduje v tom, že 
je nutné sjednotit tvorbu sítě sociálních 
služeb, což je důležitý předstupeň pro 
získání veřejných zdrojů, tedy i  dotace 
z MPSV. Dále panuje většinová shoda nad 
nutností úpravy minimálních (pro oblast 
registrace) a optimálních (pro oblast do-
tačního řízení) personálních standardů. 
Nyní tyto personální standardy předsta-
vujeme a  věřím, že zde nalezneme vět-
šinovou shodu. Dále také panuje shoda 
nad tím, abychom stanovili jednotkové 
náklady, které budou uznatelné pro do-
tační řízení MPSV. Jelikož personální ná-
klady tvoří největší náklad sociálních slu-
žeb, tak abychom mohli tyto jednotkové 
náklady realizovat, musí panovat shoda 
právě nad personálním standardem. 
Nicméně v  současné době ministerstvo 
financí odmítá vznik mandatorního výda-
je, ale také vydávání rozhodnutí o  dota-
ci na 3 kalendářní roky. Čistě z legislativ-
ního hlediska toto lze učinit, jelikož roz-
počtová pravidla stanoví, že dotace mů-
že být i nároková, pokud toto stanoví jiný 
právní předpis. Dále zde máme analogic-
ky podobnou situaci při přidělování do-
tací z EU, které se také mohou poskytovat 
na více let než pouze na jeden kalendář-
ní rok. Takže v současné době se snažíme 
zástupce ministerstva financí přesvěd-
čit, že náš návrh je možným východis-
kem, které by zajistilo stabilitu financová-
ní i v následujících letech. Ostatní strany, 
jako jsou kraje, obce, zástupci sociálních 
služeb či odborů, s naším řešením vesměs 
nemají problém a podporují ho. My jsme 
každopádně připraveni nad tímto dál de-
batovat, ale současně také očekáváme, 
že pokud jedna strana sdělí zásadní ne-
souhlas, tak také představí svou alterna-
tivu řešení. 
Ohledně povinné spoluúčasti krajů 
na  dotaci, tak zástupci ministerstva fi-
nancí souhlasí, stejně tak i  zástupci mi-
nisterstva vnitra. Nicméně záležet určitě 
bude na tom, jaký se nakonec zvolí koefi-
cient spoluúčasti, tak aby s ním souhlasili 
i ostatní zástupci. 
Jak je vidět, řešení změny financování so-
ciálních služeb není zrovna lehký úkol.

Text, který jste rozesílali partnerům 
ke konzultaci, neřeší problémy, identi-
fikované v analýze, kterou pro vás po-
čátkem srpna zpracoval VÚPSV, v.v.i. 
Proč se neuvažuje o úpravě pravidel 

pro přiznávání příspěvku na péči? Proč 
se neuvažuje o změně hodnocení mí-
ry závislosti osob žádajících o přiznání 
příspěvku na péči?
Úprava příspěvku na péči vyžaduje ještě 
větší a zevrubnější debatu, nežli změna fi-
nancování sociálních služeb. Je potřeba si 
uvědomit, že příspěvek na péči se dotýká 
více jak 360 tisíc příjemců, dále je nutné 
vnímat i  problematiku pečujících osob. 
To, o  čem mluvíte, tedy úprava posuzo-
vání na základě potřeby péče, je systém, 
který aplikují v Rakousku. S tamějším mi-
nisterstvem jsme toto téma konzultova-
li již poslední dva roky. Rakouský systém 
může vypadat velmi sympaticky, i mně se 
osobně líbí. Nicméně v současné době jej 
nelze přenést do českého prostředí. Prv-
ní překážkou je to, že v  Rakousku posu-
zování provádějí praktičtí lékaři. Toto té-
ma jsme s  ministerstvem zdravotnictví 
probírali již několikrát, ale stanovisko by-
lo vždy negativní. Druhým pilířem je sa-
motný obsah posuzování a  jeho kritéria. 
V Rakousku tento systém nemají uprave-
ný v zákoně, tak jako my, ale pouze meto-
dicky. Což si v našich podmínkách nedo-
vedu představit. 
Dále v  Rakousku sice mají zavedenu fi-
nanční podporu pečujících osob, ale 
pouze jen na omezenou dobu, v průmě-
ru až na dva roky. V rámci financování so-
ciálních služeb nemají rozdělení zdravot-
ní a  sociální péče a  také mají zavedené 
prvky pojištění atd. Tudíž pokud se mě-
ní systém financování sociálních služeb, 
je potřeba jej stavět od  základů, nikoliv 
od střechy. 
Dalším nezanedbatelným hlediskem je 
i to, že ministerstvo financí požaduje, aby 
výplata příspěvku na  péči byla výrazně 
omezena, aby nedocházelo k peněžní vý-
platě, nebo aby došlo k výraznému ome-
zení výplaty pečujícím apod. S některými 
prvky souhlasí například i  Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb, nicméně 
zásadní nesouhlas vyjádřila Národní ra-
da osob se zdravotním postižením, která 
chce ponechat základní prvek rozhodo-
vání příjemců, tak jak je nastaveno nyní.  
V současné době je pro nás také prioritní 
stabilizovat lékařskou posudkovou služ-
bu, což se postupnými kroky daří. 
Z  těchto důvodů zásadní změny u  pří-
spěvku na péči neplánujeme a zaměřuje-
me se na stabilizování a udržitelné finan-
cování sociálních služeb. Což věřím, že se 
nám podaří.

Děkujeme za rozhovor.
LENKA KAPLANOVÁ
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VYBRANÉ 
POZNATKY

1. Po  celé sledované období se náklady 
zvyšovaly nejvíce na služby poskytované 
v zařízeních pro osoby se zdravotním po-
stižením. V r. 2018 byly nejvyšší v Hl. městě 
Praze (60 586 Kč na jedno místo měsíčně), 
v  Libereckém kraji (53 998 Kč na  jedno 
místo měsíčně) a  v  Moravskoslezském 
kraji (52 681 Kč na jedno místo měsíčně), 
naopak nejnižší byly v  Plzeňském kraji  
(31 294 Kč na  jedno místo měsíčně), 
v  Olomouckém kraji (38 318 Kč na  jed-
no místo měsíčně) a  ve  Zlínském kraji  
(40 315 Kč na  jedno místo měsíčně). Při 
hodnocení těchto rozdílů je však potřebné 
mít na  zřeteli, že náklady na  poskytování 
služeb v  těchto zařízeních jsou význam-
ným způsobem diferencovány podle toho, 
jaké skupině zdravotně handicapovaných 
osob jsou služby poskytovány, neboť např. 
péče o osoby s tělesným postižením je fi-
nančně náročnější než péče o osoby např. 
s mentálním postižením.
Nárůst nákladů na  služby poskytované 
v  domovech pro seniory a  v  domovech 
se zvláštním režimem byl ve  sledova-
ném období nižší, náklady v  domovech 
se zvláštním režimem jsou přitom o  cca 
20 % vyšší než v  domovech pro seniory, 
tento rozdíl je způsoben rozdílným cha-
rakterem péče v obou typech zařízení. 
V  r. 2018 byly nejvyšší náklady v  domo-
vech se zvláštním režimem v Jihočeském 
kraji (46 733 Kč na jedno místo měsíčně), 
v Hlavním městě Praze (43 208 Kč na jed-
no místo měsíčně) a v Královéhradeckém 
kraji (42 466 Kč na jedno místo měsíčně), 
naopak nejnižší náklady byly v  Plzeň-
ském kraji (31 055 Kč na jedno místo mě-
síčně), v Ústeckém kraji (36 844 Kč na jed-
no místo měsíčně) a  v  Libereckém kraji 
(38 929 Kč na jedno místo měsíčně). 

V  domovech pro seniory byly v  r. 2018 
nejvyšší náklady v  Hlavním městě Praze 
(41 475 Kč na jedno místo měsíčně), v Ji-
hočeském kraji (36 788 Kč na  jedno lůž-
ko měsíčně) a  v  Královéhradeckém kraji  
(35 198 Kč na  jedno lůžko měsíčně), nej-
nižší náklady v Ústeckém kraji (28 011 Kč 
na  jedno lůžko měsíčně), v  Plzeňském 
kraji (28 963 Kč na  jedno lůžko měsíčně) 
a  ve  Zlínském kraji (30 291 Kč na  jedno 
lůžko měsíčně). 
Uvedené vysoké rozdíly mezi maximál-
ní a minimální výší nákladů připadajících 
na  jedno místo v  obou typech těchto 
zařízení jednoznačně svědčí o  tom, že 
kvalita poskytované péče je výrazným 
způsobem regionálně diferencována. 
Nelze očekávat, že v  případě, kdy rozdí-
ly mezi nejnižšími a  nejvyššími náklady 
v relaci na jedno lůžko činí přibližně 33 %, 
lze zajistit stejnou kvalitu péče na celém 
území státu.

2. Výše těchto nákladů v  jednotlivých 
krajích je výrazně diferencována i  podle 
typu zřizovatele. Např. v  domovech pro 
seniory byly:
- v pěti krajích v r. 2018 nejvyšší náklady 

v  příspěvkových organizací krajů (nej-
vyšší byly Pardubickém kraji, kde činily 
47 060 Kč na jedno lůžko měsíčně),

- ve  čtyřech krajích nejvyšší náklady 
v  organizacích, jejichž zřizovateli byly 
církve a  náboženské společnosti (nej-
vyšší náklady byly v  Hlavním městě 
Praze, kde činily 51 925 Kč na jedno lůž-
ko měsíčně), 

- ve  třech krajích nejvyšší náklady v  or-
ganizacích, které měly statut obecně 
prospěšných společností, nejvyšší ná-
klady přitom byly v  Jihočeském kraji, 

kde činily 53 191 Kč na jedno lůžko mě-
síčně,

- ve třech krajích nejnižší náklady v orga-
nizacích, které měly statut příspěvko-
vých organizací obcí, přičemž nejnižší 
byly v kraji Vysočina, kde činily 32 166 Kč  
na jedno lůžko měsíčně), 

- ve dvou krajích nejnižší náklady v orga-
nizacích, které měly statut společnos-
ti s  ručením omezeným (nejnižší byly 
v Plzeňském kraji, kde činily 27 109 Kč 
na  jedno lůžko měsíčně), akciových 
společností (nejnižší byly v  Pardubic-
kém kraji, kde činily 21  735 Kč na  jed-
no lůžko měsíčně) nebo obecně pro-
spěšných společností (nejnižší byly 
v Libereckém kraji, kde činily 20 524 Kč 
na jedno lůžko měsíčně), 

- ve Zlínském kraji nejnižší náklady v pří-
spěvkových organizacích, která byly zří-
zeny Zlínským krajem (činily 32 020 Kč  
na jedno lůžko měsíčně).

Uvedené rozdíly rozšiřují výše uvedené 
tvrzení o  rozdílné kvalitě péče v  jed-
notlivých regionech, kvalita poskyto-
vané péče je podstatně výraznějším 
způsobem diferencována v  závislosti 
na  tom, kdo je zřizovatelem jednotli-
vých zařízení. Je zřejmé, že pokud mezi 
nejnižšími a  nejvyššími náklady v  relaci 
na  jedno lůžko je více než 2,5násobný 
rozdíl, je kvalita poskytované péče na ce-
lém území státu výrazným způsobem di-
ferencována.

3. Největší podíl nákladů na sociální služ-
by tvoří osobní náklady, tento podíl se 
po celé sledované období let 2013–2018 
zvyšoval ve všech krajích, přičemž největ-
ší nárůst je zaznamenán v Ústeckém kraji. 
Nejnižší podíl osobních nákladů na  cel-
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Před několika týdny zpracoval VÚPSV, v.v.i. analýzu systému financování sociálních 
služeb v letech 2013–2018, v jejímž rámci bylo identifikováno množství 
závažných skutečností, které vyžadují hluboké zamyšlení v souvislosti 
s přípravou dlouho očekávané novely zákona o sociálních službách.  
Z pohledu pobytových zařízení sociálních služeb, jimž byla v rámci 
této analýzy věnována hlavní pozornost, lze upozornit především na 
tyto skutečnosti:

CO UK ÁZAL A  
ANALÝZA  
SYSTÉMU  

FINANCOVÁNÍ  
SOCIÁLNÍCH  

SLUŽEB? 



Strana 5 N Á Z O RY,  D I S K U Z E

kových nákladech sociálních služeb je 
u služeb, které jsou spojeny s poskytová-
ním ubytování a stravování (domy na půl 
cesty, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem a  sociální služby po-
skytované ve  zdravotnických zařízeních 
ústavní péče), naopak nejvyšší podíl je 
u  služeb, které jsou poskytovány zpra-
vidla v  přirozeném domácím prostředí 
jednotlivých klientů (pečovatelská služ-
ba, sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s  dětmi, tlumočnické služby, telefonická 
krizová pomoc, podpora samostatného 
bydlení, osobní asistence).
U  pobytových zařízení sociálních služeb 
lze ve  sledovaném období identifikovat 
několik významných trendů:
- v  „klasických“ pobytových zařízeních 

po celé sledované období klesá jak po-
čet míst v  těchto zařízeních připadají-
cích na 1 pracovníka, tak klesá i počet 
míst připadajících na  jednoho pracov-
níka v přímé péči,

- v „nových“ typech pobytových zařízení 
(domy na  půl cesty, odlehčovací služ-
by) vč. státem výrazně podporovaných 
typů (chráněné bydlení) naopak do-
chází ke zhoršování těchto charakteris-
tik,

- v  sociálních službách poskytovaných 
ve  zdravotnických zařízeních nelze 
tendenci jednoznačně identifikovat, 
v  hodnotách sledovaných charakteris-
tik jsou mezi jednotlivými lety výrazně 
rozdíly.

4. Mezi výší přiznané státní dotace na jed-
no lůžko v pobytových zařízeních existu-
jící výrazné regionální rozdíly. 
V  r. 2018 byla nejvyšší dotace v  domo-
vech pro seniory v  relaci na  jedno lůž-
ko měsíčně přiznána v  kraji Jihočeském  
(11 912 Kč), nejnižší naopak v  Hl. městě 
Praze (6 709 Kč). Dotace přiznaná v  kra-
ji Jihočeském byla cca o  78 % vyšší než  
v Hl. městě Praze. Podíl výše státní do-
tace na  krytí průměrných nákladů 
připadajících na  jedno lůžko v  domo-
vech pro seniory se v  r. 2018 pohyboval 
v rozmezí od 16,2 % v Hl. městě Praze až 
do  34,1 % v  kraji Plzeňském, tento podíl 
se v porovnání s r. 2013 zvýšil ve všech 
krajích, nejnižší nárůst byl zaznamenán 
v  Hl. městě Praze (6,9 p.b.), naopak nej-
vyšší nárůst tohoto podílu byl zazname-
nán v kraji Plzeňském (13,6 p.b.). 
Obdobné trendy lze identifikovat i  při 
hodnocení objemu dotací poskytova-
ných v r. 2018 na jedno lůžko v domovech 
se zvláštním režimem. Nejvyšší dotace 
byla přiznána v  kraji Královéhradeckém 

(14 859 Kč), nejnižší naopak v  kraji Jiho-
moravském (8 643 Kč). Dotace přiznaná 
v kraji Královéhradeckém byla o cca 72 % 
vyšší než dotace přiznaná v kraji Jihomo-
ravském. Dotace na jedno lůžko měsíč-
ně v domovech se zvláštním režimem 
jsou cca o 30 % vyšší než v domovech 
pro seniory vzhledem k  náročnějšímu 
charakteru péče o klienty v obou typech 
zařízení. Podíl výše státní dotace na kry-
tí průměrných nákladů připadajících 
na jedno lůžko v domovech se zvláštním 
režimem se v  r. 2018 pohyboval v  roz-
mezí od 21,8 % v kraji Jihomoravském až 
do  38,9 % ve  Zlínském kraji, tento podíl 
se v  porovnání s  r. 2013 zvýšil ve  všech 
krajích, nejnižší nárůst byl zaznamenán 
v  Jihomoravském kraji (0,9 p.b.), nejvyš-
ší nárůst tohoto podílu byl zaznamenán 
v kraji Olomouckém (16,3 p.b.). 
V domovech pro osoby se zdravotním 
postižením byly v r. 2018 přiznány v re-
laci na jedno lůžko měsíčně v porovnání 
s domovy pro seniory v absolutním vyjád-
ření nejvyšší částky. Nejvyšší dotace byla 
přiznána v kraji Libereckém (28 027 Kč),  
nejnižší v  Hl. městě Praze (10 253 Kč). 
Dotace přiznaná v Libereckém kraji byla 
2,7x vyšší než dotace přiznaná v Hl. měs-
tě Praze. Tyto rozdíly jsou však pravdě-
podobně determinovány rozdílnou ná-
ročností péče o  klienty různých forem 
postižení. Výše poskytnuté dotace 
na jedno místo v těchto zařízeních v re-
laci k výši nákladů představuje klíčový 
zdroj financování těchto zařízení, její 
podíl se pohybuje v  rozmezí od  31,2 % 
v  Jihočeském kraji až po  51,9 % v  Libe-
reckém kraji (v Hl. městě Praze činil ten-
to podíl pouze 16,9 %). Tento podíl se 
v porovnání s r. 2013 zvýšil ve všech kra-
jích, nejnižší nárůst byl zaznamenán v Ji-
homoravském (6,7 p.b.), nejvyšší nárůst 
tohoto podílu byl zaznamenán v  kraji 
Zlínském (17,9 p.b.).

5. Výše přiznané státní dotace je výraz-
ně diferencována podle typu organizace 
a jejího zřizovatele. V r. 2018 byly nejvyšší 
dotace v domovech pro seniory poskyto-
vány zpravidla organizacím zřizovanými 
církvemi a  náboženskými společnostmi, 
příspěvkovým organizacím zřizovanými 
kraji a  obecně prospěšným společnos-
tem, nejnižší naopak komerčním společ-
nostem. Ve  všech krajích s  výjimkou 
kraje Ústeckého a  Zlínského byla do-
tace přiznaná příspěvkovým organi-
zacím zřizovanými kraji vyšší než pří-
spěvkovým organizacím zřizovanými 
obcemi, zatímco v  některých krajích 

byly tyto rozdíly velmi nízké (kraje Stře-
dočeský, Plzeňský, Liberecký a Vysočina), 
v Karlovarském kraji byla dotace přiznaná 
příspěvkovým organizacím zřizovaným 
krajem zhruba 4 x vyšší než dotace, která 
byla přiznána příspěvkovým organizacím 
zřizovanými obcemi. Relativně nejmenší 
rozdíly mezi výší přiznané státní dotace 
v  závislosti na  zřizovateli organizace lze 
identifikovat v kraji Vysočina. 
V  domovech se zvláštním režimem byla 
– tak jako v domovech pro seniory – v r. 
2018 poskytnuta nejvyšší dotace v relaci 
na  jedno místo měsíčně zpravidla orga-
nizacím zřizovanými církvemi a  nábo-
ženskými společnostmi, příspěvkovým 
organizacím zřizovanými kraji a  obecně 
prospěšným společnostem, nejnižší nao-
pak komerčním společnostem. Ve  všech 
krajích s  výjimkou kraje Středočeského 
a Zlínského byla dotace přiznaná příspěv-
kovým organizacím zřizovanými kraji 
vyšší než příspěvkovým organizacím zři-
zovanými obcemi, nejvyšší rozdíly byly 
zaznamenány v  krajích Královéhradec-
kém a Moravskoslezském. 
V  domovech pro osoby se zdravotním 
postižením byla nejvyšší úroveň dotace 
v  relaci na  jedno lůžko měsíčně poskyt-
nuta v příspěvkových organizacích krajů 
a  v  zařízeních, jejichž zřizovatelem jsou 
církve a náboženské společnosti. Na roz-
díl od  péče v  domovech pro seniory 
a  v  domovech se zvláštním režimem je 
spektrum zřizovatelů služeb v domovech 
pro osoby se zdravotním postižením re-
lativně velmi úzké, v  řadě krajů, např. 
tuto péči neposkytují žádné příspěvkové 
organizace, jejichž zřizovateli jsou obce 
(kraj Středočeský, Liberecký, Královéhra-
decký a Vysočina). 

Tyto poznatky jednoznačně ukazují, že 
při řízení, poskytování a  financování so-
ciálních služeb jsou kraje v samosprávné 
působnosti v  zásadním středu zájmů – 
na jedné straně rozhodují o výši státních 
dotací, na  druhé straně jsou zřizovateli 
20 % všech poskytovaných služeb (ale 
42,3 % všech pobytových zařízení), na-
víc zodpovídají za  tvorbu sítě sociálních 
služeb a  blokují vstup nových organiza-
cí do  této sítě (vč. těch organizací, které 
jsou zřizovány městy), čímž si udržují svo-
je dominantní působení v této oblasti.

Řadu dalších zajímavých informací z této 
analýzy můžete najít na webových strán-
kách časopisu www.rezidencnipece.cz 

LADISLAV PRŮŠA
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Bohužel, v  poslední době jsou takovéto 
okamžiky mnohdy zastíněny skutečnostmi, 
které poskytovatelům sociálních služeb mi-
nimálně komplikují jejich práci. Pokusím se 
vyjmenovat některé problémy. 

NELOGICKÁ DISPROPORCE VÝŠE PŘÍ-
SPĚVKU NA PÉČI 

Zákonem č. 47/2019 Sb. byl navýšen příspě-
vek na péči (PnP) ve třetím a čtvrtém stupni 
závislosti, toto navýšení je však platné pou-
ze pro osoby, kterým nejsou poskytovány 
pobytové sociální služby. Tímto opatřením 
vzniká zcela nelogická disproporce ve výši 
čerpaného PnP mezi uživateli umístěnými 
v  pobytových zařízeních sociálních služeb 
(PZSS) a  ostatními osobami. Osoby umís-
těné v  PZSS na  základě tohoto opatření 
pobírají ve třetím stupni o 4000 Kč měsíč-
ně a ve čtvrtém stupni o 6000 Kč měsíčně 
méně než ostatní osoby. 
Dle důvodové zprávy je cílem zavedení dvo-
jí výše PnP ve III. a IV. stupni závislosti „sní-
žení tlaku na poskytování pobytových služeb 
péče“. V kontextu tohoto zdůvodnění se pa-
radoxně tato zákonodárcem přijatá změna 
jakýmkoli způsobem nedotkla výše příspěv-
ků na péči v prvním a druhém stupni. 
I  při sebevětší snaze pochopit motivaci 
autora tohoto právního předpisu, kterou 
bezpochyby je poskytování pomoci závislé 
osobě v jejím vlastním sociálním prostředí, 
nelze nevznést námitku, že rozhodujícím 
kritériem pro volbu, zda využívat pobyto-
vých sociálních služeb není výše poskytnu-
tého příspěvku na péči, ale je jím rozvaha, 
zdali je pro osobu závislou a jí blízké osoby 
pobyt v domácím prostředí nadále únosný 
a zvladatelný, zejména pak, jestli se příjem-
ci PnP dostává pravidelné, dostatečné, řád-
né a kvalitní péče.
Stát přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách stanovuje pro poskytovate-
le sociálních služeb povinnost tzv. registra-

ce. Během procesu registrace i  v  průběhu 
vlastního výkonu poskytování sociálních 
služeb je poskytovatel vázán platnými 
ustanoveními zákona o sociálních službách 
a  k  němu přijaté prováděcí vyhlášky (sta-
novená kvalifikace a pravidelná vzdělávání 
zaměstnanců, standardy kvality sociálních 
služeb, …), což s sebou nese i jisté finanční 
náklady. Subjekty, ve  smyslu zákona o  so-
ciálních službách, „neregistrované“ (osoby 
blízké, asistent sociálních služeb, jiné fyzic-
ké osoby, …) nejsou povinny ustanovení 
zákona plnit, tzn., nejsou zmiňovanými fi-
nančními náklady, ani poskytováním kvalit-
ních sociálních služeb, nijak zatíženy.
Příspěvek na péči je z hlediska zákona určen 
výhradně na poskytování potřebné pomoci 
osobě závislé. V případě PZSS je toto zcela 
zajištěno prostřednictvím poskytovatele, 
respektive prostřednictvím kvalifikovaných 
zaměstnanců poskytovatele. V  případě 
domácího prostředí je nutno konstatovat, 
že ačkoli v zákoně o sociálních službách je 
stanovena povinnost kontroly nad využívá-
ním PnP, v praxi „de facto“ tato kontrola ne-
existuje, což v kombinaci s tím, že příjemce 
PnP není povinen dokládat účelnost jeho 
využití (vyúčtování), vede v  mnoha přípa-
dech k „úniku“ finančních prostředků mimo 
systém sociálních služeb.
Vzniklá situace je zcela absurdní, neboť 
v  okamžiku, kdy osoby blízké přestávají 
zvládat péči a rozhodnou se, společně s pří-
jemcem PnP, o jeho 
umístění do  PZSS, 
dochází k  naprosto 
neodůvodněnému 
snížení PnP, a  to 
za  situace, kdy pří-
jemce má potřebu 
péče a  pomoci mi-
nimálně stejnou, 
zpravidla však větší.
Na  základě výše 
uvedeného je zce-

la nelogické, aby se stát prostřednictvím 
PnP podílel rozdílným způsobem na  péči 
u osob umístěných v PZSS a u osob žijících 
v domácím prostředí. Za této situace je zce-
la legitimní požadavek na  stejný přístup 
státu ke  všem příjemcům PnP bez rozdílu 
místa jejich pobytu. 
Vyrovnání této státem způsobené nerov-
nosti u osob závislých na pomoci jiné oso-
by nutně nemusí vyvolat další tlak na státní 
rozpočet, jak je mnohdy mylně uváděno. 
Dorovnání PnP uživatelům PZSS na úroveň 
osob, kteří zůstávají ve  vlastním sociálním 
prostředí, nemusí mít jakýkoli dopad na ve-
řejné finance, a to hlavně z toho důvodu, že 
finanční prostředky na tento účel vynalože-
né mohou být přesunuty z  oblasti finanč-
ních prostředků určených pro dotace pro 
poskytovatele sociálních služeb.

NAVÝŠENÍ LIMITŮ ZA UBYTOVÁNÍ  
A STRAVU

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, stanovuje maximální výši úhrady 
za ubytování a stravu v PZSS. MPSV ČR tuto 
vyhlášku změnilo naposledy k 1. 1. 2014, to 
je před více než pěti léty. 
Limity úhrad za  ubytování a  stravu byly 
za dobu účinnosti, tj. od 1. 1. 2007 zákona 
změněny pouze třikrát (viz. graf č. 1).
V současné době především úhrady za uby-

NĚKOLIK VĚT
k současným problémům 
poskytovatelů
Práce ve prospěch uživatelů sociálních služeb by měla poskytovatele naplňovat, bavit a těšit. Velkou 
morální odměnou poskytovatelům a jejich zaměstnancům jsou pak slova oceňující kvalitu poskyto-
vaných služeb, či deklarace spokojenosti ze strany uživatelů či jejich blízkých.

v kombinaci s tím, že příjemce PnP není povinen dokládat účelnost jeho využití (vyúčtování), 
vede v mnoha případech k „úniku“ finančních prostředků mimo systém sociálních služeb. 

Vzniklá situace je zcela absurdní, neboť v okamžiku, kdy osoby blízké přestávají zvládat péči 
a rozhodnou se, společně s příjemcem PnP, o jeho umístění do PZSS, dochází k naprosto 
neodůvodněnému snížení PnP, a to za situace, kdy příjemce má potřebu péče a pomoci 
minimálně stejnou, zpravidla však větší. 

Na základě výše uvedeného je zcela nelogické, aby se stát prostřednictvím PnP podílel 
rozdílným způsobem na péči u osob umístěných v PZSS a u osob žijících v domácím 
prostředí. Za této situace je zcela legitimní požadavek na stejný přístup státu ke všem 
příjemcům PnP bez rozdílu místa jejich pobytu.  

Vyrovnání této státem způsobené nerovnosti u osob závislých na pomoci jiné osoby nutně 
nemusí vyvolat další tlak na státní rozpočet, jak je mnohdy mylně uváděno. Dorovnání PnP 
uživatelům PZSS na úroveň osob, kteří zůstávají ve vlastním sociálním prostředí, nemusí mít 
jakýkoli dopad na veřejné finance, a to hlavně z toho důvodu, že finanční prostředky na tento 
účel vynaložené mohou být přesunuty z oblasti finančních prostředků určených pro dotace 
pro poskytovatele sociálních služeb. 

Navýšení limitů za ubytování a stravu 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, stanovuje maximální výši úhrady za ubytování a stravu v PZSS. MPSV ČR tuto 
vyhlášku změnilo naposledy k 1.1.2014, to je před více než pěti léty.  

Limity úhrad za ubytování a stravu byly za dobu účinnosti, tj. od 1.1.2007 zákona změněny 
pouze třikrát (viz. graf č. 1) 

GRAF č. 1 – LIMITY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU V PZSS (Kč/den)  
(zdroj: Gratia futurum 913) 

 

V současné době především úhrady za ubytování ani zdaleka nepokrývají skutečné náklady 
poskytovatelů pobytových sociálních služeb.  
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Graf č. 1 – limity za ubytování a stravu v PZSS (Kč/den) 
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tování ani zdaleka nepokrývají skutečné 
náklady poskytovatelů pobytových sociál-
ních služeb. 
Zatímco reálná hodnota limitů za ubytová-
ní a stravu klesá, průměrná výše starobních 
důchodů roste (viz. graf č. 2).
Ještě výraznější je rozdíl mezi růstem reál-
ných platů v  sociálních službách a  pokle-
sem reálných limitů úhrad za  ubytování 
a stravu (viz. graf č. 3).
Z  uvedených grafů jednoznačně vyplývá, 
že v posledních šesti letech narůstá posky-
tovatelům deficit v oblasti tzv. hotelových 
služeb, čímž jsou poskytovatelé pobyto-
vých sociálních služeb nuceni hledat finan-
cování této oblasti poskytovaných služeb 
z  jiných zdrojů, než jsou platby od  uživa-
telů (dotace, příspěvek zřizovatele …), a to 
i přesto, že příjmy (důchody) uživatelů jsou 
pravidelně v poslední době i skokově zvy-
šovány, přičemž zároveň vzrůstá i jejich re-
álná hodnota.
V  každém případě by bylo žádoucí, aby 
výše limitů za ubytování a  stravování byla 
co nejdříve upravena a aby tyto limity byly 
státem upravovány v kratších časových in-
tervalech, nejlépe po každé provedené va-
lorizaci důchodů, při současném zachování 
zákonného 15 procentního zůstatku příjmu 
uživatelů.

PODPORA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB

Tento problém se v podstatě se týká téhož, 
co již bylo naznačeno v první části tohoto 
článku. Stát se snaží zcela správně podpo-
rovat terénní sociální služby, posledním 
krokem bylo výše popsané zvýšení PnP 
ve III. a IV. stupni u osob žijících mimo PZSS. 
Toto stát činí s plným vědomím toho, že pří-
jemci příspěvku na  péči, kteří nevyužívají 
institucionálních sociálních služeb, nemají 
zajištěno kvalitní poskytování sociálních 
služeb, v  jejich případě chybí kontrola 
způsobu využití PnP a  reálně hrozí vyvá-
dění finančních prostředků mimo systém 

sociálních služeb.
S  ohledem na  tyto 
skutečnosti je tře-
ba ze strany státu 
pro příjemce PnP 
stanovit povinnost 
odebírat sociální 
služby u registrova-
ných poskytovatelů 
sociálních služeb, 
a  to ve  stanovené 
výši (například pro-
centním podílem 
z  přiznaného PnP) 

a toto doložit v ročním vyúčtování.
Tímto opatřením dojde k  umožnění de-
pistážní činnosti, zajištění základního 
sociálního poradenství pečujícím oso-
bám, zvýšení kvality péče osobám žijícím 
ve  vlastním sociálním prostředí, zajištění 
podpory a edukace ze strany profesionál-
ních pečovatelů, stejně jako ke  kontrole 
využívání PnP u osob, kterým byl přiznán. 
Značná část finančních prostředků po-
skytnutých formou PnP se tímto způso-
bem dostane zpět do systému sociálních 
služeb, k  registrovaným poskytovatelům 
sociálních služeb, tj. k těm subjektům, kte-
ré jsou v  současné době ve  značné míře 
odkázány na dotace ze státního rozpočtu, 
či na příspěvek na provoz ze strany zřizo-
vatele.

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH  
SLUŽEB V PZSS

Neodmyslitelnou a  nedílnou součástí po-
skytování pobytových sociálních služeb je 
poskytování zdravotních služeb – ošetřo-
vatelské péče. Způsob zajištění této služby 
poskytovatelům stanovuje § 36 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Od  počátku účinnosti zákona o  sociálních 
službách byla stanovena tzv. kontraktační 
povinnost zdravotních pojišťoven k uzavře-
ní smluv o  poskytování a  úhradě zdravot-
ních služeb. Na základě tohoto ustanovení 
bylo PZSS oprávněno poskytovat ošetřo-
vatelskou péči bez 
nutnosti registrace 
k poskytování zdra-
votních služeb. 
Ze strany Minister-
stva zdravotnictví 
ČR jsou však v  po-
slední době vyví-
jeny snahy zrušit 
tuto  kontraktační 
povinnost a  zavést 
povinnost PZSS re-
gistrovat poskyto-

vání zdravotních služeb. 
Společně s  registrací k  poskytování zdra-
votních služeb bude poskytovatel nucen 
absolvovat výběrové řízení na  uzavření 
smlouvy o  poskytování a  úhradě zdravot-
ních služeb, přičemž je na  vůli zdravotní 
pojišťovny (nyní je to její povinností), zdali 
smlouvu s poskytovatelem uzavře, či nikoli. 
V praxi by tak mohly vzniknout čtyři kate-
gorie poskytovatelů:
- poskytovatel zařazený do  krajské sítě, 

který má smlouvu se zdravotní pojišťov-
nou

- poskytovatel zařazený do  krajské sítě, 
který nemá smlouvu se zdravotní pojiš-
ťovnou

- poskytovatel nezařazený do krajské sítě, 
který má smlouvu se zdravotní pojišťov-
nou

- poskytovatel nezařazený do krajské sítě, 
který nemá smlouvu se zdravotní pojiš-
ťovnou.

To znamená čtyři kategorie poskytovatelů, 
které poskytují stejné služby a  které jsou 
zcela odlišným způsobem financovány.
Vzhledem k výše uvedenému nezbývá nic 
jiného, než snahy MZdr ČR o  zrušení tzv. 
kontraktační povinnosti všestranně důraz-
ně odmítat. V oblasti poskytování a úhrady 
zdravotní péče v  PZSS mají provozovatelé 
PZSS i  tak dost neřešených problémů, ať 
již to je nedostatek nelékařských zdravot-
nických pracovníků, či úhrada léčebně re-
habilitační a nutriční péče, nebo „regulace“ 
množství poskytnuté a  hrazené zdravotní 
péče zdravotními pojišťovnami.
Tolik v několika větách k současným něko-
lika problémům poskytovatelů sociálních 
služeb. Nezbývá než doufat, že v budoucnu 
při řešení problémů v  sociálních službách 
začne opět fungovat „zdravý selský rozum“ 
a  že se poskytovatelé opět začnou těšit 
z pozitivních reakcí okolí na jejich náročnou 
a zodpovědnou práci. 

Ing. VLADIMÍR CHUCHLER
Ředitel Městského ústavu  

sociálních služeb města Plzeň p.o.
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KRIZOVÝ ŠTÁB 9 
PROTI KOLAPSU VE ZDRAVOTNICTVÍ STÁLE JEDNÁ

K iniciativě se přidávají další subjekty, 
např. Společnost lékařů a zdravotníků 
v sociálních službách ČSL JEP. Jakou 
máte šanci dosáhnout využití přebytků 
na účtech zdravotních pojišťoven? 
Domnívám se, že velkou. Na problémy ve fi-
nancování zdravotnictví, především v  od-
bornosti 913, upozorňujeme již několik let. 
Od poloviny loňského roku jsme v této věci 
začali spolupracovat se zástupci odbornosti 
925 (sestra domácí zdravotní péče). V  této 
odbornosti se totiž nezájem Ministerstva 
zdravotnictví ČR (MZ ČR) o nastavení úhrad 
za poskytované zdravotní služby podle sku-
tečných nákladů projevilo nejdříve. Navíc 
obě odbornosti mají k  sobě velmi blízko 
nejen cílovou skupinou osob, kterým je ošet-
řovatelská péče poskytována, ale také způso-
bem, jakým jsou úhrady za poskytnutou péči 
zdravotními pojišťovnami propláceny.

Jaké problémy se projevily v odbornosti 
925?
Jak jsem již uvedl, způsob financování je 
obdobný, jako u odbornosti 913. Také se vy-
kazují časové a materiálové výkony. Úhrada 
za  časové výkony je stanovena vynásobe-
ním počtu bodů a hodnoty bodu v Kč. Počet 
bodů se stanovuje pomocí tzv. osobních 
nákladů nositelů výkonů. Ten by měl zohled-
ňovat nárůst platů nositelů výkonů, v tomto 
případě všeobecných sester. Tuto hodnotu 
MZ ČR navýšilo naposledy v roce 2016. Od té 
doby se ale platy všeobecných sester zvýšily 
o cca 30 %. MZ ČR tak rezignovalo na systé-
mové řešení nárůstu platů ve  zdravotnictví 
prostřednictvím institutu osobních nákladů 
nositelů výkonů a  ponechalo navyšování 
úhrad na  zdravotních pojišťovnách (pře-
devším VZP) prostřednictvím navyšování 
hodnoty bodu v rámci dohodovacího řízení. 
V něm došlo za stejné období k nárůstu u od-
bornosti 925 pouze o 5 % a v odbornosti 913 
pouze o 10 %. Nůžky mezi náklady a výno-

sy se začaly hrůzně otevírat. Poskytovatelé 
domácí péče tak nemohou z úhrad zaplatit 
zdravotní sestry ani ve  výši zaručené mzdy, 
natož „tržní“ mzdy. Dochází ke snižování po-
čtu zaměstnanců u  poskytovatelů domácí 
péče a  dokonce k  zavírání těchto zařízení, 
což má samozřejmě za následek snížení po-
čtu pacientů, kteří mohou být ošetřeni v do-
mácím prostředí. Narůstá tak počet pacientů, 
kteří zůstávají v nemocnicích jenom z důvo-
du, že nemají zajištěnu následnou ošetřo-
vatelskou péči po  propuštění z  nemocnice. 
Bohužel nikoho nezajímá, že je to pro systém 
veřejného zdravotního pojištění dražší.

Poskytovatelé odbornosti 925 kvůli tomu 
spustili i petiční akci.
Ano, a velice úspěšnou. Již během 2 měsíců 
se jim podařilo shromáždit přes 36 000 pod-
pisů pod jejich petici „Doma je doma“. Peti-
ce byla předána do  Poslanecké sněmovny 
a  bude projednána 1. 10. 2019 v  Petičním 
výboru Poslanecké sněmovny. Nicméně ani 
toto nezměnilo názor MZ ČR a VZP na úhra-
du v našich segmentech. Návrh, který před-
ložily zdravotní pojišťovny v rámci dohodo-
vacího řízení pro odbornost 925 navyšoval 
hodnotu bodu pouze na  1,07 Kč, což je ná-
růst o necelé 2 %. Původní návrh úhrad pro 
poskytovatele zvláštní ambulantní péče 
poskytované podle § 22 písm. c) zákona  
č. 48/1997 Sb., podle nichž zdravotní po-
jišťovny analogicky stanovují úhrady v  od-
bornosti 913, zachovával stávající hodnotu 
bodu, tedy 1,10 Kč. I to je důvod, proč jsme 
podpořili a jsme součástí Krizového štábu 9 
proti kolapsu zdravotnictví.       

Jaké jsou výsledky vašich jednání?
Můj názor je, že se ledy hnuly. V rámci připo-
mínek úhradové vyhlášky MZ ČR navýšilo 
úhradu dopravy pro výkon odbornosti 925 
na 1 Kč. Pro odbornost 913 pan ministr navý-
šil hodnotu bodu nad rámec dohodovacího 

řízení na 1,13 Kč a následně v rámci vypořá-
dání připomínek, které jsme také na MZ ČR 
poslali, na hodnotu 1,16 Kč, což znamená ná-
růst o cca 5,5 %. Je to však stále málo. Máme 
cca 20 % regulace, snažíme se tedy o  další 
snižování dopadů regulací. Chtěli bychom 
navýšit úhrady do  odbornosti 913 o  cca  
1 mld. Kč tak, abychom měli šanci pokrývat 
reálné nezbytné náklady spojené s  prová-
děním ošetřovatelské péče v  pobytových 
zařízeních sociálních služeb. Bohužel pan 
ministr se k návrhům Krizového štábu stavěl 
negativně, proto došlo i na jednání s vícepre-
miérem panem Hamáčkem a  s  premiérem 
panem Babišem. 

Jak dopadlo jednání s premiérem?
Podle sdělení pana premiéra zajišťuje úhra-
dová vyhláška navýšení úhrad pro odbor-
nost 913 o cca 700 mil. Kč. Bohužel jsme si 
to zatím nemohli ověřit, protože pan mi-
nistr nám odmítal dát data i konečný návrh 
úhradové vyhlášky. Takže jednání budou dál 
pokračovat a  poskytovatele budeme infor-
movat. Kdo chce aktivně pomoci, může si 
na  webových stránkách www.9pkz.cz stáh-
nout petici Krizového štábu 9 proti kolapsu 
zdravotnictví, podepsat ji a  poslat na  kon-
taktní adresu uvedenou na těchto stránkách. 
Zde může také sledovat aktuální informace.       

Nedávno jsme sledovali aktivity poskyto-
vatelů sociálních služeb za dofinancování, 
z požadovaných peněz však přišla jen po-
lovina. Je šance, že tato akce, pokud bude 
úspěšná, pomůže finančně i sociálním 
službám, a v jakém horizontu? 
Jak jsem již uvedl, řeší se úhrady za ošetřo-
vatelskou péči pro rok 2020. Část peněz by 
tedy přišla již v průběhu roku 2020, část ale 
až v roce 2021, protože v průběhu roku 2020 
budou zdravotní pojišťovny hradit tzv. před-
běžné úhrady a konečné vyúčtování proběh-
ne až v první polovině roku 2021. 

Odborná společnost Gratia futurum 913 podpořila Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, 
Charitu ČR, Asociaci českých a moravských nemocnic, Svaz pacientů ČR a další subjekty v jejich 
aktivitě požadující zajištění financování zdravotnictví v České republice ve výši 9 % HDP. Po 3 letech 
výrazného navyšování platů zdravotnických zaměstnanců tak dochází ke spojení zástupců zaměst-
nanců (odborářů), zástupců zaměstnavatelů (poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb), lékařů 
a pacientů ve snaze zabránit krizi ve zdravotnictví, protože na navyšování platů chybí poskytovate-
lům zdravotních služeb finanční prostředky, přestože se na účtech zdravotních pojišťoven kumulují 
přebytky finančních prostředků převyšující míru rezerv, která je stanovena zákonem. 

REDAKCE SE OBRÁTILA S OTÁZKAMI NA ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI  
GRATIA FUTURUM 913, PETRA BOŤANSKÉHO. 
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Na sociálních sítích se občas najdou pozoruhodné příspěvky řádně registrovaných poskyto-
vatelů sociálních služeb, kteří se nemohou dostat do sítě. Ne do té sociální, ale do té „sociál-
ní“ sítě poskytovatelů v příslušném regionu. Znamená to sice, že nemají šanci na dotace, ale 
poptávka je velká, takže by i tak mohli být OK. A pokud nejsou, tak mají ještě pro další zá-
bavu OK systém, a někteří navíc jako bonus musí vyplnit roční výkaz o sociálních službách.
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BERU TO JAKO VÝKŘIK DO TMY,
ALE POMÁHÁ MI TO PSYCHICKY... 
O svou zkušenost se s námi podělila Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina v Praze 1.   
„Na jednu stranu nás nutí vyplňovat data pro reporting, a na druhou stranu neexistuje 
důkladná analýza potřeb občanů, především s demencí, aby na ni mohli navázat odpovída-
jícím komunitním plánem a přibrali do sítě poskytovatelů služby, které tuto potřebu vykrý-
vají už teď.“

S  jejím svolením uveřejňujeme text za-
slaný jako odpověď na  2. urgenci roč-
ního výkazu panu D. z  Oddělení statis-
tiky a  centrálního reportingu Odboru 
programového financování a  statistiky 
MPSV. Převzato ze sociálních sítí 13.8.

Dobrý den, pane D.
Víc než statistický výkaz bych vám ráda 
vyprávěla příběh vzniku, rozvoje a  sna-
hy o udržení jedné registrované sociální 
služby, která má plno (rozuměj: odmítáme 
žádosti klientů z důvodu nedostatku ka-
pacity), má excelentní reference, je regis-
trovaná, dodržuje zákon… a přesto nemá 
státní dotaci. Proč? Cituji ze zamítavé 
odpovědi na naši žádost o přijetí do sítě 
poskytovatelů pro Prahu argument, který 
je pro mě naprosto mimo: „Praha nemá 
podobnou službu v  komunitním plánu“. 
Pokud tomu tak je, tak se děsím budouc-
nosti (s  ohledem na  nárůst četnosti dia-
gnostikovaných občanů a také s ohledem 
na nevůli běžných odlehčovaček přijímat 
klienty s demencí).  Pokud to byla výmlu-
va, opravdu by mě jako zvídavé děvče 
zajímalo, co za  tím stojí. Mimochodem 
instituce „odlehčovací služba se zvlášt-
ním režimem“ není zákonem 108/2006 
Sb. vůbec definována, ale přesto ji napl-
ňujeme se vší zodpovědností, standardy 
a odpovídajícími procesy. 
Moc se omlouvám, ale řadím svou práci 
24 hodin svého dne podle priorit. Teď 

mám na  pořadu dne žádat o  granty, 
žebrat u donátorů, a do médií vyprávět, 
jaké hrubé nedostatky jsou ve  státním 
systému podpory sociálních služeb. Až 
se naše organizace bez státní dotace 
stabilizuje, bude mít finance na pracovní 
sílu, která vyplní statistiky, tak je s rados-
tí a  myšlenkou na  užitečnost vyplníme. 
Mimochodem OK systém pro MPSV jsme 
s  vypětím sil vyplnili, takže data si mů-
žete stáhnout odtud. Vyplňovat něco 
stejného víckrát mi přijde naprosto ne-
efektivní i  pro korporát. (Omlouvám 
se za  pragmatický, logický a  analytic-

ký přístup, vystudovala jsem matfyz.)
Pokud byste chtěli přesto tento proces 
odevzdání statistik urychlit, budeme je-
dině rádi. Pošlete odpovídající finanční 
odměnu na  pracovní sílu, která statisti-
ky z  papírových smluv vyplní a  odešle. 
(Na SW nemáme finance).
Děkuji za  pochopení a  věřím v  selský ro-
zum i ve státní správě.

Se srdečným pozdravem
JARKA ŠVARCBACHOVÁ,

zakladatelka a ředitelka odlehčovací 
služby Centrum Seňorina

I přes pesimistické vyznění 
článku A NEVADÍ... Bc. Lenky 
Hasnedlové si dovolíme upo-
zornit na optimističtější udá-
lost, kdy se naplnil její další 
sen, a to nové zařízení sociál-
ních služeb, Novum domicili-
um – Nový domov, který v září 
přijal nové klienty. 

BEZ ENTUZIASMU  
TO NEJDE

Domov leží v  obci Horky, jen několik 
málo kilometrů od Čáslavi v soukromém 
objektu, bývalém statku, patřícímu kdy-
si do  majetku Auerspergského rodu.  
Po  roce 1918 změnil statek včetně při-
lehlých polností svého majitele a v době 
socialismu zde hospodařilo Jednotné 
zemědělské družstvo. Podle toho také 
statek před svojí současnou rekonstrukcí 
vypadal - rozpadající se budovy smut-
ně lemovaly neupravené prostranství 
uprostřed. Dnes je ale situace opět jiná. 
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Jednotlivé objekty postupně ožívají, a to 
do té míry, že většina z nich je již využi-
telná. Majitel objektu zde svépomocí vy-
tvořil dokonce prostory, které od začátku 
září nabízejí nový domov jedenadvaceti 
seniorům. 
„Domov pro seniory Karlov, jehož oficiál-
ní název pochází z historického označení 

statku, v  němž je vybudován, bude ma-
lým zařízením rodinného typu. Celková 
kapacita objektu je v tuto chvíli 15 lůžek 
domov se zvláštním režimem, 4 lůžka 
odlehčovací služba a 2 lůžka domov pro 
seniory.  Kapacit v  této potřebné službě 
není nikdy dost, takže jsme si jisti, že se ta-
ková nabídka setká s kladným ohlasem“, 
sdělila nám své plány Lenka Hasnedlová, 
zakladatelka a manažerka Domova. 
„Jsme v  začátcích, už teď je zájem velký, 
ale volná místa ještě můžeme nabízet, po-
tvrdila Lenka Hasnedlová. „Pokud by tedy 
měl kdokoliv zájem o  podrobnější infor-
mace o provozu domova, možnosti přijetí 
nebo potřeboval zjistit cokoliv dalšího, je 
možné nás kontaktovat buď e-mailem 
na  adrese hasnedlova@pece24.cz nebo 

telefonem na čísle 602 540 527. Všechny 
dotazy samozřejmě rádi zodpovíme, pří-
padně je možná prohlídka objektu i celé-
ho areálu.“
Optimistická zpráva je, že zdravotní po-
jišťovny mají s tímto typem zařízení kon-
traktační povinnost. A zda bude zařazeno 
do sítě sociálních služeb?

A NEVADÍ…

To, že dodnes po  čtyřech „výběrových 
řízeních“ nemáme smlouvu ani s  jednou 
ze 7 zdravotních pojišťoven, není v tom-
to státě pouze zlý sen, ale realita. Realita 
arogance moci. Na  rozdíl od  těch, kteří 
třímají žezlo moci v  ruce, si uvědomuji 
dopady demografického vývoje v  naší 
republice. Patřím mezi generaci „husáko-
vých“ dětí a nehledím na svět skrze růžo-
vé brýle. Poprvé jsem si řekla, nevadí...
Zaregistrovali jsme si osobní asistenci 
a spolu s registrací jsme dostali informa-
ci, že na krajskou síť a potažmo dotaci ze 
státního rozpočtu můžeme zapomenout. 
Řekla jsem si podruhé, nevadí...
Službu jsme doplnili fakultativními služ-
bami, zaměstnali jsme dvě pracovnice 
v sociálních službách a začali jsme plnit 
sen... paní Aleně, která mohla pracovat, 
jet na dovolenou a o maminku měla po-
staráno v domácím prostředí. Paní Emě, 
která strávila s nádorem na mozku a jak 
sama říkala „s trpělivou Marcelou“ úžas-
ných šest týdnů v  domácím prostředí, 
kde jsme doplňovali pečovatelskou služ-
bu. Splnili jsme sen panu Ladislavovi, 
jeho ženě a synům. Sen o tom, že může 
člověk zemřít doma, obklopen blízký-
mi... 
Firmu jsme do  letošního července ved-
li po  nocích, během dne jsme pracovali 
každý ve svém oboru. O víkendech jsem 
dělala zdravotní dozor na různých akcích. 
Peníze z  této činnosti šly do firmy. Z vy-

dělaných peněz jsme zaplatili minimální 
mzdu pracovnicím, cestovné, telefon, 
odvody na  zdravotní a  sociální pojištění 
a provoz kanceláře. Na nic víc nezbývalo.  
Potřetí jsem si řekla, nevadí...
Přišel den D na  konci května, kdy jsem 
začala hezky ručně vypisovat data pro 
OK systém. Hrabala jsem se ve  smlou-
vách a  výkazech jako ona „baba v  kok-
su“. Opravdu nemám peníze a  ani chuť 
na  to platit za  předražené programové 
vybavení. Tři týdny jsem nadávala, skří-
pala zubama, chodila do  práce na  plný 

úvazek, sháněla peníze na  rozjezd nově 
vznikající pobytové sociální služby a ne-
chápala proč, ale vypisovala a vypisovala 
údaje do OK systému. Tedy pokud se mi 
to na podesáté podařilo po opakovaných 
aktualizacích Jawy. S pocitem dobře od-
vedené práce a orosená jsem přesto 26. 6. 
odeslala vyplněný výkaz. Což mi potvrdil 
i OK systém. 
Jak říká tetička Wikipedie „software je 
zpravidla považován za  autorské dílo, 
koncoví uživatelé ho využívají na  zákla-
dě licencí od jejich autorů.“ Nechápu, co 

jsem udělala autorovi mobilního interne-
tu, nechápu, co jsem provedla autorovi 
OK systému. Ale přesně 31.7. v  15 hodin 
při jednání v  bance mi bylo telefonicky 
sděleno, že pokud nejlépe do  17 hodin 
nepošlu výkaz OK systému, hrozí mi po-
kuta ne 5000 Kč, ale 7000 Kč. Tak to už 
nešlo říkat, nevadí…
Výkaz „uvízl“ v  rozpracovaných, jak mi 
sdělila odpovědná pracovnice registrují-
cího orgánu. To se u  kolísání mobilního 
internetu stává. Ano, byla milá, během 
dvou měsíců s námi zahájí správní řízení, 
a máme to zadarmo... pouze za 5000 Kč. 
Vadí, a moc… 
Dva roky vedeme firmu, která se snaží 
pomáhat tam, kde je potřeba bez jakékoli 
dotace a  podpory od  státu. Proč máme 
být potrestaní za  to, že nějaký stupidní 
výkaz uvízne tam, kam nepatří? Proč mám 
vyplňovat údaje, když ani nevím, k čemu 
a komu poslouží? Kde jsou výstupy z této 
každoroční „kratochvíle“? Nejsem sama, 
kdo má při odkazu na vyplnění OK systé-
mu v emailu „tanec svatého Víta.“
Happy end se nekoná. Pokuta je pro 
nás likvidační. Místo toho, abych peníze 
rozdělila mezi pracovnice jako odměnu, 
zaplatíme pokutu. Jedna pracovnice od-
chází, minimální mzda, kterou jí vyplá-
cím, není v době, kdy má 5 let do důcho-
du, žádné terno. A  tak nakonec vadí… 
Nevadí…

Bc. LENKA HASNEDLOVÁ

Když jsem před necelými 3 lety (březen 2017) zakládala spolu s kolegy 
domácí péči, byla jsem plná ideálů. Neodradil mě úřední moloch. S láskou 
a dobrou vírou jsme s kolegy do firmy vložili 350 000 Kč.

„Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu 
dovoleno člověčenstvím. Míň může dělat 
vždycky. A jak jste si všimli, to s úspěchem 
probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí 
jen část lidstva. Ona část, ona tenoučká 
vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.“  

J A N  W E R I C H
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O titul Nejlepší kuchař roku 2019 ve spo-
lečném stravování se utkalo 90 kucha-
řek a kuchařů v celkem šesti kategoriích: 
Nejlepší racionální pokrm, Nejlepší po-
krm pro seniory 70+, Nejatraktivnější po-
krm v SŠ, Nejlepší moderní bezmasý po-
krm, Nejchutnější svačinky v MŠ, Nejchut-
nější pokrm v ZŠ. Finálového kola se pak 
v každé kategorii účastnilo deset nejlep-
ších soutěžících. Jejich výkon posuzova-
la porota složená z odborníků na výživu 
a  stravování, zástupců AKC ČR a  společ-
nosti MAKRO i zástupců laické veřejnosti. 
„Těší nás zájem laické i odborné veřejnos-
ti o druhý ročník soutěže. V letošním ro-
ce jsme zaznamenali vyšší množství při-
hlášek do  jednotlivých kategorií, takže 
bylo rozhodování o vítězích o něco složi-
tější,“ říká zakladatel soutěže Zdeněk Hla-
dík z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, kte-
rý po celé tři finálové soutěžní dny v roli 
moderátora provázel soutěžící, porotce 
i diváky. Dějištěm soutěže byly stejně ja-
ko loni prostory Makro Akademie v praž-
ských Stodůlkách. 

BEZMASÁ VÝZVA

Když začátkem roku přemýšlel Zdeněk 
Hladík o  zařazení kategorie zaměřené 
na  bezmasé pokrmy, měl trochu strach, 
jak si soutěžící s  touto kategorií poradí 

a jak ji zvládnou pojmout. Při vyhlašování 
výsledků se proto netajil s nadšením z to-
ho, jak premiéra této kategorie dopadla. 
„Byla to obrovská výzva a mě se tato ka-
tegorie hrozně líbí. Každý ze soutěžících 
v ní měl nějaký zajímavý nápad, zajíma-
vý koncept, nekopírovali recepty z vege-
tariánských restaurací, ale dali tomu svůj 
vlastní nápad – soutěžní prostory se tak 
proměnily doslova ve vývojové pracoviš-
tě,“ zhodnotil při vyhlašování.
Vítězem soutěže o nejlepší bezmasý po-
krm se stala firma Ekolandia s adzuki fa-
zolemi s  pečenou zeleninou a  basmati 
rýží. Na druhém místě se umístil Rehabi-
litační ústav Hostinné s pohankovo-špe-
nátovou plackou plněnou luštěninovou 
směsí, se salátem s  rajčetem. Třetí pak 
byla Mateřská škola Na Korábě z Prahy 8, 
která u  poroty zabodovala s  hamburge-
rem z červené řepy v domácí bulce s dres-
singem z kozího sýra.
Nejlepší pokrm pro seniory 70+ uvařil 
Daniel Reif z Domova seniorů Komárov, 
druhá byla Martina Krtičková z  Reha-
bilitačního ústavu Hostinné, třetí skon-
čil David Stuchlík z Domova pro seniory 
Háje.
Vaření ve světě závodních, školních či ne-
mocničních jídelen nebo v domovech so-
ciální péče patřilo dlouhou dobu k  pře-
hlíženým disciplínám. V  posledních pár 

letech se dostává tato kategorie stravo-
vání do  stále většího centra zájmu stráv-
níků i odborné gastronomické veřejnosti. 
A  výkony kuchařů v  soutěži o  nejlepšího 
kuchaře ve  společném stravování ukazu-
jí, že v tomto segmentu pracují lidé, kteří 
i v omezených podmínkách provozů spo-
lečného stravování dokážou vyčarovat 
chutné a zajímavé pokrmy. A že i tady jsou 
kuchaři, kteří se chtějí rozvíjet a vzdělávat 
a posouvat dál.

Soutěž o nejlepšího kuchaře ve společném stravování má za sebou už druhý ročník. Finále, ve 
kterém se letos utkali kuchaři a kuchařky z provozů společného stravování,  se uskutečnilo na 
samém konci prázdnin, od 27. do 29. srpna. A oproti loňskému ročníku v něm přibyly dvě další 
kategorie: nejatraktivnější pokrm ve středních školách a nejlepší moderní bezmasý pokrm.

NEJLEPŠÍ KUCHAŘI 
 VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ 
 PŘEDVEDLI SVÉ UMĚNÍ

A

Vítězný tým. Zleva: Viola Římská, asistentka ředi-
telky, Marta Merková, kuchařka, Aneta Kozová, 
aktivizační pracovník. Dole: Daniel Reif, vedoucí 
stravovacího úseku.
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ŠMAKOUN PŘEDSTAVIL ŠPECLE

Vítěz kategorie Nejlepší pokrm pro seniory 70+ 
Daniel Reif z Domova seniorů Komárov  
zodpověděl redakci několik otázek

Tradičním partnerem soutěže je spo-
lečnost Proteiner Trading Praha, je-
jíž výrobky Šmakoun již zdomácněly 
díky vysoké výživné hodnotě a dob-
ré stravitelnosti v kuchyních pobyto-
vých zařízení sociálních služeb. 

Na  soutěži se Šmakoun prezentoval 
ochutnávkou bezmasého pokrmu obo-
haceného bílkovinou „Špecle se šmakou-
nem a jablečným ragú“. Cílem receptu je 
obohatit jídelníček seniorů o  oblíbený, 
sladký a akceptovatelný pokrm s vyšším 
obsahem kvalitní, komplexní živočišné 
bílkoviny, který je navíc lehce stravitelný.

Špecle vzbudily velký zájem jak pro svou 
zajímavou sladkou chuť, tak pro mož-
nost stát se vítaným a potřebným zdro-
jem bílkoviny v jídelníčku seniorů. Klad-
né hodnocení se jim dostalo jak od po-
roty (paní Hrušková – Skutečně zdravá 

škola) a  moderátora pana Hladíka, tak 
od některých soutěžících (DS Vodňany). 
Špecle ochutnal a  pochválil  i  vítěz  ka-

tergorie Nejlepší moderní bezmasý po-
krm pan Adámek ze společnosti Ekolan-
dia Brandýs nad Labem. 

Zástupce společnosti Jiří Plánička byl 
s  prezentací spokojen: „Chtěl jsem před-
stavit tuto novinku, Šmakoun v  podobě 
Pasty, která má snadnější a  rychlejší pou-
žití – jednoduše se vmíchává do  těsta, ale 
i do dalších připravovaných jídel. Při přípra-
vě špeclí byla použita právě Pasta.“ Výrob-
ce v současné době připravuje obohace-
ní Šmakouna vitamínem D a železem, a to 
na  základě poptávky a  přání nutričních 
terapeutek a lékařů v sociálních službách. 

Šmakoun se tak může stát nejen vý-
znamným zdrojem komplexní živočišné 
bílkoviny, ale také dalších výživově důle-
žitých – a často v těle deficitních – látek, 
vitamínů a minerálních látek.

(red)

Vaše vítězné jídlo (krůtí rolka s řepovo-mrkvovým zelím 
a šťouchanými bramborami) je na jídelníčku v domově čas-
to?
Ne, není, toto jídlo bylo speciálně vymyšlené pro soutěž. Jídla 
děláme obdobná a toto výherní jídlo jsem předělal a přidal su-
roviny tak, aby splňovaly zadání soutěže.

Jaký je váš dojem z celé soutěže? Stačil jste ochutnat i kon-
kurenční jídla? Získal jste nějakou inspiraci? 
Můj celkový dojem ze soutěže je úžasný, byla to skvělá akce. 
Konkurenčních jídel jsem se snažil ochutnat co nejvíce. Bylo 
to inspirativní, určitě mám spoustu nových receptů, poznatků 
a dalších nových zkušenosti.

Půjdete do soutěže i příští rok? 
Určitě se rád zúčastním a vezmu s sebou ko-
legyně, které mě budou podporovat, jako tento 
rok. Byly úžasné. A přihlásíme se do více kategorií.

Na soutěži jste působili jako dobře sehraný tým. Jak to fun-
guje v běžném provozu domovu seniorů, s omezenými fi-
nancemi?
Podpora je neskutečně důležitá a  jsem velmi rád, že jsme jeli 
jako tým a nejel jsem sám jako jednotlivec. V běžném provozu 
mám výborné kolegy, se kterými rád pracuji. Mám velikou pod-
poru v naší  paní ředitelce, která mi nechává volnější ruku v mé 
kreativitě a vytváření nových moderních pokrmů pro klienty.

Recept na Špecle se šmakounem a jablečným ragú najdete na www.smakoun.eu.

1. místo:
Krůtí rolka s řepovo-mrkvovým zelím a šťouchané 

brambory

2. místo:
Krůtí sekaná s bulgurem, bramborovo-pohankové 

škubánky, řepové zelí

3. místo:
Krůtí závitek plněný nádivkou s krůtími játry,  

kedlubnové brambory
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žovala o  napsání knihy, že oni by mi to 
vydali. Bylo to jako splněný sen. Věděla 
jsem, že chci napsat knihu, ale taky jsem 
věděla, že osobně žádného nakladatele 
neznám. Tak jsem si řekla, že jestli má 
kniha vzniknout, tak ať mi osud nějaké-
ho pošle do cesty. A stalo se.

O tobě se Ríšo ví, že jsi muzikant tělem 
i duší, muzika tě přivedla i ke spo-
lupráci s rozhlasem, moderování 
koncertů a potažmo ke psaní. Co tě 
na tom baví nejvíc?
Richard: Mám-li být upřímný, tak všech-
no. To snad ani nejde specifikovat. Vy-
mýšlení programu, hledání vhodné mu-
ziky, atmosféra v  zákulisí, mírná tréma, 
jak to všechno dopadne, potlesk pub-
lika, neformální setkání s  diváky někde 
v klubu atd.

Jak dalece ovlivnili váš život rodiče? 
Mám na mysli hlavně to, jak se utvářel 
váš vztah k divadlu a k muzice? 
Sandra: Evidentně se u mne spojil vro-
zený talent s rodinným uměleckým pod-
houbím. Tendenci k  předvádění jsem 
měla vždycky, ale jen díky podpoře ro-
dičů jsem herectví a  hudbu mohla stu-
dovat už od útlého dětství. V pěti letech 
jsem začala hrát na housle a od šesti jsem 
navštěvovala dramatický kroužek. Navíc 
jsem chodila i do výtvarky a od třetí tří-
dy jsem navštěvovala speciální základní 
školu s hudebním zaměřením. Takže by 
bylo opravdu zvláštní, kdybych skončila 
jako paní inženýrka v nějakém podniku. 
Richard: Ohledně hry na  klavír přede-
vším maminka, v mládí velice dobrá pi-
anistka. Přiznám se, že mi cvičení etud 
moc nešlo a odbýval jsem to. Na gymná-
ziu se odpor ke klavírní hře změnil, když 
se na to daly sbalit holky. To jsem najed-

nou hrál, kde se dalo. Vliv na vztah k di-
vadlu a kultuře vůbec měl ovšem tatínek. 
V poválečných dobách zmatků a hledání 
kulturního ukotvení byl pro mne tako-
vým majákem. Milovník poezie, divadla, 
filmů, výstav, lidových veselic aj. byl ne-
ustále při všem. Hned po konci války se 
stal redaktorem kulturních rubrik něko-
lika novin a  od  roku 1950 krajským in-
spektorem kultury, který se organizová-
ním všeho vyjmenovaného vlastně živil. 
A ten mne – už jako dítko předškolního 
věku – často brával s sebou.

Několik povídek ve vaší knížce se váže 
i ke známým osobnostem, s nimiž jste 
se v životě setkali anebo se s nimi stále 
setkáváte. Kdo z nich hrál největší roli 
v životě vás samotných a zanechal 
po sobě nejvýraznější stopu?
Richard: To je těžko posoudit. Nejdéle, 
skoro čtyřicet let, jsem dělal muziká-
lové divadlo s  Pavlem Dostálem (dlou-
holetým přítelem, dramaturgem, reži-
sérem, publicistou a  ministrem kultury 
ČR v letech 1998–2005 – pozn. red.). Vliv 
na moje kulturní aktivity měli např. jaz-
zový klavírista Emil Viklický, hudební 
redaktoři ostravského rozhlasu, členové 
Moravské filharmonie (jejich koncerty 
jsem často uváděl), muzikanti z  kapel 
Marie Rottrové, Věry Špinarové, Gusta-
va Broma… Nad tím vším ční ovšem 
dlouholeté přátelství s Miroslavem Hor-
níčkem. Nebýt jeho, neodvážil bych se 
posadit za mikrofon, natož nějakou pří-
hodu hodit na papír a pustit ji mezi lidi. 
V  tom mi byl rádcem a  učitelem. Jsem 
mu za  to neskonale vděčný. Když mne 
za  něco pochválil (a  to nebylo zas tak 
často), byl jsem v sedmém nebi.
Sandra: Já měla to štěstí, že jsem ještě 
stihla některé velikány, a to v době, kdy 
byli při síle. Nezapomenu na  setkání 
s  Pavlem Landovským, Jiřím Kodetem, 

Radkem Brzobohatým, Jurajem Her-
zem… Na  pomyslném piedestalu ne-
mám nikoho konkrétního, spíš si z  těch 
osobností nabírám takový mix zkuše-
ností. A čím jsem starší, tím víc mi připa-
dá důležitá autenticita, být sám sebou. 
To je na osobnostech určující. Jsou vždy 
samy sebou, ať to stojí, co to stojí. 

Na jedné veřejné besedě spojené s vy-
dáním vaší společné knížky, se Sandra 
zmínila o tom, že knížka Hoď se do po-
gody sklízí velký úspěch mezi seniory. 
Je to tím, že se v něm tak humorně 
propojuje život dvou generací?   
Richard: Už dlouho dělám v jednom vel-
kém obchodním centru v Olomouci svo-
je Pianothéky. Sedím u klavíru a nabízím 
návštěvníkům písničky ze 30. až 60. let. 
Překvapilo mne, že se v  publiku pravi-
delně objevují i mladí lidé. Jsou v men-
šině, ale pak se přiznají, že písničky V+W 
či Jiřího Suchého znají od  rodičů a  rádi 
si je připomenou. Stejně je to i na našich 
večerech, kde čteme svoje povídky: vět-
šina diváků jsou sice senioři, ale najdou 
se i mladší ročníky.
Sandra: Z velké části je to díky tátovým 
povídkám. On nádherně popisuje dobu 
svého dětství a dospívání. Tím tedy mys-
lím dobu poválečnou a  dál. Co se týká 
mě, tak já jsem pro své diváky a čtenáře 
záruka dobré nálady a to je velká výho-
da. Ve  skutečnosti jsem přesně taková, 
jakou mě vídají v  televizi. Veselá, spon-
tánní, uvolněná. No a  takové jsou i  mé 
povídky. 

Při které z historek, zachycených 
ve vaší společné knize, se dodnes 
nejlépe bavíte? 
Richard: Opět velmi těžká otázka. Každá 
historka má svoje kouzlo a některé z nich 
mají i  svou nostalgii, která se ve  čtená-
řích přihlásí až po  nějaké době. Myslím, 

Dokončení ze str. 1
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že úspěch knížky je v tom, co mi 
kladl na srdce Miroslav Horníček: 
Piš jen o  tom, cos sám zažil. Čte-
náři poznají, co sis vycucal z palce.
Sandra: Přiznám se, že miluji 
všechny povídky, kde taťka něco 
rozbije. Což se děje asi tak v  po-
lovině z nich. Už když jsem ty pří-
běhy psala, tak jsem se u toho vále-
la smíchy. Pak už jsem jen doufala, 
že to pobaví i čtenáře. A je pravda, 
že při živém čtení vždy pozoruji, jak 
se taťka velice rychle stává miláč-
kem diváků. 

Vaše knížka zatím sklízí velký 
čtenářský úspěch. Přemýšlíte už 
o jejím dalším pokračování? 
Richard: Musím se přiznat, že mne to 
psaní začalo bavit a občas se dostaví 
nutkání (většinou uprostřed noci) ho-
dit to na  papír. Mám už asi tucet poví-
dek, které se do knížky nevešly, z toho je 
osm nově napsaných. O  některé z  nich 
byl zájem v Českém rozhlase v Olomou-
ci, tak jsem je načetl a  na  podzim se 

objeví ve  vysílání. Knížka má (je to pro 
mne veliké překvapení) dobrou prodej-
nost, minulý měsíc se rozjely tiskárenské 
rotačky znovu a  je tady dotisk několika 
tisíc kusů. To je i  odpověď ohledně po-

kračování. Zatím ne, za rok či dva uvidí-
me. Ale třeba tomu napomůžou i  naše 
večery s autorským čtením otce a dcery, 
máme pořád plno. Já od  jisté doby no-
sím při sobě stále propisovačku, protože 
mne na  mých Pianothékách navštěvují 
čtenáři a žádají o podpis. Musím být ale 
upřímný. O podpis Sandry je daleko vět-
ší zájem, protože, jak říká ona – nemám 
ještě tak „profláklý ksicht“.
Sandra: Psaní mě nadchlo, takže v něm 
rozhodně hodlám pokračovat. Je to 
překrásná tvůrčí práce, úplně odlišná 
od  herectví. Navíc máme opravdu nád-
herné ohlasy na  naši prvotinu, takže 
nás to samozřejmě motivuje. Já mám 
kupříkladu schovaný deník, který jsem 
si psala při své poutní cestě do Santiaga 
de Compostela a z toho by byla výborná 
humoristická knížka. Pak mám ještě je-
den námět na román, ale to už nebudu 
prozrazovat, nechte se překvapit. 

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie ze soukromého archivu  

Sandry Pogodové

22. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
DLOUHODOBÉ PÉČE V TORUNI
Největší událost týkající se dlouhodobé péče v Evropě. 
22. Mezinárodní konference dlouhodobé péče se  
v polské Toruni uskutečnila 18.–20. září 2019. 

KO N F E R E N C E

Jejím hlavním tématem byl „Život se 
ztrátou paměti – Alzheimerova choroba 
mezi námi“.

Co je třeba udělat pro lepší porozumě-
ní chování osob s Alzheimerovou cho-
robou nebo jinými formami demence? 
Jak lze minimalizovat negativní příznaky 
tohoto stavu? Jak lze zlepšit kvalitu ži-
vota osob s demencí? To je jen několik 
otázek, na které se pokusili odpovědět 
specializovaní odborníci a účastníci kon-

ference. Spolu s nimi přijelo diskutovat 
téměř 1000 ředitelů evropských pečo-
vatelských zařízení a specialistů pracují-
cích v zařízeních dlouhodobé péče.

Společně hledali řešení problémů s tím 
spojených, ať je to vytvoření bezpečného 
prostředí, lepší porozumění lidem žijících 
s demencí, význam správné výživy a také 
důležitost vytváření společenství lidí se 
stejnými problémy. V neposlední řadě se 
konference zaměřila i na systémové řeše-

ní komplexní péče o závislé osoby včetně 
koordinované domácí péče.

Partnery Mezinárodní konference dlou-
hodobé péče byli a jsou po celou dobu 
její již 22leté historie polská společnost 
s globální působností TZMO SA a Polská 
gerontologická asociace.

Závěry, poznatky a reakce účastníků 
konference najdete v prosincovém čísle 
Rezidenční péče. 



TRESTNĚPRÁVNÍ
ODPOVĚDNOST  
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

KDO JE ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKEM A CO JE TO  
ODPOVĚDNOST?

Než přejdeme k  tomu, co je to trestněprávní odpovědnost 
zdravotnických pracovníků, je nutné si jasně říci, koho za tyto 
osoby považujeme. Zdravotnické pracovníky z pohledu prá-
va definují dva základní právní předpisy. Jedná se o  Zákon  
č. 95/2004 Sb., o  podmínkách získávání a  uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnic-
kého povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, kde definici 
nalezneme především v § 2 písm. b) a také Zákon č. 96/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu ne-
lékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvi-
sející s poskytováním zdravotní péče a o změně některých sou-
visejících zákonů, kde je hlavní definice obsažena v  § 2 písm. 
a) a  písm. b). Z  těchto předpisů se dozvíme, že dle práva je 
zdravotnickým pracovníkem fyzická osoba, která vykonává 
zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře a  farmaceu-
ta a  také fyzická osoba, která vykonává souhrn činností při 
poskytování zdravotní péče, zejména péče ošetřovatelské, 
péče v porodní asistenci, péče léčebné, diagnostické, reha-
bilitační aj.  Jedná se tedy typicky o  lékaře, sestry, porodní 
asistentky, apod.

Odpovědnost je velice široký pojem, který má své morální 
i  etické aspekty, které je nutné začlenit do  platného práva. 
Právní odpovědnost vzniká jako následek porušení nějaké 
právní povinnosti. Toto porušení může být učiněno buď for-
mou aktivní, tj. protiprávním jednáním nebo také pasivní 
(opomenutím), tj. nejednáním tam, kde mělo být jednáno. 
Tento článek se věnuje odpovědnosti veřejnoprávní, konkrét-
ně pouze trestněprávní, která je u  skupiny zdravotnických 
pracovníků poměrně specifická.

TRESTNÉ ČINY A ODPOVĚDNOST ZDRAVOTNICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

Trestný čin je definován v ustanovení § 13 zákona č. 40/2009 
Sb., trestního zákoníku (dále také „TZ“), následovně: „Trest-
ným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označu-
je za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém 
zákoně“. Aby šlo o trestný čin, je tedy nutné, aby splňoval dva 
požadavky. Prvním z  požadavků je rozpor se zákonem, tzv. 
protiprávnost a druhým, aby byl přesně definován v trestním 
zákoníku, který vymezuje jednotlivé druhy skutkových pod-
stat trestných činů. Čin, který není popsán v trestním zákoní-
ku, nemůže být trestným činem. 

Ke  vzniku trestní odpovědnosti je pak třeba naplnění všech 
znaků skutkové podstaty trestného činu, tj. aby byly splněny 

podmínky subjektu – osoby pachatele, subjektivní stránky 
– zavinění, objektu – porušení zákonem chráněného zájmu 
(život, zdraví, svoboda, atd.) a objektivní stránky - jednání pa-
chatele, škodlivý následek a příčinný vztah mezi nimi. 

Pokud jde o  vztah trestního práva a  zdravotnického práva, 
je nutno konstatovat, že při poskytování zdravotních služeb 
může trestní právo nastoupit až v  případě, kdy je porušeno 
právo zdravotnické, následkem čehož bylo poškozeno na-
příklad zdraví nebo život pacienta. Samozřejmě mohou také 
existovat i  trestné činy spáchané zdravotnickým pracovní-
kem, které vybočují ze zdravotnického práva.

V  rámci trestního práva existují také specifické trestné činy, 
pro jejichž naplnění musí být pachatel speciálním subjektem, 
tzn. pokud jde například o ustanovení § 350 odst. 2 TZ, kde 
je popsána skutková podstata trestného činu padělání a vy-
stavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, může 
být pachatelem této kvalifikované skutkové podstaty pouze 
lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba. Takových kva-
lifikovaných skutkových podstat je v  trestním zákoníku ně-
kolik a obsahují vždy vyšší trestní sazbu pro pachatele, který 
svým jednáním porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce. Těchto „důle-
žitých povinností“ mají zdravotníci velké množství. Mezi jed-
nu ze stěžejních povinností patří jejich povinnost postupovat 
„lege artis“. Pokud tedy zdravotnický pracovník poruší na-
příklad tuto povinnost, bude jeho jednání posouzeno podle 
kvalifikované skutkové podstaty, tedy bude mu hrozit těžší 
následek (vyšší trest). 

Trestný čin musí dále naplnit tzv. subjektivní stránku, tedy 
zavinění na  straně pachatele. Toto zavinění může existovat 
v podobě přímého úmyslu, kdy pachatel věděl, jaký trest-
ný čin páchá, a chtěl jej spáchat. Například tzv. „heparinový 
vrah“, tj. zdravotnický pracovník, který úmyslně podával pa-
cientům v  bezvědomí silné dávky heparinu, přičemž věděl, 
že je to může zabít a  chtěl tento následek způsobit. Dále 
může být subjektivní stránka naplněna ve formě nepřímého 
úmyslu, kdy pachatel věděl, že může svým jednáním způ-
sobit porušení nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu, 
ovšem bez přiměřených důvodů spoléhal, že toto porušení 
nebo ohrožení nenastane. Například pokud lékař neposkyt-
ne pacientovi v ohrožení života první pomoc a bezdůvodně 
se spoléhá na to, že to poškozený nějak přežije a pomůže mu 
někdo jiný.

Trestní právo dále rozlišuje dva základní typy nedbalosti, 
konkrétně nedbalost vědomou, nevědomou. Nedbalost vě-
domá u  pachatele znamená, že věděl, že může způsobem 
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popsaným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit chráněný 
zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové po-
rušení nebo ohrožení nezpůsobí. Nedbalost nevědomá zna-
mená, že pachatel nevěděl, že svým jednáním může způsobit 
porušení nebo ohrožení, ale vzhledem ke svým osobním po-
měrům o  tom vědět měl a  mohl. Pojem hrubá nedbalost, 
který je také obsažen v trestním zákoníku pak vyjadřuje inten-
zitu nedbalosti a  jistou bezohlednost pachatele k  zájmům 
chráněným trestním zákoníkem a  některé trestné činy tuto 
hrubou nedbalost vyžadují.

U  zdravotnických pracovníků je typickou trestnou činností 
ta, která byla spáchána z nedbalosti. Nejčastější pak bývá ne-
dbalost nevědomá, která znamená, že zdravotnický pracovník 
nevěděl, že může způsobit škodlivý následek, ovšem z  titu-
lu své profese a  okolností měl a  mohl vědět, že jej způsobí. 
Zdravotnický pracovník je totiž povinen mít znalosti potřebné 
k  výkonu svého povolání a  je povinen tyto znalosti prohlu-
bovat a průběžně doplňovat. Častým zaviněním u zdravotnic-
kých pracovníků bývá také nedbalost vědomá, kdy například 
lékař provádí komplikovaný zákrok, u  kterého by měl asis-
tovat některý ze zkušenějších kolegů a  tento zákrok by bylo 
možno odložit bez ohrožení života pacienta, spoléhá zcela 
nepřiměřeně na to, že nenastanou jiné okolnosti, komplikace 
a dopouští se tedy vědomé nedbalosti. Zdravotničtí pracov-
níci jsou tak povinni zachovávat potřebnou míru opatrnosti, 
která je z  titulu zdravotnických právních předpisů širší, než 
u jiných profesí a její rozsah lze vyvodit právě z obsahu těchto 
předpisů. Zdravotnický pracovník je tak vždy povinen zhod-
notit s ohledem na tyto předpisy míru rizika, které podstupuje 
a zda je toto riziko přípustné a přiměřené s ohledem na výsle-
dek, který může nastat.

POVINNOST ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA  
POSTUPOVAT LEGE ARTIS

Jako postup lege artis je označován odborně správný po-
stup, což by měla být základní povinnost pro každého zdra-
votnického pracovníka, jako osobu, která má speciální vzdě-
lání a zkušenost v oboru, ve kterém pracuje. Tento postup má 
své právní ukotvení v  zákoně č. 372/2011 Sb., o  zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, v jehož ustanove-
ní § 4 odst. 5 je definována tzv. náležitá odborná úroveň, 
kterou má poskytovatel zdravotních služeb povinnost dodr-
žovat. Předmětnou úrovní je, cit.: „poskytování zdravotních 
služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských po-
stupů, při respektování individuality pacienta, s  ohledem 
na  konkrétní podmínky a  objektivní možnosti.“ Méně ex-
plicitní definici toho, co je postup lege artis, pak také podává 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanovení § 2643 
odst. 1, který určuje postup poskytovatele podle smlouvy 
o péči o zdraví s péčí řádného odborníka, a to v souladu s pra-
vidly jeho oboru. Donedávna nebyla povinnost zdravotnic-
kého pracovníka postupovat lege artis nijak blíže definována 
a vyplývala pouze z Úmluvy o lidských právech a biomedicí-
ně, která ve svém čl. 4 uvádí, že „jakýkoli zákrok v oblasti péče 
o zdraví je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními po-
vinnostmi a standardy“. 

Pokud dojde k  posuzování toho, zda byl určitý postup lege 
artis či nikoli, není možno vycházet jen z právní definice jako 
takové, ale je nutno nahlížet na obsah tohoto pojmu prostřed-
nictvím odborné, tedy medicínské oblasti daného konkrétní-
ho zdravotnického oboru. Tzn. posuzuje se, zda příslušný zdra-
votnický pracovník dodržel některý z všeobecně uznávaných 
postupů a nejednal tedy protiprávně. Podle tohoto posouzení 
se pak rozhoduje o právní odpovědnosti příslušného zdravot-
nického pracovníka. Porušením principu postupovat lege 
artis pak může být například nedostatečná odbornost zdra-
votnického pracovníka, (lékař neměl potřebnou atestaci k vy-
konání zákroku), přecenění vlastních schopností, nezajištění 
návazné péče, technické a  odborné chyby lékaře, nešetrné 
jednání s pacienty, přenášení úkonů na další nekvalifikované 
zdravotnické pracovníky nebo nesprávné vedení zdravotnic-
ké dokumentace. 

K  posuzování zda je postup lege artis či non lege artis, je 
možno zmínit pár zajímavých rozhodnutí Nejvyššího soudu 
České republiky, například usnesení ze dne 22. 3. 2005, sp. 
zn. 7 Tdo 219/2005, dle kterého chybně stanovená diagnóza 
nemusí být nutně non lege artis, avšak pokud je důsledkem 
závažného porušení postupů lékaře při určování diagnózy, 
jedná se zpravidla o postup non lege artis. Postup lékaře je 
ovšem vždy nutno hodnotit na základě informací, které měl 
lékař v  době rozhodování k  dispozici. Dalším usnesením je 
Usnesení NS ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 8 Tdo 193/2010, dle 
kterého obviněný nepostupoval lege artis, neboť poté, co 
v  podmínkách horské chaty vyčerpal možnosti diagnostiky 
onemocnění poškozeného a  shledal, že přes léčbu mu po-
skytnutou se jeho zdravotní stav stále zhoršoval, bezdůvod-
ně nevyužil dostupných diagnostických metod. V  daném 
případě se jednalo o  situaci kdy u  čtrnáctiletého chlapce 
na  lyžařském zájezdu, kde byl pachatel jako dozor, došlo 
k dušnosti, sípání, opakovanému zvracení, slabosti, bledosti, 
promodrání rtů a neudržení stolice, což byly dle přivolaných 
znalců příznaky, při kterých je indikováno doplnit laborator-
ní vyšetření a postupovat podle zjištěných hodnot. Závažný 
stav, jak jej objektivně hodnotili lékaři na  pohotovosti, zá-
chranné služby a oddělení ARO, se dle znaleckého posouze-
ní nemohl vyvinout během desítek minut. Pacient v  době 
přijetí na  ARO již měl známky sepse s  rozvojem selhávání 
řady orgánů. Pachatel tedy měl po posouzení situace přivo-
lat pomoc, tak aby byla nezletilému poskytnuta dostatečná 
diagnostika a péče. Postup lékaře byl tedy v daném případě 
zjevně non lege artis, protože nepředal pacienta specializo-
vanému pracovišti, přestože to bylo vzhledem k povaze ne-
moci nutné. 

Obecnou poučkou pro dodržení postupu lege artis tak je, aby 
zdravotnický pracovník při výkonu svého povolání dodržel 
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rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, a to v mezích 
daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení 
i konkrétních podmínek a objektivních možností. 

K posouzení okolnosti, zda byl daný zpochybňovaný postup 
v rámci posuzování otázky viny v souvislosti s poskytováním 
zdravotnických služeb, lege artis, je obvykle nutno přivolat 
znalce, neboť jde o otázku faktickou, nikoliv právní. Příslušný 
znalec, lékař z příslušného oboru, poté hodnotí otázku, jakým 
způsobem poskytovatel zdravotních služeb jednal a jeho po-
souzení je pak stěžejním právním podkladem pro závěr soudu 
o porušení či dodržení postupu lege artis. 

VYLOUČENÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI  
ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA 

Každý lékařský zákrok je spojený s  určitou mírou rizika. 
V medicínské oblasti je tedy nezbytná velice detailní právní 
úprava vztahu zdravotnického pracovníka a pacienta, z dů-
vodu eliminace nadbytečných zásahů do  tělesné integrity. 
Zdravotnický pracovník by tedy měl postupovat vždy v sou-
ladu s lege artis a je nutno přistupovat ke každému pacien-
tovi individuálně, s  ohledem na  jeho tělesnou konstituci, 
zdravotní stav a jeho psychiku. Pacient je tím, kdo má právo 
rozhodnout o svém zdraví a způsobu léčby, a to s posouze-
ním veškerých rizik a případných následků léčby, o kterých 
by jej zdravotnický pracovník měl řádně informovat. Jedná 
se například o údaje o délce hospitalizace, hojení, možnosti 
vzniku jizev, medikaci, alternativách, apod. Na základě těch-
to informací by pak pacient měl zdravotníkovi udělit tzv. „in-
formovaný souhlas“. 

V trestním právu, s ohledem na komplikovanost a rizika zdra-
votnických zákroků, existují určité způsoby, jak vyloučit odpo-
vědnost zdravotnického pracovníka za způsobení škodlivého 
následku. Jedná se o aplikaci okolností vylučujících protipráv-
nost. Mezi tyto okolnosti spadají primárně: 

1. krajní nouze 
2. svolení poškozeného (§ 30 TZ)
3. přípustné riziko

Institut krajní nouze je upraven v ustanovení § 28 TZ. Podle 
tohoto ustanovení je okolností vylučující protiprávnost činu 
jinak trestného skutečnost, že někdo odvrací nebezpečí pří-
mo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Krajní nouzí 
může být například situace, kdy lékař provede akutní trache-
otomii, aby pomohl pacientovi zprůchodnit dýchací cesty. 
Zákrok sice má svá rizika a je to zásah do těla, ovšem pokud 
pacientovi bez tohoto zákroku hrozí smrt, jedná se o  krajní 
nouzi. Problém by však nastal, kdyby bylo možné zvolit méně 
invazivní metodu a zdravotnický pracovník by se přesto roz-
hodl pro tracheotomii.

Svolení poškozeného vyjadřuje, že zdravotnický pracovník 
vykonával činnost na základě svolení osoby, jejíž zájmy byly 
činem dotčeny. Trestní zákoník přímo uvádí, že s výjimkou pří-
padů svolení k  lékařským zákrokům, které jsou v  době činu 
v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, 
nelze za svolení považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo 
usmrcení. 

Přípustné riziko je specifická kategorie, která se fakticky 
vztahuje pouze ke  trestným činům zdravotnických pracov-
níků. V  rámci zdravotnického práva se tato kategorie nej-
častěji objevuje ve spojení s testováním nových léků, metod 
a  technických prostředků, jejichž použití ještě není možno 
považovat za  metodu lege artis. Dle trestního zákoníku ne-
spáchá trestný čin ten, kdo vykonává mimo jiné v rámci svého 
zaměstnání společensky prospěšnou činnost, v souladu s do-
saženým stavem poznání a informacemi, které v době svého 
rozhodování o  dalším postupu měl a  touto činností ohrozí 
zájem chráněný trestním zákoníkem. Riziko není přípustné, 
pokud daná činnost ohrozí život nebo zdraví člověka bez jeho 
souhlasu, výsledek, ke  kterému činnost směřuje zcela neod-
povídá míře rizika nebo pokud provádění této činnosti zcela 
zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, ve-
řejnému zájmu, lidskosti nebo dobrým mravům.

V případech, kdy se jedná o testování nových forem léčby, je 
tedy nutno zkoumat míru rizika a  výsledek, ke  kterému čin-
nost směřovala a  je bezpodmínečné disponovat pro výkon 
této činnosti souhlasem pacienta (pokud je možné jej získat). 

Je třeba shrnout, že každé porušení povinností zdravotnic-
kých pracovníků není trestným činem, přičemž trestní právo 
je krajním prostředkem, který se uplatní pouze v  těch nej-
vážnějších případech. Pokud pak již dojde u  zdravotnické-
ho pracovníka k podezření ze spáchání trestné činnosti, lze 
z  praktického hlediska doporučit, aby si co nejdříve opatřil 
erudovanou právní pomoc, neboť zkušený advokát dokáže 
zajistit kvalitní obhajobu nejlépe tak, že se k  věci dostane 
hned zkraje řízení. 

Mgr. Markéta Zerdaloglu

Spoluautoři Mgr. Vladislava Křivová a Mgr. Adam Škarka 
advokátní kancelář Vašíček a partneři s.r.o

POZNÁMKA REDAKCE

K  tématu trestně právní odpověd-
nosti zdravotnických pracovníků 
v sociálních službách se diskutovalo 
na  setkání u  kulatého stolu, který 
v  září zorganizovala Společnost lé-
kařů a zdravotníků v sociálních službách ČSL JEP. O nejza-
jímavějších výstupech z  diskuze vás budeme informovat 
v příštím čísle. A budou to poznatky z praxe, se kterou se 
setkáváte denně.  Bohužel – stále lékaři a zdravotníci v so- 
ciálních službách stojí jednou nohou – víte kde...
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Barvy
    duhy

I  v  letošním roce budou samozřejmě 
hlavními hvězdami večera muzikanti, 
zpěváci a tanečníci se zdravotním po-

stižením jak z pořádající organizace – os-
travského Čtyřlístku, tak z  partnerských 
organizací: posluchači speciálních tříd 
Lidové konzervatoře a Múzické školy Os-
trava, tanečníci z Bílé holubice, skupina 
Mentallica spolku Naděje pro všechny 
a  hostující tanečníci ze souboru Lucari-
no Dance z  Libochovic, kteří na  tomto 
koncertu hostují již podruhé. 
Zahraničním hostem je letošní vítěz pol-
ské soutěže Zaczarowana Piosenka, jejíž 
finále se uskutečnilo v červnu v Krakově, 
osmadvacetiletý Kamil Czeszel z  Toru-
ně. Ten letos nadchl porotu soutěže, ale 
i publikum na velkém finálovém koncer-
tu, jenž se odehrál na  hlavním „Rynku“ 

v  Krakově před zraky 
tisíců lidí a  kamerami 
polských televizí. Hen-
dikepovaný zpěvák Ka-
mil Czeszel však není 
na  koncertních pódi-
ích žádným nováčkem 
a  má za  sebou již řadu 
dalších úspěchů. Zpívat 
začal ve  čtrnácti letech 
a  od  té doby vystupuje 
jak na  malých scénách, 
tak na  nejrůznějších 
celostátních a  mezi-
národních festivalech 
v  Polsku i  v  zahraničí. 
V  roce 2015 získal třetí 
místo v polské televizní 
soutěži „Mám talent“ 
a od té doby sklízí jeden 
úspěch za druhým.  
Patronkou účinkujících 
letošního koncertu 
Všechny barvy duhy je 
zpěvačka Dasha (vlast-
ním jménem Dagmar 
Sobková), která v  pro-
gramu vystoupí se 
svým Dasha triem. Zpě-
vačku Dashu znají především milovníci 
muzikálů, v  nichž ztvárnila řadu neza-
pomenutelných rolí. Však také za úlohu 
Máří Magdaleny v muzikálu Jesus Christ 
Superstar na  scéně Hudebního divadla 
v Karlíně obdržela v  roce 2010 prestižní 
divadelní cenu Thálie.  
Příjemným překvapením koncertního 
večera bude nepochybně i  ostravská 
bubenická skupina Bum bum band mu-
zikanta a  hudebního pedagoga Jakuba 
Kupčíka, který od  letošního roku inten-

zivně spolupracuje i s bubenickým sou-
borem ostravského Čtyřlístku – Rytmy. 
Na  letošním koncertu Všechny barvy 
duhy budou mít výsledky této jejich 
spolupráce svou skutečnou premiéru.  
Slovem i humorem bude diváky koncer-
tem doprovázet osvědčená moderátor-
ská dvojice Pavla Dostálová a Jiří Sedlá-
ček. Všichni se na  koncert samozřejmě 
těší už dnes. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Letošní patronka účinkujících koncertu Všechny 
barvy duhy – zpěvačka Dasha.

SE ROZZÁŘÍ  
V ŘÍJNU 

Pravidelní návštěvníci koncertů Všechny barvy duhy, pořádaných Čtyřlístkem – centrem pro oso-
by se zdravotním postižením Ostrava na scéně Národního divadla moravskoslezského, nebudou 
zklamáni ani letos. Třináctý ročník tohoto koncertu se uskuteční v pondělí 21. října v 18.00 hodin 
v Divadle Antonína Dvořáka pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, náměst-
ka primátora města Ostravy Zbyňka Pražáka, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Jiřího Horeckého a s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava. 

Polský host Kamil Czeszel.

Jakub Kupčík na jedné ze zkoušek se skupinou Rytmy. 
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Martin Potůček: České důchody
Praha, Karolinum 2018. 
Dostupné v tištěné i elektronické verzi na www.karolinum.cz

Autor (předseda důchodové komise v letech 2014–2017 a člen 
nové důchodové komise v roce 2019) seznamuje čtenáře čtivou 
formou s tím, kdy a co můžeme od důchodového systému oče-
kávat, s jeho přednostmi, slabinami a nespravedlnostmi. V knize, 
zpestřené ilustracemi Rostislava Pospíšila, poodhaluje mýty, kte-
ré komplikují úsilí o důchodovou reformu v Česku a věnuje se 
zákulisí činnosti své komise i roli jednotlivých jejích aktérů.

J edna moje pacientka mě požádala 
o  předpis mastičky Lipobase. Pro-
tože tuto mastičku neznám, hned 

jsem se podíval na její složení. Jestli tře-
ba nejde o  lék s  kortikoidem, u  něhož 
je třeba být opatrný. V  souhrnu údajů 
o  přípravku stojí: „Přípravek Lipobase 
neobsahuje žádnou léčivou látku.“ Jde 
podle složení o  obyčejný masťový zá-
klad. Proto jsem se zeptal mé pacientky, 
proč si mastičku nekoupí, protože je to 
ve své podstatě jen něco jako obyčejná 
kosmetická vazelína, a  zdravotní pojiš-
ťovna ji stejně nehradí. Překvapila mě 
její odpověď, že Lipobase jí v  lékárně 
bez receptu nedají. To mi přišlo podiv-
né, ale měla pravdu. Krém Lipobase je 
opravdu vázaný na  lékařský předpis. 
Oslovil jsem tedy Státní ústav pro kon-
trolu léčiv, aby mi tato věc byla vysvět-
lena, protože mi přijde divná. Odpověď 
jsem dostal od  Jany Jirkové, z  tiskové-
ho a  informačního oddělení: „Přípravek 
Lipobase je vydáván na  lékařský předpis 
od  udělení registrace (tj. od  r. 1995), a  to 
z  toho důvodu, že držitel o  tento způsob 
výdeje požádal již při registraci příprav-
ku. Od  té doby držitel nepředložil žádost 
o  změnu způsobu výdeje. (Ústav nemůže 
bez žádosti držitele sám od  sebe způsob 
výdeje z výdeje na lékařský předpis na vý-
dej bez lékařského předpisu změnit.) Výdej 
přípravku pouze na lékařský předpis může 
souviset s jeho úhradou z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění, jejíž přiznání 
je dle současné legislativy (§ 15, odst. 6, 
písm. f) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů) pro léčivé 
přípravky bez lékařského předpisu proble-
matické.“

Takže utrum. Státní ústav pro kontrolu 
léčiv tancuje, jak držitel zapíská. Trochu 
to nechápu, ale prostě to tak je. Mohu to 
prý, podle paní Jirkové, řešit opakovacím 
receptem. To je sice pravda, ale absurdi-
ta zůstává absurditou. Je to stejné, jako 
by byla na  lékařský předpis Indulona. 
A  to je dokonce některá i  s  měsíčkem, 
což bychom mohli považovat za přítom-
nost léčivé látky. 

Je to u  nás s  těmi preskripčními ome-
zeními poněkud tajné a  podivné a  já 
vlastně dodnes nevím, jak to chodí, kdo 
o tom rozhoduje, jaký je proces a jaké ar-
gumenty hrají roli. Ale určitě vím ze své 
praxe, že pro praktického lékaře, který 
má ve své péči špatně pohyblivé seniory, 
představuje preskripční omezení docela 
velký problém. Vezměte si například 
obyčejný zánět spojivek. To určitě není 
onemocnění, kvůli kterému byste měli 
devadesátiletého imobilního pacienta 
posílat do  oční ambulance. Obyčejný 
zánět spojivek může jistě vyléčit i prak-

tický lékař. Jenže když předepíše dnes 
nejpoužívanější Maxitrol, musí si paci-
ent hradit plnou cenu, protože úhrada 
od zdravotní pojišťovny je vyhrazena jen 
pro očního specialistu. Ale když přede-
píše v podstatě ten samý lék, jen trochu 
starší, a  to Ophtalmo comp., tak jej po-
jišťovna uhradí. Jestli v  tom někdo vidí 
logiku, já ne. 

V  domovech seniorů jsou často velmi 
nemocní lidé, kteří berou hodně me-
dikamentů. Hodně z  nich je vázáno 
na předpis specialistů. Praktický lékař je 
předepsat nemůže, nebo jen za  plnou 
úhradu, a  to přitom některé z  těchto 
potřebných léků stojí i tisíce. Senioři ne-
mohou docházet do ordinací specialistů, 
a tak se takové předepisování řeší, jak se 
dá. Je to organizačně složité a obtěžují-
cí. Přitom by mohl praktický lékař takové 
léky předepsat klidně sám, když ví, že je 
specialista nasadil. Jenže když z nějaké-
ho důvodů, třeba se přehlédne, přede-
píše lék, který nesmí předepsat, pak mu 
jej nechá zdravotní pojišťovna uhradit 
v plné výši. To mi dělá hlavně VZP.

Sehnat specialistu je dnes čím dál tím 
větší problém, a je tedy také čím dál tím 
větší problém sehnat recepty na  léky, 
které jsou vázány na  specialisty. Nej-
větší problém nastává v  době dovole-
ných. Specialisté, na  rozdíl od  praktic-
kých lékařů, si nemusí zajišťovat za sebe 
po dobu dovolené zástup, a když tako-
vý specialista předepíše nějakého léku 
málo (a to se stává dost často), pak nastá-
vá velký problém. Hlavně u léků, které se 
nesmí vysadit. Nebo se také často stává, 
že z nemocnice přeloží zpět do domova 
seniorů pacienta v pátek večer, a dají mu 
s  sebou léky jen na  tři dny. Mezi nimi 
také ty, které jsou vázány na specialisty. 
A to je taky velký problém.

Bylo by proto dobré, aby se preskripce 
léků pro praktické lékaře uvolnila. Prak-
tičtí lékaři nemají nijak zvláštní potřebu 
předepisovat léky, které běžně nepo-
užívají, a  možnost nějakého zneužití je 

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

P R E S K R I P Č N Í
B A R I É R A
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tady malá. A  máme přece elektronické 
recepty, tak by se takové případy mohly 
ohlídat. Určitě by to šlo, a bylo by to ku 
prospěchu mnoha seniorů. 

Jenže, a to vím také z vlastní zkušenosti, 
změnit něco v  našem systému zdravot-
nictví je neskutečně obtížné. Příliš mno-

ho prázdných slov a  gest, velmi málo 
skutečných činů. Takže počítám s  tím, 
že popsaný problém s  preskripčními 
omezeními tady bude ještě velmi velmi 
dlouho. A kdybych se o tuto věc hlouběji 
zajímal, což mi nedovolí mé pracovní vy-
tížení, jistě bych zjistil mnoho závažných 
důvodů, proč to tak je, jak to je a proč se 

to nedá jen tak změnit.  Je to asi jako s na-
šimi dálnicemi. U některých nečekám, že 
se po nich během svého života svezu. 

MUDr. PETR BOUZEK
Předseda Společnosti lékařů a zdravotníků  

v sociálních službách ČSL JEP
e-mail: spolecnost1400@seznam.cz

Ve  dnech 20. až 21. června proběhla 
v Bačalském Mlýně u Morašovic výroční 
konference Společnosti lékařů a  zdra-
votníků v  sociálních službách České 
společnosti lékařů Jana Evangelisty 
Purkyně. Tato odborná společnost byla 
založena před třemi lety a  jejím cílem 
je napomoci řešit problémy vznikající 
nepropojeností sociálně zdravotního 
pomezí v  sociálních službách. V  praxi 
tak dochází k  velkým problémům, kdy 
klienti sociálních služeb potřebují více 
zdravotní péče, kterou jim pobytová za-
řízení, jež jsou ambulantními zařízeními, 
nemohou poskytovat, a když ji poskytu-
jí, nejsou jim zdravotní úkony propláce-
ny zdravotními pojišťovnami. 
„Existuje disproporce mezi financováním 
ošetřovatelské péče v  lůžkových zdravot-
nických zařízeních a pobytovými zařízení-
mi sociální péče. Financování zdravotních 
úkonů na základě výkonového hodnocení 
je výrazně nižší než skutečné náklady ošet-

řovatelské péče. Vykazování zdravotních 
úkonů prostřednictvím výkonového hod-
nocení a následná komunikace se zdravot-
ními pojišťovnami jsou vysoce adminis-
trativně náročné“, prohlásil Petr Bouzek, 
předseda Společnosti ve svém úvodním 
projevu. 
Další přednášející Libor Svět se ve  své 
přednášce Potíže poskytovatelů zdra-
votní péče v  pobytových zařízeních 
sociálních služeb zaměřil na  výhody 
a  negativa práce lékařů v  pobytových 
zařízeních a analyzoval možnosti fungo-
vání agentur domácí péče v  domovech 
pro seniory. „Je prokázáno, že v  pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb je 30 až 
50 % péče poskytováno bez indikace léka-
ře, a  i  když na  to dlouhodobě s  právníky 
upozorňujeme, že jak v  režimu hrazené, 
tak i nehrazené péče musí být péče indiko-
vána lékařem, přesto se to stále děje,“ upo-
zornil na jeden z problémů Libor Svět.
Druhý den proběhlo školení první po-

moci, a pokračovala diskuze k tématům, 
která potvrdila, že problémů pro lékaře 
i zdravotníky v sociálních službách je víc 
než dost, a  že vznik této odborné spo-
lečnosti v ČSL JEP byl velmi potřebný.

Jedním z  bodů konference byla volba 
členů výboru. Předsedou byl opět zvo-
len Petr Bouzek, dále v práci ve výboru 
pokračují Libor Svět, Radoslav Svoboda 
a  Lenka Kaplanová. Novým členem vý-
boru je Ladislav Jiruška. Nově schválené 
stanovy přinesly změny a  tak se volila 
i revizní komise, jíž bude předsedat Dag-
mar Rákocy, a členkami jsou Dagmar Di-
enová a Aneta Žáková.

Dalším krokem nově zvoleného výboru 
bude příprava konference na  téma so-
ciálně zdravotního pomezí se zástupci 
ministerstev zdravotnictví a práce a so-
ciálních věcí a odborných výborů Posla-
necké sněmovny.                                    (red)

VÝROČNÍ KONFERENCE 
SPOLEČNOSTI LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČSL JEP

Nový výbor Společnosti 
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Ve dnech 12. - 13. září 2019 se v Brně, v aule kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univer-
zity, uskutečnil již 9. ročník konference zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“. 
Tuto konferenci pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VZP“) 
a Masarykova univerzita (dále jen „MUNI“), resp. její fakulty lékařská a právnická. Konfe-
rence se pravidelně zúčastňují odborníci ze zdravotních pojišťoven, zástupci poskytovatelů 
zdravotních služeb, právníci z nejrůznějších institucí a samozřejmě další odborná veřejnost. 
Tím, že se konference koná v prostorách MUNI, mají možnost zúčastnit se za zvýhodněnou 
cenu i studenti.

LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ
A PRÁVO
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A  protože autor této informace se měl 
možnost zúčastnit všech devíti dosud 
pořádaných konferencí, je na  místě, aby 
zavzpomínal. Prvních pět ročníků se ko-
nalo v  příjemném prostředí v  Uherském 
Hradišti, vždy v  zářijovém termínu, tedy 
v předvečer vinobraní. Atmosféra v městě 
byla výborná, byla zde spousta příležitos-
ti probrat řadu problémů nejen v diskuzi 
na konferenci, nýbrž i u burčáku v příjem-
ném prostředí některé z místních vinárni-
ček. Ale to jen na okraj. Vraťme se k odbor-
né rovině.

První konference se konala 8. a  9. září 
2011, připravovala ji VZP a  participoval 
na ní i Zlínský kraj. Podařilo se zajistit re-
nomované odborníky, kteří své znalosti 
a  zkušenosti kromě přednášek prezento-
vali i  v  následných panelových diskuzích 
a naznačila směr, kterým se budou v bu-
doucnu ubírat další konference.

V  dalších ročnících se podařilo rozšířit 
a zkvalitnit okruh přednášejících. Na konfe-
renci vystupovali náměstci ministrů, soud-
ci Nejvyššího soudu ČR i obecných soudů, 
emeritní soudce Ústavního soudu a  celá 
řada odborníků z nejrůznějších vědeckých 
institucí. Podařilo se tak prezentovat účast-
níkům aktuální informace z  oblasti práva, 
zdravotnictví a  zdravotních pojišťoven. Je 
třeba říci, že prvních konferencí se zúčast-
ňovali též zástupci pobytových zařízení so-
ciálních služeb, pro něž řada přednášek byla 
nepochybně přínosem.

V  následujících ročnících se konference 
stala zajímavou platformou pro výměnu 
názorů odborníků na  zdravotnické prá-
vo. Dá se říci, že zdravotnické právo zde 
nalezlo potřebný prostor pro prezentaci 
svých závěrů. Účast na  konferenci pak 
byla odborníky z této oblasti vyhledávána 

a bylo věcí odborné prestiže zúčastnit se 
či zde aktivně vystupovat.

Brzy však příjemné prostředí Uherské-
ho Hradiště bylo pro pořádání této akce 
„příliš těsné“ a tak se již šestý ročník této 
konference v roce 2016 uskutečnil v Brně. 
Tentokrát za spoluúčasti MUNI a jejích od-
borníků a na její půdě. Tato zásadní změna 
umožnila rozšířit počet účastníků konfe-
rence a dát této konferenci mnohem širší 
rámec. Byla také dostupnější pro řadu od-
borníků jak z oblasti práva, tak i zdravot-
nictví. Konec konců v  Brně sídlí nejvyšší 
justiční orgány a  v  Brně je také mnoho 
zdravotnických a  vědeckovýzkumných 
zařízení. Po  odborné stránce tak došlo 
ke zkvalitnění obsahu konference.

Na  druhou stranu je třeba přiznat Uher-
skému Hradišti jistý genius loci, který pře-
ce jenom v Brně jako velkoměstě tak tro-
chu postrádám. V Uherském Hradišti bylo 
vše téměř na jednom místě, jak ubytování, 
tak konferenční prostory i historické cent-
rum města. Ale jak jsem uvedl výše, vývoj 
konference šel kupředu a bylo jen logické, 
že mu příjemné prostory Uherského Hra-
diště brzy začaly být těsné.

Ale pojďme k  obsahu právě skončené 
deváté konference Lidé, zdravotnictví 
a  právo. Jaký byl její obsah a  co nové-
ho přinesla. Konference byla rozdělena 
do  pěti odborných bloků, a  to „Aktuální 
změny v  legislativě a  nejnovější judika-
tura“, „Úhrady a  nároky pojištěnců, po-
skytovatelů a  pojišťoven“, „Otázky úhrad 
za zdravotní péči poskytnutou cizincům“, 
„Elektronizace zdravotnictví“ a  „Úhrady 
zdravotních služeb“.

Stalo se již dobrým zvykem, že na  úvod 
této konference vystoupí náměstek 

ministra zdravotnictví s  informací o  ak-
tuálních změnách v  letislativě a  připra-
vovaných změnách právních předpisů 
v  gesci ministerstva zdravotnictví. A  že 
těch změn v oblasti zdravotnické legisla-
tivy bude požehnaně. V nejrůznějších fá-
zích přípravy jsou mimo jiné novela záko-
na o  léčivech, zákon o odškodnění újmy 
způsobené očkováním, novela zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, změna 
zákona o  ochraně zdraví, novela záko-
na o  zdravotních službách (tzv. bilanční 
novela), návrh zákona o  elektronizaci 
zdravotnictví, novela zákona o  návyko-
vých látkách, novela zákona o zdravotnic-
kých prostředcích (směrnice EU), novela 
transplantačního zákona, návrh zákona 
o  euthanázii a  nápomoci k  sebevraždě 
a věcný záměr zákona o provádění zdra-
votního pojištění (o  potřebě systémo-
vých změn v oblasti zdravotního pojištění 
se hovoří již dlouho). Jak je vidět, zdravot-
nická legislativa je rozsáhlá. Co se však 
uskuteční a  v  jaké podobě, to uvidíme 
v příštích letech.

Zajímavý byl též příspěvek soudce Měst-
ského soudu v Praze o ústavním přezku-
mu veřejného zdravotního pojištění. Ten 
připomněl, že zdravotní pojišťovny jsou 
nositelem povinnosti zajistit zdravotní 
péči (§ 46 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění). Ten zmínil 
i nález Ústavního soudu, z něhož vyplývá, 
že platby zdravotniho pojištění by měly 
pokrýt náklady a  umožnit poskytovate-
lům vytvořit alespoň přiměřený zisk. Po-
kud by to tak nebylo, mohlo by se jednat 
o porušení čl. 26 odst. 1 Listiny práv a svo-
bod, jež je součástí ústavního pořádku.

Zajímavý byl i  příspěvek o  rozhodova-
cí činnosti správních soudů v  otázkách 
nároků pojištěnců. Poukázal na  změnu 
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MÁME JINÉ DÍTĚ,
NECHCEME JINÝ ŽIVOT.
KONFERENCE V OSTRAVĚ  
JE OTEVŘENA VŠEM ZÁJEMCŮM
Zcela ojedinělou akci, určenou pro laickou i odbornou veřejnost, bude v říjnu pořádat 
Moravskoslezský kraj. V prostorách úřadu kraje v Ostravě se bude v pondělí 7. října  
od 9 do 15 hodin konat konference „Máme jiné dítě, nechceme jiný život“. Její zorganizo-
vání inicioval náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil. 

„V  posledních měsících jsem se opakova-
ně při různých příležitostech intenzivně 
potkával s  rodiči dětí s  postižením mozku 
a  měl jsem mnoho prostoru s  nimi disku-
tovat. I když se touto problematikou zabý-
vám už dlouhou dobu, mnoho informací 
pro mě přesto bylo překvapivých, některé 
problémy, s  nimiž se rodiče musí potýkat, 
se mi zdály až neuvěřitelné. Proto považuji 
plánovanou konferenci za velmi důležitou. 
Měla by vytvořit prostor, ve  kterém budou 
mít rodiče dětí s postižením a také poskyto-
vatelé různých potřebných služeb možnost 
otevřeně říci nám, politikům a  pracovní-

kům zodpovědných institucí a  organizací, 
co je nejvíce trápí a  jak bychom jim mohli 
účinně pomoci. Troufám si tvrdit, že pro 
mnohé z  nás to může být velmi poučná 
konfrontace,“ vysvětlil náměstek Navrátil. 
Konference se bude věnovat problema-
tice péče o  rodiny s  dítětem s  neurolo-
gickým postižením, tedy po  traumatech 
mozku, s  dětskou mozkovou obrnou 
či nějakým obdobným neurologic-
kým onemocněním. Bude upozorňovat 
na  problémy, na  které rodiny narážejí, 
a  hledat, jak by se daly řešit, představí 
příklady dobré praxe i méně známé mož-

nosti pomoci. Bude 
určena pro samotné 
rodiče a  všechny, 
kteří s  takovými ro-
dinami pracují, tedy 
pro zástupce měst 
i  různých odborných 
institucí, i  spolků, 
které s touto proble-
matikou přicházejí 
do kontaktu. Protože 
péče o tyto rodiny je 
jedním z  důležitých 
úkolů státu, který by 
měla ve  vzájemné 

spolupráci zprostředkovávat především 
tři ministerstva, konkrétně ministerstvo 
zdravotnictví, ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy a ministerstvo práce 
a sociálních věcí, zve kraj také jejich před-
stavitele. A  pozvání adresoval též zdra-
votním pojišťovnám. 
„Protože máme informace, že ministerstvo 
zdravotnictví připravilo novou úhradovou 
vyhlášku, která by měla umožnit financo-
vání intenzivní neurorehabilitaci dětí s dět-
skou mozkovou obrnou a  po  traumatech 
mozku z  veřejného zdravotního pojištění, 
věříme, že ji na  naší konferenci představí. 
Považujeme ji totiž za  přelomovou, neboť 
dosud si rodiče museli finanční prostředky 
na  speciální rehabilitační programy shá-
nět sami přes různé nadace, sponzory, ale 
mnohdy také velmi potupným sběrem plas-
tových víček,“ doplnil náměstek Navrátil. 
Velký prostor konference věnuje nejen sa-
motným příspěvkům jednotlivých hostů, 
ale také následné diskuzi. Proto organizá-
toři uvítají účast všech těch, kteří mají k té-
matu co říci, což jsou v  prvé řadě rodiče. 
Účast je bezplatná a  přihlášení jednodu-
ché. Zájemci se mohou registrovat mailem 
na konference.jinedite@gmail.com.  

IVANA GRAČKOVÁ

rozhodovací praxe zdravotních pojišťo-
ven v  případě § 16 zák. č. 48/1997 Sb. 
(jde o  poskytnutí zdravotních služeb 
ve výjimečných případech). Každé tako-
vé rozhodnutí pojišťovny by mělo mít 
charakter rozhodnutí ve smyslu správní-
ho řádu.

Zajímavé byly i další příspěvky o zdravot-
nické dokumentaci v prostředí veřejného 
zdravotního pojištění, o  hrazených služ-
bách souvisejících s transplantacemi, ale 
i o otázce tlumočení a překládání ve zdra-
votnictví (jde o povinnost nebo vstřícnost 
poskytovatele?).

Závěrečný den pak byl věnován otázkám 
elektronizace zdravotnictví a  informacím 
o  novém národním zdravotnickém infor-
mačním systému.

Více informací s  ohledem na  rozsah pří-
spěvku již nelze poskytnout. Jediný re-
cept zní: zúčastnit se. Příští rok již bude 
desátým výročím konference, takže lze 
očekávat reprezentativní účast odborníků 
a tomu odpovídající kvalitu informací.

Závěrem si dovolím poznamenat, že 
v  tomto periodiku se zpravidla vyskytují 
příspěvky spíše kritizující VZP, avšak tento-

krát je třeba vyslovit pochvalu. Tato kon-
ference je užitečná i pro odborníky z ob-
lasti sociálních služeb. Vždy se najde téma, 
které může mít dopad na oblast sociálních 
služeb. Tato konference pak dává možnost 
navázat i kontakt s odborníky z nejrůzněj-
ších oblastí zdravotnictví a zdravotnické-
ho práva a třeba v neformálních debatách 
získat potřebné informace. Za  účast nic 
nedáme (kromě účastnického poplatku) 
a získané informace, zkušenosti a kontak-
ty daleko převáží případné náklady.
 

JUDr. PETR HALUZA
advokát
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Mnohonásobná vítězka prestižní fotografické a videodokumentární soutěže Czech Press Photo, foto-
reportérka a dokumentaristka Jarmila Štuková vedla 15. července fotografický workshop pro zdravot-
ně postižené zájemce o fotografování, který se uskutečnil ve sportovním areálu Matičního gymnázia 
v Ostravě v rámci projektu Fotografujeme pro radost. Pod tímto názvem jej pořádal stejnojmenný spo-
lek, jenž vznikl před čtyřmi lety v Praze a do něhož se již zapojily téměř dvě desítky neziskových a pří-
spěvkových organizací z celé České republiky a letos poprvé i z Polska. Fotografické workshopy pro 
zdravotně postižené zájemce připravil spolek během letošního léta v různých částech České republiky: 
kromě Ostravy také v Liberci a Třebíči pod vedením Václava Šilhy a v Odlochovicích, kde vedl fotogra-
fické nadšence fotoreportér ČTK  Roman Vondrouš. Zatímco v loňském ročníku těchto workshopů byla 
hlavním objektem fotografování zvířata, letos šlo o tematiku se sportovním změřením.

JAK JSME FOTOGRAFOVALI 
PRO RADOST

Ostravského workshopu se zúčastni-
lo celkem pět příspěvkových organizací 
a spolků: Čtyřlístek – centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, cent-
rum sociálních služeb Klíč Olomouc, ost-
ravské neziskové organizace Naděje pro 
všechny a  Mental Café a  Fundacja Ko-
cham Swoje Źycie z Polska. 
Klienti i členové těchto organizací se ten-
tokrát pod vedením paní Jarmily Štukové 
soustředili na  to, jak fotografovat sport, 
jak zachytit dramatické okamžiky a  člo-
věka v  pohybu. A  mnohým z  nich se to 
dařilo na výbornou, i když si občas někte-
ří museli vyměňovat role fotografů ane-
bo sportovců. Kdo neměl vlastní fotoa-
parát, tablet nebo mobilní telefon, tomu 
přivezli organizátoři workshopu jednorá-
zové fotoaparáty. Nejlepší snímky poříze-
né na  letošních fotografických worksho-
pech, vybere letos na  podzim odborná 
porota v čele s fotografem Robertem Va-
nem a tato vítězná kolekce pak bude vy-
stavena v Praze, odkud se během příštího 
roku opět vydá na putovní výstavy po ce-
lé republice. 
Naopak výsledky loňského fotografické-
ho snažení účastníků těchto plenérů pu-
tují už od konce loňského roku po „vlas-
tech českých“ pod souhrnným názvem 
„Labyrint duše“.  Z Hodkovic nad Mohel-
kou se kolekce přenesla do  Odlochovic, 
letos v  červnu do  Domova Svaté rodiny 
v Praze a od září pak je k vidění ve vstup-
ní hale ostravské Nové radnice. 
Putovní výstava Labyrint duše ilustruje ži-
vot lidí s mentálním postižením a prezen-
tuje výběr fotografií z  loňského ročníku 
projektu Fotografiemi pro radost. Zachy-

cuje v  nich každodenní život lidí s  men-
tálním postižením, jak jej vidí oni sami 
prostřednictvím svých fotografií anebo 
ti, kteří o ně pečují a jsou s nimi v každo-
denním kontaktu. Na ostravské výstavě je 

svými fotografiemi zastoupeno celkem 
šestnáct příspěvkových i neziskových or-
ganizací z  celé republiky, z  toho pět os-
travských, které zde reprezentují Čtyřlís-
tek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, mateřská škola Pa-
prsek a spolky Bílá holubice, Naděje pro 
všechny a Mental Café. 
Pořádající spolek Fotografiemi pro radost 
se snaží prostřednictvím fotografií uka-
zovat, že svět lidí s mentálním postižením 
ani zdaleka není černobílý, ale naopak pl-
ný barev a rozmanitosti. Patrony projektu 
jsou jaderná fyzička Dana Drábová a svě-
toznámý fotograf Robert Vano. Výstava 
bude od  7. října letošního roku k  vidě-
ní také na hlavní kolonádě v Sanatoriích 
Klimkovice. 
Sportovním dnem, „který nezná hen-
dikep“, vyvrcholily 15. září od  11 hodin 
ve  sportovním areálu Hamr sport a  při-
lehlých prostorách v Praze–Braníku letoš-
ní aktivity projektu Fotografiemi pro ra-
dost. Mezi sportovce z  organizací zapo-
jených do  projektu zavítali samozřejmě 
i  jeho patroni – Dana Drábová a  Robert 
Vano. Sportovními aktivitami je prová-
zeli borci zvučných jmen, jako Imrich Bu-
gár, Martin Šonka, Vladimír Hlaváč, On-
dřej Sedliský a  jedno jméno si organizá-
toři ponechali jako velké překvapení pro 
všechny zúčastněné. Součástí byl bohatý 
program, jehož součástí byl i  celodenní 
trh chráněných dílen, zakončila společná 
afterparty, na níž účastníkům zahrály ka-
pely Mentallica a Rytmy z Ostravy a sku-
pina Poprask.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Z letošního fotografického workshopu se spor-
tovním zaměřením, jenž se odehrál na sportovišti 
Matičního gymnázia v Ostravě.

FOTOGRAFICKÉ POHLEDY  
DO ŽIVOTA LIDÍ  S  POSTIŽENÍM 



APSS ČR 
pro kvalitu 

v sociálních službách

Jako podporu pro zvyšování kvality 
poskytovaných sociálních služeb v České republice nabízí Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR rozsáhlý soubor nástrojů, jejichž 
prostřednictvím lze získat objektivní zpětnou vazbu a případně přehodnotit 

dosud zavedenou praxi. Jedná se o 6 variant auditů, 
přičemž každou z nich lze objednat samostatně:

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Jirek, DiS.

projekt@apsscr.cz, tel.: 601 158 095
www.apsscr.cz/cz/nabizime/audity-kvality

1
2
33

4
5
66

Audit č. 1 
Plnění zákonných povinností 

poskytovatele s vazbou na plnění 
vybraných standardů kvality

Audit č. 2
Procesní analýza sociální 

pomoci, podpory a péče

Audit č. 3 
Zdravotní péče

Audit č. 4 
Zdravotní a sociální péče 

– rozšířená verze auditu č. 3

Audit č. 5
Bezpečnost v oblasti IT

– nabízeno ve spolupráci 
se společností Servodata, s.r.o.

Audit č. 6 
Potenciál úspor v oblasti IT 
– nabízeno ve spolupráci se 

společností Servodata, s.r.o.




