
4 – 5

ŠŤASTNÉ
DEVADESÁTKY
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

1
b ř e z e n

2 0 2 2

1 8 .  r o č n í k
ISSN 

1801-8718

1, 12

w w w.rezidencnipece.c z                              

O D B O R N Ý  Č A S O P I S  P R O  P O S K Y T O V A T E L E  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B

JAN
PŘEUČIL 

2 – 3NAŠE MOTTO:  
UMĚNÍ ŽIVOTA SPOČÍVÁ  
V TOM, VŽDY SI  
UVĚDOMOVAT KRÁSY 
VŠEDNÍHO DNE

EVA
HRUŠKOVÁ–
PŘEUČILOVÁ 

PRIORITOU
JE VÍCELETÉ
FINANCOVÁNÍ
říká ministr práce  
a sociálních věcí  
Marian Jurečka

HOJENÍ RAN  
NA KLÍČ
S PROLEŽENINAMI  
POMŮŽE V DOMOVECH  
PRO SENIORY  
TÝM RANHOJIČEK

24



KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO VAŠE
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ 

ZAŘÍZENÍ

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

ZÁSOBOVÁNÍ LÉKY 
A ZDRAVOTNICKÝM 
MATERIÁLEM

TERAPIE VLHKÉHO 
HOJENÍ RAN

NUTRIČNÍ VÝŽIVA 
A PORADENSTVÍ

DEZINFEKCE
A EPIDEMIOLOGIE



Strana 1 Ú VO D N Í K

Před dvěma lety propukla pan-
demie smrtícího koronaviru Co-
vid-19. Její konec je stále v  ne-

dohlednu. A o dva roky později ruská 
armáda nečekaně za- 
útočila na  Ukraji-
nu. Do  pohybu 
se dostávají mi-
lióny utečenců, 
většinou žen 
s dětmi, směrem 
do  Polska, Ma-
ďarska, na  Slovensko 
i k nám. Rychle za sebou dvě závažné 
humanitární krize, které už nemohly 
nechat nikoho na  pochybách o  ne-
postradatelné úloze sociálních služeb 
a jejich zaměstnanců při jejich řešení.
Je nutno se tázat, jak na takové a pří-
padné další budoucí krize byl a  je 
připraven český stát. Hledám odpoví-
dající výraz. Byť mi vytanuly na mysli 
i ostřejší výrazy, tak abych nikoho neu-
razil, odpovím na tuto otázku jen jed-
ním slovem: neslavně.
Pojďme si rekapitulovat, jak se mu 
v  posledních letech dařilo vytvořit 
solidnější právní základy jejich fun-
gování a  odpovědně se připravovat 
na možné budoucí krize.
Už v  roce 2017 se česká vláda zavá-
zala, že připraví a  schválí nový zákon 
o  sociálních službách. Zákon dosud 
přijat není a  hned tak ani nebude. 
Dokonce i  úhradová vyhláška, která 
byla po  letech a  mnoha marných ur-
gencích nakonec nedávno schválena, 
je vzhledem k rostoucí inflaci už dnes 
znovu zastaralá. Vláda přijala i  záva-
zek legislativně nově upravit proble-
matiku sociálního bydlení. Vzhledem 
k otevřeným i skrytým kompetenčním 
sporům mezi ministerstvem práce 
a  sociálních věcí a  ministerstvem pro 
místní rozvoj ale ani tento zákon do-
sud nespatřil světlo světa. 
Další krize, která na  nás doléhá už 
nyní, ale v budoucích letech a deseti-
letích na občany nyní ještě v předdů-
chodovém věku dopadne naplno, jsou 
nedostatečné kapacity institucionální 
i ambulantní dlouhodobé péče. Vláda 
sice nedávno schválila Strategický rá-
mec přípravy na  stárnutí společnosti 
2021 až 2025, ten je ale z obsahového 
hlediska spíše krokem zpět. Předcho-
zí podobné dokumenty byly obsaž-
nější, konkrétnější a  závaznější. O  to 
napínavější bude se přesvědčit, zda 
vláda bude schopna naplnit svůj zá-
vazek přijmout věcný záměr reformy 
dlouhodobé péče do  konce prvního 
pololetí tohoto roku. Náš časopis se 
k  tomuto tématu ve  třetím letošním 
čísle určitě vrátí!

MARTIN POTŮČEK

Evo: Váš manžel je jako herec od začát-
ku své kariéry zařazován hlavně do ro-
lí padouchů a intrikujících elegánů, ale 
jeho kolegové o něm mluví jako o sto-
procentním gentlemanovi. Jak ho vidí-
te vy? 
Já se rozhodně klaním k té gentlemanské 
verzi. Jan má totiž rád lidi, takže to gentle-
manství přichází s láskou k bližnímu ruku 
v ruce.

Jane: Nedávno jste oslavil 85. narozeni-
ny.  Na oficiální oslavě v pražském ki-
ně Lucerna měl premiéru filmový doku-
ment o vašem životě, který natočil Artur 
Kaiser, „Vzpomínám si…“ Film zachy-
cuje vzpomínky i na vaše nelehké dět-
ství a dost dalších temných prožitků. 
Když zatkli vašeho otce, bylo vám 12 let. 
Přesto jste se i jako syn nepřítele státu 
propracoval až na DAMU. Kdy vás na-
padlo stát se hercem a co vše se cestou 
k prvním rolím odehrávalo? 

Byl to můj sen už od  dětství. Jako ma-
lý kluk jsem se pořád pitvořil před zrca-
dlem, moje sestra Marta si pamatuje, jak 
jsem pořád dělal nějaké ksichtíky před 
výlohami obchodů, jak jsem tančil mís-
to abych spořádaně pochodoval. A  to 
už od raného dětského věku. Jak se říká, 
když si něco člověk hodně přeje, splní se 
mu to. Ale je to asi tím, že je ochoten pro 
svůj sen udělat mnoho a  mnoho práce 
navíc. Já jsem chodil na gymnázium pro 
pracující, do divadelního kroužku, chodil 
jsem pravidelně plavat, sportoval jsem, 
všechno mířilo k  mému cíli – dostat se 
na DAMU.

Evo: Jaká byla vaše cesta ke slavné fil-
mové Popelce? 
Moje cesta nebyla vůbec složitá. V  roce 
1963 televizní Štěpánka Haničincová ohlá-
sila na  obrazovce konkurz pro děti, které 
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EVA HRUŠKOVÁ–PŘEUČILOVÁ  
A JAN PŘEUČIL 

NAŠE MOTTO: 
UMĚNÍ ŽIVOTA SPOČÍVÁ  
V TOM, VŽDY SI UVĚDOMOVAT 
KRÁSY VŠEDNÍHO DNE
Nezapomenutelná Popelka se z něžné dívky proměnila v moudrou a šar-
mantní dámu a o svém manželovi, Janu Přeučilovi, je přesvědčená, že ho 
dostala za odměnu. A on ji.  Gentleman v klobouku, šťastný, že našel úžas-
nou dámu, parťáka do práce a života a někoho, s kým si umí uvědomovat 
drobné krásy všedního dne. Naše redakce měla to štěstí, že vám část svého 
know-how tato výjimečná dvojice prozradí.
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PRIORITOU 
JE VÍCELETÉ  
FINANCOVÁNÍ

Pane ministře, koaliční program 
v oblasti sociálních služeb vzbuzuje 
u poskytovatelů velká očekávání. 
Jaké tři cíle jsou z vašeho hlediska ty 
nejdůležitější?

Pro mě je a  vždy bude na  prvním mís-
tě klient, který sociální služby potřebuje 
a  jehož optikou chci na  tuto problema-
tiku nahlížet. Pro něj je důležitá pře-
devším dostupnost služeb, a  to jak ta 
finanční, tak i lokální, jejich kvalita, efek-
tivita a  to, zda tyto služby budou k dis-
pozici i za několik let. S tím pak úzce sou-
visí i  jejich financování, kdy plánujeme 
nastolit víceleté financování s výhledem 
na tři roky, které bude současně zohled-
ňovat regionální potřeby. 
Připravuje se novela zákona o sociálních 
službách, která by mimo jiné měla ře-
šit i  automatickou valorizaci finančních 
zdrojů pro sociální služby a  příspěvku 
na péči. Naším cílem je, abychom klien-
ty i pracovníky ve službách nenecháva-
li zbytečně v  nejistotě, jako tomu bylo 
v  minulém volebním období, kdy jsme 
s železnou pravidelností už od poloviny 
roku řešili možnosti dofinancování so- 
ciálních služeb. 
Za  mě bude nezbytnou součástí nove-
ly i  spravedlivé odměňování sociálních 
pracovníků. A  co víc, budeme se také 
snažit aktivně začleňovat osoby se zdra-
votním postižením do  naší společnosti 
a na pracovní trh. Naším cílem je i maxi-
mální zjednodušení a zrychlení procesu 
přiznávání finanční pomoci těm, kteří 
na ni mají nárok.

O potřebě víceletého financování so- 
ciálních služeb se hovoří už více než  
25 let, což vyžaduje změnu rozpoč- 
tových pravidel. Podaří se vám 
přesvědčit ministra financí Stanjuru? 
Je taková změna možná v průběhu 
jednoho volebního období?

Na  tomto místě bych se nejprve velice 
rád omluvil všem poskytovatelům so- 
ciálních služeb za  komplikace v  letoš-
ním roce, kdy jsme bojovali s rozpočto-
vým provizoriem. Bylo to nepříjemné 
období, ale už se chýlí ke konci. 
Věřím, že se nám postupně podaří na-
stavit koncept víceletého financování. 
Jedná se o  jasně daný bod, který je za-
kotvený i  v  koaličním programu. Podle 
mě však musí jít hlavně o nalezení sho-
dy, kterou budou akceptovat nejen sou-
časné vládní strany, jen tak se nám po-
daří prosadit dlouhodobý koncept, který 
bude fungovat déle než jen jedno voleb-
ní období. A to je naším cílem. 
Potřebovali bychom vytvořit stabilní 
prostředí jak pro poskytovatele, tak i pro 
samotné klienty. Už nechceme sociální 
služby každoročně vystavovat nejisto-
tě, zda finanční prostředky budou do-
statečné. Je to priorita celé vlády a  my 
uděláme maximum pro to, abychom vše 
připravili do  budoucna tak, aby péče 
o  naše blízké byla zajištěna v  dostateč-
ném rozsahu i kvalitě. 

Budou i nadále o rozdělení státních 
dotací rozhodovat krajská zastupitel-
stva, nebo chcete celé dotační řízení 
převést zpět na MPSV?

Systém sociálních služeb je aktuálně 
nastaven tak, že kraje na  svém území 
zjišťují potřeby svých obyvatel a plánují 
i  skladbu služeb. Je to celkem přiroze-
né rozdělení, protože na úrovni kraje je 
možné velmi rychle a  přesně zjistit, co 
ve službách chybí nebo nefunguje a pře-
nastavit to tak, aby se zjednala náprava. 
Ministerstvo působí jen jako gestor, kte-
rý zajišťuje nemalé dotace na  provoz 
sociálních služeb, z  nichž většinu pře-
rozděluje právě krajům. Svůj díl financí 
však vynakládají i klienti, další část pro-
středků do systému vkládají obce i kra-

je a  prostřednictvím příspěvku na  péči 
přispívá také státní rozpočet. Celkový 
počet cca 5  800 sociálních služeb v  ČR 
je bezmála z  poloviny zajišťován sou-
kromým sektorem – pokud tedy do sou-
kromého sektoru zahrneme i  nezisko-
vé organizace, které nelze považovat 
za státní či krajské.
Chtěl bych na tomto místě podotknout, 
že sociální služby musí být dostupné 
vždy i  pro nízkopříjmové skupiny oby-
vatelstva tak, aby byl naplněn jejich 
základní smysl, kterým je poskytování 
podpory a pomoci. 

Prvním krokem ministerstva bylo zvý-
šení úhrad za poskytování sociálních 
služeb. Má ministerstvo údaje o tom, 
kolik klientů pobytových zařízení 
nebude mít na zvýšené úhrady pro-
středky? Uvažujete v této souvislosti 
o zavedení vyživovací povinnosti 
příbuzným, popř. o úhradě těchto 
chybějících prostředků ze systému 
pomoci v hmotné nouzi? 

Chtěl bych upřesnit, že byly navýšeny 
horní limity úhrad, které poskytova-
tel sociální služby může, nikoliv „musí“, 
účtovat klientovi za  ten který úkon. To 
neznamená, že je povinen chtít od klien- 
ta tu nejvyšší možnou sazbu, protože 
zákon mu žádnou takovou povinnost 
neukládá. Naopak. V zákoně o sociálních 
službách je zakotvena ochrana nízko- 
příjmových uživatelů sociálních služeb, 
těm musí z  jejich důchodu zůstat 15 % 
jako „kapesné“. A  co víc, stejný zákon 
navíc doslova zakazuje odmítnout žada-
tele o službu z důvodu nedostatečného 
příjmu, což znamená, že na péči má ná-
rok každý, kdo jí potřebuje. 
Jen pro ilustraci, průměrný měsíční dů-
chod za rok 2021 představuje 15 336 Kč 
a  maximální částka za  celodenní stravu 
a  ubytování v  případě naúčtování nej-

Ř Í K Á  M I N I S T R  P R Á C E  A  S O C I Á L N Í C H  V Ě C Í  M A R I A N  J U R E Č K A
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vyšších sazeb za  tyto služby, 
je od  1. března letošního roku 
13  650 Kč měsíčně. K  novému 
roku byly navíc důchody valo-
rizovány a  další valorizace pro-
běhne v  červnu, takže většina 
klientů pobytových zařízení 
sociálních služeb nebude mít 
s úhradami problém.

Případný rozdíl mezi výší dů-
chodu, přiznaným příspěvkem 
na  péči plus částkou od  zdra-
votních pojišťoven a  celkový-
mi náklady na  lůžko v  pobyto-
vém zařízení sociálních služeb 
pokrývá dotace ze státního 
rozpočtu. Mohu tedy všechny 
ujistit, že také o  nízkopříjmové 
klienty je dobře postaráno. 
Primárně o ně pak pečují sociál-
ní služby zařazené do  krajských 
sítí sociálních služeb, které jsou 
dotovány z  veřejných zdrojů. 
U  lidí, kteří dosáhli jen na  ex-
trémně nízký důchod, je tento 
rozdíl již v  současnosti zcela 
běžně sanován z dávek v hmot-
né nouzi. S ohledem na stárnutí 
společnosti je však potřeba začít 
zvažovat větší zapojení soukro-
mých zdrojů.
 
Dlouhodobě se také hovoří o nedosta-
tečné kontrole využívání příspěvku 
na péči. Zvýšení příspěvku na péči  
v 1. a 2. stupni a společně s tím za-
vedená povinnost využívat ve všech 
stupních příspěvku na péči, byť třeba 
jen nějakou malou část, na zaplacení 
profesionálních sociálních služeb, by 
umožnila rozvoj především terénních 
sociálních služeb a zvýšení kvality 
života seniorů a osob se zdravotním 
postižením v domácím prostředí. Jak 
podpoříte to, aby se příspěvek na péči 
vracel do systému sociálních služeb?  

Rozvoj terénních sociálních služeb je pro 
fungování naší společnosti velmi důleži-
tý, protože umístění klientů do  poby-
tových zařízení má být až tou poslední 
možností. Chceme posílit i  roli nefor-
málních pečujících, především pak ro-
dinných příslušníků, kteří se starají o své 
blízké. 
Je neoddiskutovatelné, že mezigenerač-
ní péče je pro naši společnost naprosto 
přirozená. Od  nepaměti se děti staraly 
o své stárnoucí rodiče a vracely jim lás-
ku a péči, kterou dostaly, když byly malé. 

A  navíc má i  významný ekonomický 
i společenský přínos. Nicméně i pečující 
musí z  něčeho žít, takže se v  současné 
době ve Sněmovně projednává zvýšení 
částek příspěvku na  péči u  dospělých 
a dětí ve stupni závislosti I a II. 
V  programovém prohlášení vlády jsme 
se pak zavázali zavést valorizační me-
chanismus, který by tento příspěvek 
navyšoval automaticky a  zvyšování by 
se pak vždy týkalo všech kategorií osob 
s  postižením. Za  sebe pevně věřím, že 
se nám tento krok podaří udělat, aby fi-
nanční situace v sociálních službách byla 
pro všechny lépe předvídatelná.

Z terénu také zaznívají hlasy, že by 
bylo vhodné zavést pátý stupeň pří-
spěvku na péči. Neuvažujete o změně 
kritérií pro hodnocení míry závislosti?  

Aktuálně o  zavedení individualizované-
ho příspěvku na péči v tuto chvíli neuva-
žujeme, ale nebráníme se další diskuzi. 

Další problém je délka řízení o přizná-
ní příspěvku na péči. Ta je způsobena 
především neúměrně dlouhou dobou, 

kdy je spis u posudkových 
lékařů, kteří žadatele o dávku 
hodnotí pouze podle papírů, 
od stolu. Nebylo by možné 
a vhodné přenést odpo-
vědnost za přiznání dávky 
na pracovníky Úřadu práce 
a ošetřující lékaře, a posudko-
vé lékaře ze systému hodnoce-
ní vyřadit?

To už je dokonce v  běhu, če-
káme na  schválení legislativy, 
kdy klíčovým opatřením bude 
zavedení nové pozice odbor-
ného nelékařského zdravotnic-
kého pracovníka, který by měl 
tuto agendu na  starosti. Není 
samozřejmě možné, aby se od-
borným nelékařským zdravot-
ním pracovníkem stal kdokoliv, 
předpokladem bude ukončené 
vzdělání v oborech jako je vše-
obecná sestra, zdravotnický 
záchranář a  další, či absolvová-
ní certifikovaného kurzu na po-
sudkovou činnost. 
Tito lidé by spolu s posudkový-
mi lékaři orgánu sociálního za-
bezpečení tvořili jakýsi minitým 
a  připravovali by lékařům pod-
klady pro vydání posudku, kte-
rý by pak už vydávali výhradně 

jen posudkoví lékaři. Cílem je celý tento 
proces výrazně zrychlit. 

Ptali jsme se poskytovatelů, co by si 
přáli, aby nový ministr prioritně udělal. 
Vybíráme jednu z odpovědí, a zajímá 
nás váš názor: „Nesvazovat nás předpi-
sy, ale přenechat větší míru rozhodování 
na zřizovateli a poskytovateli tak, aby 
sociální služby byly pružné, pestré, kon-
kurenční a vytvářely zdravou rivalitu.“

Za  sebe budu moc rád, pokud se nám 
podaří tohoto stavu dosáhnout. Po-
třebujeme, aby klienti byli spokojení 
a poskytovatelé služeb mohli co možná 
nejlépe fungovat. A už nyní je velká míra 
rozhodování přímo na  poskytovatelích, 
takže podle mě bude zapotřebí dobře 
donastavit standardy a  rámec, ve  kte-
rém je potřeba se pohybovat. Nechceme 
zřizovatele a poskytovatele služeb před-
pisy svazovat, musíme pro ně naopak  
vytvářet takové podmínky, které by vedly 
k většímu komfortu pro všechny.

Děkujeme za rozhovor. 
LENKA KAPLANOVÁ
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V  první řadě je potřeba si uvědomit, že 
jako jedno z  prvních opatření v  oblas-
ti transformace sociálního systému byl 
již v  1. pololetí r. 1990 v  rámci noveliza-
ce zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním za-
bezpečení, umožněn přístup k  realizaci 
sociálních služeb i obcím, městům a ne-
státním neziskovým organizacím, což 
výrazně přispělo k rozvoji nových forem 
a  nových typů sociálních služeb. Začaly 
vznikat např. domy na  půl cesty, centra 
denních služeb, pracoviště rané péče ne-
bo zařízení pro krizovou pomoc. Přesto-
že tyto typy sociálních služeb nebyly ni-
jak legislativně upraveny, stát jejich vznik 
a jejich činnost respektoval a již od počát-
ku 90. let jim na jejich činnost poskytoval 
dotace ze státního rozpočtu.

Sociálním službám byla věnována pozor-
nost i při přípravě základního koncepční-
ho dokumentu – Scénáře sociální refor-
my, který nastínil základní kroky transfor-
mace v této oblasti. Prioritním úkolem při-
tom byla konstrukce záchranné sociální 
sítě, jejímž základním cílem byla ochrana 
širokých vrstev obyvatelstva před dopa-
dy ekonomické transformace v zájmu za-
bezpečení její sociální průchodnosti. V ob-
lasti sociálních služeb měla záchranná so-
ciální síť poskytnout sociální zajištění sta-
rým a  invalidním občanům, byla přijata 
zásada, že „ústavní sociální péče na stan-
dardní úrovni bude v případě nezbytnosti 
po vyčerpání možností mimoústavní péče 
dostupná finančně všem potřebným ob-
čanům bez ohledu na jejich příjmovou si-
tuaci a že jim po úhradě nákladů za státní 
ústavní péči zůstane stanovený minimál-
ní zůstatek příjmu, který se bude s růstem 
životních nákladů valorizovat. Diferenci-
ace takové náhrady může nastat v přípa-

dě, že uživatel služby zvolí vyšší kvalitu či 
rozsah péče“. Je smutné, že díky tomu, že 
od r. 2014 nedošlo legislativně k navýšení 
maximální výše úhrad za poskytované so-
ciální služby, zcela nepochybně docházelo 
– i díky vysoké inflaci – v posledních letech 
ke snižování kvality a rozsahu poskytova-
ných služeb…

Od  počátku 90. let byly postupně uvá-
děny do  života nové principy poskyto-
vání sociálních služeb (např. demonopo-
lizace a decentralizace, pluralizace finan-
cování a pluralizace forem poskytování, 
profesionalizace poskytované pomoci), 
tedy principy, které byly běžně uplatňo-
vány ve vyspělých evropských zemích. 

Významným způsobem ke zvýšení kvality 
poskytovaných sociálních služeb přispěly 
restituce. Na počátku 90. let byly na řadu 
objektů, v nichž byly poskytovány sociální 
služby, uplatněny restituční nároky, což si 
vyžádalo nahradit tyto objekty výstavbou 
nových moderních zařízení. Tento krok 

přispěl k  tomu, že alespoň část starých – 
pro účely poskytování sociálních služeb 
v  naprosté většině nevyhovujících – ob-
jektů byla nahrazena novými moderními 
zařízeními. Např. v r. 1995 bylo z celkové-
ho počtu 290 domovů důchodců umís-
těno 40,7 % z nich v objektech, které byly 
postaveny do r. 1900, přičemž 9,7 % z cel-
kového počtu bylo umístěno v objektech 
postavených do r. 1700…

Legislativní příprava zákona o  sociálních 
službách započala souběžně s  přípravou 
nových zákonů o  důchodovém pojištění 
a státní sociální podpoře. Prakticky po ce-
lou dobu 90. let se předpokládalo, že pro-
blematika sociálních služeb bude uprave-
na spolu s  dalšími sociálními situacemi – 
pomocí v  hmotné nouzi a  sociálně práv-
ní ochranou – v zákoně o sociální pomoci, 
o přípravě samostatného zákona o sociál-
ních službách rozhodl až pan ministr Špi-
dla na počátku r. 1998. 

Přípravu všech zákonů na  počátku 90. 
let však výrazně narušily výsledky voleb 
do Poslanecké sněmovny v r. 1992, na je-
jichž základě došlo k  rozdělení federální 
republiky a ke vzniku dvou samostatných 
republik – České republiky a  Slovenska. 
S výjimkou zákona o pojistném na sociální 
pojištění se v ČR znovu začalo jednat o po-
jetí všech zákonů, a připravovaných práv-
ních norem v sociální oblasti, první návrh 
zásad zákona o sociální pomoci byl spolu 
s návrhy zákonů o důchodovém pojištění 
a státní sociální podpoře předložen do Po-
slanecké sněmovny na jaře r. 1995. 

Základní premisy navrhovaného řešení 
byly podle tehdy platných legislativních 
pravidel souhlasně projednány ve všech 

Skutečnost, že Česká televize vysílala v posledních týdnech seriál mapující kri-
minální příběhy z 90. let minulého století, mě přiměla k zamyšlení nad tím, jaká 
byla vlastně 90. léta v oblasti sociálních služeb. Patřím k těm, kteří si toho (zatím) 
hodně pamatují (což se naopak spoustě lidí nelíbí), a tak toto moje ohlédnutí snad 
může být pro čtenáře zajímavé, neboť řada věcí je již v současné době chápána jako 
notorieta, tedy jako obecně známá skutečnost. Z mého pohledu je však potřebné si tyto události 
připomenout, neboť se jedná o klíčové historické milníky, které výrazně ovlivnily rozvoj sociál-
ních služeb.

ŠŤASTNÉ   
DEVADESÁTKY
V  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž B Á C H

Vladimír Špidla, místopředseda vlády ČR: 
„Neměli bychom zapomínat, že sociální službě 
dávají lidský rozměr ti, kteří ji poskytují“, vzká-
zal poskytovatelům na konci „devadesátek“.
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výborech Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR, jeho základní principy byly 
vesměs kladně přijímány a  celá odbor-
ná veřejnost byla nažhavena na  para-
grafované znění návrhu zákona. V  té-
to souvislosti je nutno poznamenat, že 
již tehdy se v  rámci systému financová-
ní sociálních služeb uvažovalo o  konci-
pování nové sociální dávky – příspěvku 
na  péči. Bohužel následně MPSV tento 
filosofický koncept opustilo a do návrhu 
zákona zapracovalo řešení, které v zása-
dě konzervovalo tehdy platný systém fi-
nancování sociálních služeb, tedy závis-
lost poskytovatelů na  dotacích ze stát-
ního rozpočtu. Zatímco příspěvkové or-
ganizace obcí a  měst výši dotace znaly 
již při přípravě návrhu zákona o státním 
rozpočtu, nestátní neziskové organizace 
byly nadále závislé na výsledcích dotač-
ního řízení realizovaného MPSV.

Na základě velmi ostré kritiky návrhu no-
vého znění zákona na  jednání Vládního 
výboru pro zdravotně postižené obča-
ny na počátku r. 1997 MPSV návrh toho-
to zákona stáhlo z  dalšího projednává-
ní v  rámci celého legislativního procesu 
a  na  základě rozhodnutí premiéra Vác-
lava Klause připravilo pro jednání vlády 
koncepční materiál, který rozpracoval 
hlavní principy modelu financování soci-
álních služeb. Tento návrh podrobně roz-
pracoval řešení, která byla připravena již 
v návrhu zásad zákona o sociální pomoci 
v  1. polovině r. 1995. Jenom pro zajíma-
vost uvádím, že již tehdy bylo odhadová-
no, že příspěvek na péči bude pobírat cca 
245 tis. osob (ve skutečnosti v r. 2007 dáv-
ku pobíralo 292 tis. osob, přitom MPSV 
tehdy odhadovalo, že dávku bude pobí-
rat 180 tis. osob). Podle tehdy navrhova-
ného řešení měla výše příspěvku na  pé-
či v  I. stupni závislosti činit 500 Kč mě-
síčně, ve  II. stupni závislosti 1 500 Kč, ve   
III. stupni 5 000 Kč a ve IV. stupni 7 500 Kč, 

vedle příspěvku na péči se na financová-
ní služeb sociální péče měly podílet veš-
keré zdroje příjemců služeb (starobní ne-
bo invalidní důchod vč. úspor až na určitý 
garantovaný zbytek), alimentační povin-
nost povinných osob a příspěvky od ob-
cí, s  dotacemi ze státního rozpočtu teh-
dy navrhované řešení tedy neuvažovalo.

Toto řešení bylo následně zapracová-
no do  návrhu věcného záměru zákona 
o  sociální pomoci, který úřednická vlá-
da premiéra Tošovského 23. února 1998 
(tedy den poté, co naši hokejisti porazili 
na olympiádě v Naganu Rusko a vyhráli 
celou olympiádu) projednala a schválila.

Následně po  předčasných volbách 
do  Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu nový ministr práce a  sociálních vě-
cí Vladimír Špidla rozhodl o tom, že ce-
lá oblast sociální pomoci se nebude ře-
šit komplexně v jednom zákoně, ale jed-
notlivé sociální situace budou řešeny 
samostatně. V  oblasti sociálních služeb 
přitom zpochybnil princip financování 
prostřednictvím příspěvku na péči, a  to 
především z obavy, že by služby nebyly 
dostupné pro všechny skupiny obyva-
telstva. Byla navázána spolupráce s brit-
ským ministerstvem sociálních věcí, v je-
jím rámci byl položen důraz na  zvýšení 
kvality poskytovaných sociálních služeb 
prostřednictvím standardů a  inspekce 
kvality sociálních služeb a na otázky je-
jich plánování. Byl znovu opuštěn prin-
cip financování sociálních služeb pro-
střednictvím příspěvku na  péči, i  v  této 
oblasti byl prosazován britský model, 
kdy poskytovatelům sociálních služeb 
jsou poskytovány dotace ze tří zdrojů – 
na  zajištění stávající struktury poskyto-
vaných sociálních služeb, na zajištění je-
jich rozvoje a na pilotní ověření nových 
typů a forem poskytovaných služeb. Za-
tímco důraz na zajištění kvality poskyto-

vaných sociálních služeb je nutno zcela 
jednoznačně kvitovat, opuštění principu 
financování s využitím příspěvku na pé-
či bylo opětovně kritizováno, a tak nový 
zákon o sociálních službách v 90. letech 
nespatřil bohužel světlo světa.
Koncem 90. let byl poprvé zaznamenán 
pokus o zavedení víceletého financová-
ní sociálních služeb tak, aby především 
poskytovatelé z řad nestátních nezisko-
vých organizací získali vyšší jistotu fi-
nancování a  poskytování svých služeb. 
Protože by ale zavedení víceletého fi-
nancování vyžadovalo změnu rozpočto-
vých pravidel, byla tato snaha ze strany 
ministerstva financí odmítnuta. Bohužel 
ke změně nedošlo do dnešních dnů...

Neochota ministerstva financí zavést 
víceleté financování sociálních služeb 
vedla ministerstvo práce a sociálních vě-
cí k  vytvoření nového modelu financo-
vání sociálních služeb pro nestátní ne-
ziskové organizace. Protože podle plat-
ných předpisů o  financování aktivit ne-
státních neziskových organizací bylo 
podle rozpočtových pravidel možno po-
skytovat dotace pouze na jeden rok, byl 
do  praxe na  základě gentlemanské do-
hody zaveden takový model, na  jehož 
základě výše dotace ve  stávajícím roce 
– při splnění všech legislativních podmí-
nek – nemohla být nižší než 90 % dota-
ce v  roce předchozím, přičemž její ma-
ximální výše byla stanovena na  úrovni 
115 % loňské dotace. Tento přístup vý-
razně posílil jistoty poskytovatelů sociál-
ních služeb z řad nestátních neziskových 
organizací a přispěl k jejich dalšímu roz-
voji i na počátku tohoto tisíciletí.

Tak taková byla léta devadesátá v sociál-
ních službách… Jaká byla, na to si každý 
čtenář – pamětník může odpovědět sám.

LADISLAV PRŮŠA

P R O C V I Č M E  S I  M O Z E K !  (skrývačky pro vás i vaše klienty)
Skrývačky jsou tentokrát plné vitamínů. Dokážete v následujících větách objevit názvy ovoce a zeleniny?

1. Prostor za půdními dveřmi sloužil jako 
skrýš vest, kapesníků a pruhovaných 
ponožek.

2. Vyjadřoval se jedovatě a příkře, neměl 
nejmenší zájem o přátelskou konver-
zaci.

3. To vaše extempore má nepříjemnou 
dohru, škaredě si ho odskáčete.

4. Denisa látala kalhoty dlouho předlou-
ho a nevšimla si, že v nich nechala za-
píchnutou jehlu.

5. Muzikante, hraj české písničky, těch 
anglických už jsme od tebe slyšeli 
hodně.

6. Po pozdním návratu domů jsme se tě-
šili na párek a na nastavovanou kaši.

7. K večeři si patrně dáme rybí závitky, 
mám na ně velkou chuť.  

8. V závěru zasedání parlamentních vý-
borů v kancelářích vypukly vášnivé  
debaty.

9. Klempíři našli včera v okapu starodáv-
nou dýku se stopami krve.  

10. Domácí hokejisté zklamali, nasázeli 
hostům sice tři góly, dostali však čtyři.  

11. Ta madam je asi pěkně zazobaná, na-
koupila u nás šperky za více než sto 
tisíc.

12. Tíživé období hospodářské krize líčil 
spisovatel až neobyčejně zajímavým 
způsobem.

LUBOŠ ČEJKA 

Řešení: 1 – švestka, 2 – křen, 3 – hruška, 4 – salát, 5 – 
rajče, 6 – ananas, 7 – rybíz, 8 – borůvka, 9 – kapusta, 
10 – malina, 11 – banán, 12 – zelí
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DOMOV PRO SENIORY KADAŇ, 

služba začleněna pod Městskou správu 
sociálních služeb Kadaň, příspěvkovou 
organizaci města. Domov má 120 lůžek 
na dvou pracovištích (99 + 21 lůžek). 
Mgr. Lenka Raadová, MBA,ředitelka

1. Jak u vás proběhla (doufejme) 
poslední vlna Covidu? Jaká je aktuální 
situace ve vašem zařízení? 
Doufejme, že poslední vlna Covidu za-
sáhla náš Domov pro seniory u klientů 
pouze minimálně a s velmi lehkými pří-
znaky, možná i  díky tomu, že naprostá 
většina klientů má 3 dávky očkování. 
V  souvislosti s  Covid-19 jsme zazna-
menali jen jedno úmrtí klientky, která 
nastoupila pouze s  1. dávkou vakcíny  
a 2. dávku již nestihla.

2. Jak jste na tom byli personálně 
začátkem roku?  Kde vám pracovníci 
nejvíce chyběli?                 
Nejvíce pracovníků chybělo v  přímé 
péči (zdravotní sestry a  PSS), naštěstí 
též ve většině případů měli zaměstnan-
ci lehký průběh onemocnění nebo byli 
v  karanténách. Díky tomu, že onemoc-
nění se projevovalo postupně, nedošlo 
k  masivnímu výpadku personálu, sice 
některé služby byly oslabené, ale vše 
jsme zvládli, i když někdy nárazově do-
šlo k omezení služeb.

3. Pocítili personální krizi i klienti?                                                                                                                     
Klienti krizi příliš nepocítili, co se týká 
omezení, pouze po dobu 10 dní byly za-
kázány návštěvy a došlo k omezení vol-
nočasových aktivit, kdy skupinové byly 

zrušeny a nahrazeny individuálními akti-
vizacemi. Klienti se též po dobu nejvyšší 
nemocnosti stravovali na pokojích.

4. Od března se zvýší limity maximální 
úhrady za poskytování sociálních slu-
žeb. Zvýšení se pohybuje max. o 20 %, 
ale náklady extrémně rostou. Bude 
zvýšení stačit?                                                                                 
Navýšení úhrad o max. 20 % by teoretic-
ky, dle mého názoru, mělo postačit, ale 
uvidíme dle dalšího vývoje cen.

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                                                  
Ano, úhrady zvýšíme na  maximum 
a  stejně jako doposud budeme mít cca 
20–25 % klientů, jimž důchod na úhradu 
nebude stačit.

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků?                                                                     
Snažíme se dohodnout s  příbuznými 
o  možnosti doplatků do  výše úhrady, 
někde se nám daří až do plné výše, jin-
dy přispívají příbuzní alespoň částeč-
ně. V  některých případech (cca 10 % 
klientů) se dohody nedaří a klienti pak 
mají, na základě jejich žádosti, sníženou 
úhradu. Odhadem bude nyní činit vnitř-
ní dluh cca 45–50 tis. Kč měsíčně.

7. V čele ministerstva stojí nový minis-
tr, Marian Jurečka. Co by podle vašeho 
názoru měl pro poskytovatele sociál-
ních služeb prioritně udělat?                                                                                                          
Prioritně by měl pan ministr s daným 
odborem řešit systém rozdělování dotací 
pro sociální služby, jednak změnit systém 
výpočtu směrného čísla na jednotlivé 

kraje a následně dotační politiku změnit 
na delší časové období (3 roky?).

PRAŽSKÝ DOMOV PRO SENIORY

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Dlouhou dobu se k  nám virus nedostal 
přímo, v karanténě byli zaměstnanci, kte-
ří mají doma děti nebo vnoučata. Minulý 
týden se k  nám dostal pozitivní pacient 
z  nemocnice a  aktuálně máme několik 
nemocných pacientů i zaměstnanců. 

2. Personální situace?
Chybí nám zdravotní sestry.

3. Pocítili personální krizi i klienti?                                                                                                                        
Personální krizi nepociťují, máme dost 
pomocného personálu. Trpí jen záka-
zem návštěv, a to dlouhodobě. 

4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
To se dnes naprosto nedá odhadnout, 
protože jednak je nárůst nákladů nevypo-
čitatelný, jednak je nepředvídatelná i cel-
ková situace ve společnosti a ve světě. 

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                                        
Náklady u  nás se vždy zásadně řídí Vy-
hláškou. Jestli na to budou mít klienti, je 
otázkou komunikace s rodinami. 

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků?                                                                    
Odpověď výše: komunikace s  rodinou 
hodně pomůže. 

CO BYSTE DOPORUČILI
MINISTROVI
M A LÝ  PR ŮZK UM  M E ZI  P OSK Y TOVAT EL I
Začátkem února se epidemiologové i politici rozhodli zahájit rozvolnění, ale zařízení 
sociálních služeb nesmějí v ostražitosti polevit, starají se o ty nejohroženější. Začátek 
letošního roku probíhal ve znamení omikronu, izolací a karantén. Zajímali jsme se, jak 
poskytovatelé tuto vlnu zvládli. A také redakci zajímá názor na první kroky ministerstva 
práce a sociálních věcí, a na to, co by novému ministrovi poskytovatelé doporučili. 

Anketa probíhala koncem února a začátkem března. Pokud není uveden odpovídající, přál 
si zůstat anonymní, kontakty na něj má redakce.
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7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Netroufám si radit panu ministrovi. 

DOMOV NA JAROŠCE, P. O. 

Bc.  Václav Polách, MBA, pověřen zastu-
pováním ředitele 

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Poslední vlna Covidu probíhá právě nyní. 
Personálně zvládáme.  Nyní jsme uzavřeli 
domov pro návštěvy a  byl vydán zákaz 
vycházek cca do 2. 3. 2022

2. Personální situace?
Personál začátkem roku chyběl, ale ne-
bylo to jen díky karanténám a  izolacím. 
Podílely se na tom i dlouhodobé pracov-
ní neschopnosti. Zaměstnanci chyběli 
na všech úsecích – přímá péče, všeobec-
né sestry, úklid, kuchařky. 

3. Pocítili personální krizi i klienti?                                                                                                                        
Klienti krizi samozřejmě v  menší míře 
pocítili, a  to hlavně z  důvodu omezení 
individuálních vycházek s  klienty, kteří 
sami nejsou schopni vycházet mimo za-
řízení, omezení ve výběru stravy.

4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
Zvýšení využijeme jen ve velmi malé míře.

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                                        
Téměř všichni klienti naší cílové skupiny 
na  navýšení úhrad nemají dostatečný 
příjem.

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků?                                                                    
Smlouvami se sníženou úhradou u  kli-
entů bez příbuzných a  rodin, kteří by 
mohli nedoplatky dorovnávat.

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Zasadit se o  spravedlivé rozdělování 
dotací pro jednotlivé kraje, prosadit fi-
nanční spoluúčast rodiny klientů, kteří 
nemají na  plné úhrady (běžné v  někte-
rých zemích) atd.

DOMOV PRO SENIORY  
STŘEDOČESKÝ KRAJ

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Aktuální situace není vůbec příjemná, 
jelikož do  našeho zařízení pronikl Co-
vid, přestože jsme prováděli testování 
přesně dle pravidel nastavených minis-
terstvem a navíc byl proveden antigenní 
test u všech návštěv klientů, včetně těch, 
kteří se prokázali platným očkováním. 
Došlo k  nakažení 10 klientů a  prakticky 
veškerého personálu. Paradoxem je, že 
všichni klienti jsou plně naočkováni pro-
ti nákaze Covid-19 a  personál je z  větší 
části rovněž plně naočkován, přesto 
mezi prvními nakaženými byli plně na-
očkovaní zaměstnanci. 

2. Personální situace?
Vzhledem k tomu, že jsme malé zařízení, 
dlouhodobě nám větší množství perso-
nálu nechybí, avšak občas se vyskytne 
období, kdy poptáváme personál, vět-
šinou pouze jednotlivce. Zaměstnanci 
jsou u  nás spokojeni, tudíž fluktuace 
prakticky není, jelikož se v našem zaříze-
ní snažíme žít jako velká rodina a rodina 
se snaží ochránit sebe i své blízké, tudíž 
je u nich ochrana před nákazou na prv-
ním místě, avšak nelze se proti tomu 
ochránit vždy.

3. Pocítili personální krizi i klienti?
Klienti personální krizi v žádném přípa-
dě v  našem zařízení nepocítili, jelikož 
jsme zařízení rodinného typu, a  i  s  ma-

lým množstvím perso-
nálu jsme schopni se 
o  naše klienty řádně 
postarat.    

4. Bude zvýšení úhra-
dové vyhlášky stačit?
Jsme nezisková organi-
zace, která není součásti 
krajské sítě, a tudíž není 
ani příjemcem žádných 
dotačních titulů, které 
jsou určeny na  provoz 
pobytových sociál-

ních zařízení a vzhledem k tomu jsme již 
dlouhodobě nuceni hospodařit úsporně, 
tudíž zvýšení maximální úhrady se nás 
nedotkne. Mnohem lepší by pro zařízení, 
která nepobírají provozní dotace, bylo, 
kdyby se nemuseli řídit úhradovou vy-
hláškou, jelikož se financují vícezdrojově, 
samostatně a  úhradová vyhláška znač-
ným způsobem omezuje tato zařízení, 
což je dle mého i v rozporu se zákonem.

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?
Jak jsem již zmiňoval výše, zvýšení maxi-
mální úhrady nijak neovlivní financování 
našeho zařízení, jelikož již dlouhodobě 
hospodaříme úsporně, tudíž se toto zvý-
šení nedotkne ani našich klientů. 

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků? 
Takováto situace v našem zařízení za ce-
lou dobu existence nenastala, a  tudíž ji 
nebylo potřeba řešit. 

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Ministr Marian Jurečka by měl přede-
vším narovnat finanční situaci v  sociál-
ních službách, aby měli k dotačním titu-
lům všichni poskytovatelé rovný přístup, 
jelikož v současnosti tomu tak není. Po-
skytovatelé sociálních služeb, kteří nej-
sou zapojeni do  krajské sítě, nemohou 
čerpat dotace na provoz, ale jsou povin-
ni se řídit úhradovou vyhláškou, což tato 
zařízení značně omezuje a stanovuje jim 
povinnosti, které však nemají žádným 
způsobem finančně kompenzované.

DOMOV BLAHOSLAVENÉ  
BRONISLAVY

Mgr. Jan Výborný, ředitel Domova

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Omikronem onemocnělo 7 klientů z 33. 
Po týdnu jsme je propustili z izolace. Ni-
kdo nezemřel a průběh byl velice mírný. 
Mezi zaměstnanci je to velice podobné. 

2. Personální situace?
V  tomto roce zatím nemáme větší pro-
blémy. Pokud je nějaké napnutí, pak 
mezi PvSS. Tam tento rok nějaké pohyby 
budou.

3. Pocítili personální krizi i klienti? 
Ne.Ilustrační foto z archivu redakce.
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4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
Navýšení úhrad bude vyčerpáno do kon-
ce roku. U  nás jsme již o  20 Kč zvedli 
a  o  posledních 20 Kč zvedneme v  červ-
nu. U  stravy to bude opravdu na  delší 
dobu, ale ubytování budeme mít opět 
na stropě k 1. 6. 2022. Strava vydrží snad 
do příštího roku.

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                                       
Klienti na to budou mít. A pokud náhodou 
ne, pak je chrání zákonem daných „15%“.

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků?                                                         
Dodržujeme zákon, tedy snížíme úhra-
du a  v  naprosté většině případů jsme 
schopni domluvit se na doplatcích s ro-
dinou. 

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Úhradovou vyhlášku již navýšil, plánuje 
víceleté financování, snad nějaké kon-
cepčnější změny zákona o  sociálních 
službách. A  ještě mne napadá: ukotvit 
v ústavě to, že manželství je svazek mezi 
mužem a ženou.  

DOMOV DŮCHODCŮ BYSTŘANY 

Miroslava Barešová, ředitelka

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Díky vysoké proočkovanosti jsme zazna-
menali pozitivitu u klientů pouze ojedi-
něle a  téměř bezpříznakově. Umožnili 
jsme však návštěvy pouze prostřednic-
tvím návštěvnického boxu nebo mimo 
budovu, na pokoji pouze při zhoršeném 
zdravotním stavu klienta.

2. Personální situace?
Decimovaly nás karantény, dnes a denně 
někdo chyběl, ať už kvůli zavřeným škol-
kám, školám, kontaktu s pozitivní osobou. 
Oslabení byli pečující, stravovací provoz, 
úklid. Jen díky obětavosti zaměstnanců, 
jejich rychlému návratu a službám navíc 
jsme chod zařízení zajistili.

3. Pocítili personální krizi i klienti?                                                                                                                 
Pocítili. Pocítili péči omezenou na  ne-
zbytnou, omezení aktivit, stravování bez 
možnosti výběru. Všechna omezení ale 
byla vyvážena laskavostí a  empatií za-
městnanců, což většinou klienti ocenili.

4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
Bude záležet na  kreativitě, schopnosti 
s daným zvýšením vyjít. Ale samozřejmě 
také na  vývoji cen energií, potravin, po-
honných hmot a  na  hospodaření státu. 
Při vyšším nárůstu by ale mohly chybět 
zdroje tolika klientům, že doplácení po-
skytovatele by popřelo efekt zvýšených 
úhrad. 

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                                       
Vždy je skupina lidí, kteří nemají na  pl-
nou úhradu. Budeme se snažit na maxi-
mum nezvyšovat.

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků?                                                                       
Daří se nám jednat s blízkými osobami, 
které úhradu doplácí.

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Nesvazovat nás předpisy, ale přenechat 
větší míru rozhodování na  zřizovateli, 
poskytovateli tak, aby sociální služby 
byly pružné, pestré, konkurenční, vytvá-
řely zdravou rivalitu.

DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 
PALATA

Ing. Jiří Procházka, ředitel 

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Od poloviny ledna se objevuje onemoc-
nění jak u  klientů, tak i  zaměstnanců. 
Většinou se však jedná o mírné průběhy 
v  intencích sezónního respiračního 
onemocnění. Nejnáročnější byla situa-
ce na  přelomu ledna a  února, kdy bylo 
v izolaci více zaměstnanců.

2. Personální situace?
Největší komplikací jsou výpadky pra-
covních pozic, kde není zastupitelnost. 
V  případě domovů je největší riziko 
u zdravotního personálu.

3. Pocítili personální krizi i klienti?                                                                                                                       
Ano, byli jsme nuceni omezit společné 
aktivity a  na  krátkou dobu i  společné 
stravování.

4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
Navýšení maximální úhrady sanuje 
nahromaděnou několikaletou inflaci 

a musí být pouze prvním krokem. PZSS 
mají možnost zvýšit úhradu až na 205 Kč 
za  celodenní stravování, ale to samé 
ministerstvo vydává vyhlášku, která při-
znává zaměstnanci vyslanému na  slu-
žební cestu náhradu za  stravné za  celý 
den v  rozmezí 237–283 Kč? Je na  čase, 
aby vznikla metodika výpočtu reálných 
nákladů.

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                              
Průměrný starobní důchod se od  doby, 
kdy se naposledy upravila úhrada, zvý-
šil o 5000–6000 Kč. Většině klientů tento 
nárůst umožňuje uhradit vyšší úhrady 
za stravování a ubytování.

6. Jak řešíte situaci, kdy klient na úhra-
du nemá dost prostředků?                                                                  
Jednáme s rodinami o spoluúčasti.

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Zasadit se o  zrušení plošných opatření 
v souvislosti s Covidem. 

DOMOV PRO SENIORY HAVLÍČKŮV 
BROD, P. O. 

Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Období podzimu a zimy 2021/2022 bylo 
u  nás relativně klidné, občas se objevil 
pozitivní pracovník nebo klient, ale jed-
nalo se vždy pouze o jednotlivce, nákaza 
se již nerozšířila nějak masivně. 

2. Personální situace?
Vždy nám chybělo pouze několik pra-
covníků najednou, střídavě v přímé péči, 
v  úklidu, zdravotní sestry, ale nebyl to 
nikdy větší počet pracovníků na jednom 
oddělení. Navíc se nyní rychleji vrace-
li po  nemoci do  práce, takže se situace 
dala opravdu dobře zvládnout.

3. Pocítili personální krizi i klienti?                                                                                                                  
Myslíme si, že tentokrát to u nás klienti 
ani nepocítili.

4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
Zvýšení úhrad určitě využijeme, proto-
že náklady opravdu velmi vzrostly. Zda 
bude zvýšení stačit, to lze nyní velmi těž-
ko odhadnout. Vše bude záležet zejmé-
na na vývoji situace na Ukrajině. 
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5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                                        
Ve  většině případů zvýšíme úhrady 
na  maximum, pouze na  některých po-
kojích ponecháme úhrady z  materiálně 
technických důvodů o  něco nižší. Část 
klientů bude mít na  plné úhrady, část 
bude mít velmi malé nedoplatky a  část 
bude mít nedoplatky větší. Ve výsledku 
ale zařízení získá z  úhrad vyšší příjmy, 
což je pro nás velmi důležité.

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků?                                                                        
Klientovi vždy zůstává 15% z jeho aktuál-
ního příjmu. Pokud nemá dost prostřed-
ků na plnou úhradu, tak se zbývající pro-
středky snažíme získat z dotací MPSV.

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Důležité bylo zvýšit úhrady, což již MPSV 
udělalo. Další priority (zlepšování mate-
riálně technických podmínek v zařízení, 
zvyšování kapacit a  zlepšování perso-
nálního zabezpečení), jsou teď z  mého 
pohledu ovlivněny válečnou situací 
na  Ukrajině a  proto o  nich v  tuto chvíli 
ani neuvažuji.

DOMOV PRO SENIORY  
VROUTEK, P. O. 

Domov se zvláštním režimem v  Ústec-
kém kraji s kapacitou 52 lůžek
Ing. Markéta Sosnová

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Tato vlna Covidu u nás probíhala poměr-
ně klidně. U  klientů jsme neměli jediný 
případ výskytu příznaků a následné po-
zitivity. Někteří pracovníci museli do ka-
rantén z důvodu pozitivity u některého 
z  členů rodiny. Někteří z  nich měli ná-
sledně sami pozitivní testy, ale jednalo 
se většinou o  neočkované pracovníky. 
Šlo však vždy o jednotlivce, nikoli o větší 
počet lidí zároveň. V zařízení máme vy-
sokou proočkovanost (pracovníci 88 % 
a  klienti 99 %), a  nejspíš i  z  tohoto dů-
vodu se návraty na  pracoviště konaly 
v  drtivé většině hned po  těch 5 dnech. 
Momentálně nemáme nikoho pozitivní-
ho, ani s příznaky, a pevně věříme, že to 
takto i zůstane.

2. Personální situace?
Začátkem roku se u nás vyskytovaly po-
vinné pětidenní karantény v  několika 

málo případech navazující izolace, ale 
jak jsem uvedla výše, nebylo to nic, co by 
nějak výrazně ovlivnilo chod domova. 
Chybějící pracovníci byli ze všech úseků. 
Jak z přímé péče, tak z řad hospodářské-
ho úseku.

3. Pocítili personální krizi i klienti?                                                                                                                        
To v žádném případě.

4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
Nemohu mluvit za všechny, ale v našem 
případě ano.

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?                                                                        
Drtivá většina klientů na  úhradu má 
a mít bude i v případě zvýšení úhrad. Po-
kud budeme zvyšovat úhrady, stane se 
tak v polovině roku, dle situace a vývo-
je cen v nejbližších týdnech a měsících. 
Nebude-li to nutné, nebudeme zvyšovat 
na úplné maximum. 

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků?                                                                  
Těchto případů zde máme naprosté 
minimum a  je-li tomu tak, oslovíme ro-
dinné příslušníky s  dotazem, zda jsou 
ochotni tento „nedoplatek“ hradit. 
V případě souhlasu se tak děje na zákla-
dě sepsané Dohody. Máme tu i  případ, 
kdy si klient spravuje své finance zcela 
sám, má svůj bankovní účet s finančními 
prostředky, kam mu je zasílán i důchod 
a hradí si pobyt z tohoto účtu sám.

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Jednou z priorit několika posledních let 
je novela Zákona o sociálních službách, 
což trvá. Další věcí, která by podle mě 
stála za  pozornost, jsou platové rozdíly 
mezi jednotlivými pracovními pozicemi 
v  sociálních službách. Jistě by se našla 
spousta dalších podnětů.

DZOP KYTLICE 

Bc. Jakub Horák
SP a manažer kvality přímé péče

1. Jak u vás proběhla poslední vlna 
Covidu?
Poslední vlna náš „přístav“ z  větší části 
minula. Onemocnělo několik členů per-
sonálu, ale klientům se Covid v  tomto 
období zcela vyhnul. Situace se u  nás 
vrátila do normálu. Klienti jezdí za prací 

a do agentur a vše se jeví být na dobré 
cestě. 

2. Personální situace?
Covid a nařízené karantény nás ve spo-
jení s jinými onemocněními zaměstnan-
ců na několik týdnů přivedl do složitější 
personální situace, ale s ohledem na to, 
co se dělo v  relativně blízké minulosti, 
jsme to brali sportovně a vše zvládli. 

3. Pocítili personální krizi i klienti?
Snažili jsme se vše řešit brigádníky 
a přesčasovými hodinami tak, aby se to 
klientů nedotklo. Už tak je u nás perso-
nální situace napnutá a v současné době 
žádáme zřizovatele o navýšení personá-
lu přímé péče. 

4. Bude zvýšení úhradové vyhlášky 
stačit?
Pokud zůstanou ceny energií tam, kde 
jsou aktuálně např. u  nás, nebude ani 
tento krok postačující a bude třeba roz-
počtům organizací pomoci ze stran zři-
zovatelů nebo MPSV. Úměrně se zvýše-
ním cen neroste výše důchodů. 

5. Budou mít na úhradu klienti? Zvýší-
te úhrady na maximum?
Naprosté většině klientů zůstane z jejich 
důchodu jen zákonem podmíněných 
15 % a po odečtení této částky na plnou 
úhradu nedosáhnou. 

6. Jak řešíte situaci, kdy klient 
na úhradu nemá dost prostředků? 
Pokoušíme se oslovit rodiny klientů, 
ale česká společnost není vychovávána 
k  podílu na  platbách sociálních služeb. 
Řešíme to tedy tak, že jsou pro nás nedo-
platky normou. A taky se snažíme men-
tálně postiženým hledat nenáročnou 
a  placenou práci. Tento finanční bonus 
doposud znamenal jednak to, že nám 
klient pokryl plnou úhradu a jednak mu 
to přineslo možnost spořit na dovolené 
a další přání. S nárůstem cen se tato situ-
ace komplikuje. Nárůst je nicméně logic-
ký a správný. 

7. Co by měl prioritně udělat ministr 
Marian Jurečka?
Měl by určit strategii naplňování mate-
riálně technického standardu minimál-
ně u pobytových služeb. A měl by věřit 
tomu, že ne všechny pobytové služby 
střední velikosti jsou kvalitativně slabší 
než chráněná bydlení, ve kterých klienti 
„trpí“ nedostatkem kontaktů (samotou) 
a nízkou mírou aktivizace. 
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VÝŽIVA  
A STRAVOVÁNÍ 

V POBY TOV ÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytování stravy je povinností posky-
tovale, uloženou mu zákonem. Přesto-
že jde o službu, kterou si uživatel hradí, 
není pro uživatele žádný kontrolní me-
chanismus, jak kvalitu této služby ob-
jektivně zhodnotit. Využíváno je pou-
ze subjektivní hodnocení = „chutná či 
nechutná“. Adekvátnost poskytované 
stravy ve  vztahu k  potřebám uživatele 
je hodnotitelná jen v  případě, kdy je 
dostupná informace o nutričních para-
metrech poskytované stravy, tedy ale-
spoň na úrovni makroživin. To znamená 
informace o  obsahu energie, bílkovin, 
tuků a  sacharidů alespoň v  denním jí-
delníčku. Jde však o  údaj objektivní, 
tedy získaný reálným propočtem z  re-
ceptur daného dne. Z informací o tom-
to složení lze posoudit, zda jde o dávky 
odpovídající potřebám klientely dané-
ho zařízení. Složení klientely se samo-

zřejmě mezi jednotlivými poskytovateli 
liší, a to i v jednom zařízení v rámci dvou 
poskytovaných služeb. Potřeby uživa-
telů služby se zvláštním režimem jsou 
totiž dost odlišné od  potřeb uživatelů 
v pobytovém zařízení sociálních služeb.
Dlouhodobý trend zatím vede k  roz-
šiřování služby se zvláštním režimem 
a zvyšujícímu se podílu uživatelů s nej-
vyšším stupněm závislosti v  pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb.
Tato skutečnost současně znamená, 
že požadavky kladené na  poskytova-
né stravování se souběžně mění. Stále 
se zvyšuje podíl strávníků s  různými 
komplikacemi v  příjmu stravy, a  to jak 
z  hlediska kvantity, tak z  hlediska kon-
zistence. Méně zohledňované už jsou 
souvislosti spojené s  obsahem makro-
živin a  energie v  návaznosti na  měnící 
se potřeby uživatelů. Oblast mikroživin 

pak není většinou 
zohledněna vůbec, 
přesto, že je známo, že 
bez správného příjmu mikroživin nelze 
účelně využívat ani makroživiny.

Tento problém je spojený zejména s ne-
dostatečným využíváním nutričních te-
rapeutů, kteří jsou jedinou kompetentní 
profesí ke správnému sestavení dlouho-
dobého stravování podle potřeby uživa-
telů, a  to ve  všech souvislostech. Tedy 
nejen z  pohledu energie a  makroživin, 
ale i potřebných mikroživin.
Velký význam správně sestaveného 
a  dlouhodobě využívaného stravová-
ní se ukázal i v  lepší obranyschopnosti 
klientely pobytových zařízení při první 
vlně onemocnění Covid-19.
Prvním krokem úspěšného sestavení 
stravování je tedy znalost obsahu živin 
a energie v poskytované stravě, to zna-
mená hodnoty na  úrovni makroživin 
a  energie. Je překvapivé, v  kolika zaří-
zeních dosud tyto údaje nejsou známy. 
Dokonce ani v případě diabetické diety, 
jejíž nutriční parametry jsou zásadní 
pro bezpečí strávníka (i  poskytovatele 
stravování), nejsou dostupné. 
Základem však nemůže být systém ne-
mocniční, tedy nastavení parametrů 
podle nemocničních kritérií, která jsou 
stanovena pro krátkodobou, akutní péči 
o dospělou klientelu. Je logické, že tako-
vá pravidla se nehodí pro seniorskou po-
pulaci s  dlouhodobým užíváním služeb 
v  pobytových zařízeních sociálních slu-
žeb. Proto je na místě uvažovat i o jiném 
značení diet pro stravování v těchto za-
řízeních, aby nebylo možné zaměňovat 
tyto dva odlišné systémy. 
Výchozím ukazatelem musí být nasta-
vení podle potřeb seniorské populace 
a  následná modifikace na  konkrétní 
podmínky, tedy charakteristiku klien- 

V tomto článku bych se chtěla věnovat výživě ve vazbě na poskytování stravy 
uživatelům služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v zařízeních se 
službou zvláštního režimu.

INFO Box 1 

Makroživiny jsou látky, které ve stra-
vě přijímáme ve větších množstvích, 
jde o bílkoviny, tuky a sacharidy, které 
mimo svou výživovou hodnotu sou-
časně organizmu přinášejí i energe-
tickou hodnotu. Energetická hodnota 
bílkovin a sacharidů v 1 g je rovna  
4 kilokaloriím (kcal), 1 g tuku pak při-
náší energetickou hodnotu 9 kcal.
Mikroživiny jsou látky, které ve stra-
vě přijímáme v malých množstvích, 
některé dokonce jen v množství 
stopovém (stopové prvky). Do této 
skupiny řadíme vitamíny a minerální 
látky. 
Vitaminy jsou organické látky ne-
zbytné v malých množstvích, které 
si lidské tělo neumí samo vytvořit 
a musí je proto přijímat v potravě. 
Jejich nejdůležitější funkcí je kataly-
tický účinek v řadě metabolických 
reakcí, kde některé vitaminy působí 
jako koenzymy.
Minerální látky, především stopo-
vé prvky jsou nezbytné pro každý 

organismus a jejich nedostatek může 
způsobit různá onemocnění.

INFO Box 2 

Potřeba energie 30 kcal/kg, pro se- 
niory s podváhou 35 kcal/kg.
Potřeba bílkovin 1,2–1,5 g/kg, v pří-
padě závažného onemocnění a/nebo 
podvýživy 2,0 g/kg.

INFO Box 3 

Koncentrovaný mléčný výrobek je vý-
robek, u kterého byl obsah mléčných 
bílkovin před nebo po fermentaci 
navýšen na nejméně 5,6 %.
Obsah bílkovin ve 100 g se u běžných 
bílých jogurtů pohybuje od 3,5 do 12 g.

INFO Box 4 

Obsah bílkovin ve 100 g vaječného 
bílku je 11 g, v jediném výrobku, který 
tento zdroj zpracovává do konzu-
mačně a kulinárně využitelné formy 
(Šmakoun) je obsah 14 g.
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tely z  hlediska konkrétních potřeb – 
například s  ohledem na  schopnost 
jíst a  potřebu stabilizovat či op-
timalizovat stávající výživový 
stav, který je běžně hodnocen 
prostřednictvím cíleného 
a  validovaného nutričního 
screeningu MNA (Mini Nu-
tritional Assessment). Pokud 
tomu tak není, je to nejen 
neetické, ale i  legislativně 
nesprávné, na  což poukázaly 
i výsledky ze šetření veřejného 
ochránce práv v  roce 2013. Zá-
kladní nastavení energetické hod-
noty a  dávky bílkovin lze vypočítat 
podle informace v INFO BOXU 2. Ostat-
ní makroživiny a klíčové mikroživiny je 
třeba stanovit podle specifik klientely. 
V  případě služby zařízení se zvláštním 
režimem je třeba uvedené hodnoty 
energie navýšit podle kritérií výživy při 
demenci (obvykle 45–50 kcal/kg hmot-
nosti).
Tyto odlišnosti mezi klientelou s potře-
bou služby zvláštního režimu a ostatní-
mi jsou často neřešeným problémem 
u  poskytovatelů s  oběma službami 
a jedním stravovacím provozem.
Teprve se znalostí těchto potřeb, ideálně 
nastavených podle obvyklé hmotnosti 
dané klientely (což umožní v  rámci zá-
kladního nastavení stravování optimálně 
uživit většinu uživatelů) lze začít sestavo-
vat jídelní lístek či pravidla stravování. 
Základním pravidlem odbornosti je co 
nejdéle poskytovat stravování stan-
dardními formami, tedy běžnou stra-
vou. To současně vyžaduje takový výběr 
potravin, kterým lze v přiměřené dávce 

Známou skutečností je nedostatek bílkoviny u seniorů. 
Známou skutečností je obliba tradičních jídel (i sladkých) u seniorů.

Šmakoun dodá komplexní bílkovinu do tradičních jídel – i sladkých.
Šmakoun dodá komplexní bílkovinu do diet – běžné, diabetické, šetřící, 
                                                                                  nízkotučné i „kašovité“

Šmakouna stačí 30 % - požívejte do:
 pomazánek a salátů
 polévek a omáček
 zapečených brambor i těstovin
 rizota i rýžového nákypu
 sladkých těst na buchty, dorty, dezerty
 do vašich vyzkoušených receptů

DODÁ BÍLKOVINU

Kontaktujte nás: 
www.smakoun.eu
Dodavatelé : 
MADETA, EXVER FOOD, 
HÜGLI FOOD, MAKRO 

DODÁ BÍLKOVINU

Kontaktujte nás: Kontaktujte nás: 

Známou skutečností je obliba tradičních jídel (i sladkých) u seniorů.

DODÁ BÍLKOVINUDODÁ BÍLKOVINU

Šmakoun dodá komplexní bílkovinu do tradičních jídel – i sladkých.
Šmakoun dodá komplexní bílkovinu do diet – běžné, diabetické, šetřící, 
                                                                                  nízkotučné i „kašovité“

Šmakouna stačí 30 % - požívejte do:

Známou skutečností je obliba tradičních jídel (i sladkých) u seniorů.

Šmakoun dodá komplexní bílkovinu do tradičních jídel – i sladkých.
Šmakoun dodá komplexní bílkovinu do diet – běžné, diabetické, šetřící, 
                                                                                  nízkotučné i „kašovité“

DODÁ BÍLKOVINU

Kontaktujte nás: Kontaktujte nás: 

a  úpravě stravy poskytnout potřebné 
dávky živin. Nejkomplikovanější obvyk-
le je zajistit potřebnou dávku bílkovin. 
Soudobá nabídka potravin však umož-
ňuje opravdu širokou variabilitu složení 
živin. To ovšem současně komplikuje 
činnost nakupujících, pokud nemají 
potřebné parametry od  kompetentní-
ho odborníka (nutričního terapeuta). 
Lze totiž nakoupit draze nevhodné dru-
hy potravin i  vybrat optimální kvalitu 
za přiměřenou cenu.
Nejvhodnějšími zdroji bílkovin z hledis-
ka jejich optimální využitelnosti v orga-
nizmu jsou potraviny vyrobené z  mlé-
ka, zejména ty s  podílem syrovátkové 
bílkoviny, a potraviny vyrobené na bázi 
vaječného bílku. Jde také o  potraviny, 
které lze využít v  mnoha variantách 
zpracování, a to i v modifikacích při po-
ruchách žvýkání a polykání.

V nabídce jsou dnes už i mnohé potraviny 
s  deklarovaným vyšším obsahem bílko-

vin. Právě mezi nimi lze volit z široké 
nabídky s různým zdrojem doplně-

ných bílkovin, včetně z výživové-
ho hlediska spíše nevýhodných 
rostlinných, obvykle sójových. 
Vždy se vyplatí číst informaci 
o  nutričním složení, protože 
jde často o  výrobky s  vyšším 
podílem bílkovin, při součas-

ném nízkém obsahu energie 
(sacharidů i  tuků). Při jejich po-

užití je důležité doplnit tyto pří-
padné nedostatky v celkové sklad-

bě stravy.
Při práci nad sestavením denního a ví-
cedenního stravování, tedy jídelních 
lístků, je třeba mít na paměti, že zejmé-
na varianty studených večeří a bezma-
sých či sladkých jídel jsou rizikové pro 
obvykle nedostatečné nutriční hod-
noty. Pokud jde o  úpravy konzistence 
stravy, tak potřeba mechanické úpravy 
do  formy kašovité, případně krémové, 
s sebou nese vysoké riziko nedostateč-
ného obsahu živin a výrazné zúžení vy-
užitelných surovin.
Právě při sestavování těchto pokrmů je 
nezbytné využívat výše uvedené zdroje 
kvalitních bílkovin. Výhodnější jsou pak 
zejména ty se základní neutrální chutí, 
využitelné pro přípravu sladkých i  sla-
ných pokrmů. 

PhDr. TAMARA STARNOVSKÁ
Zdroje:

Stob.cz
Vitalia.cz
Vágnerová T. a kol.: Výživa v geriatrii  
a gerontologii
Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
Wikiscripta.cz

Kuřecí roláda, celerové pyré a špenátový 
lívanec se šmakounem



rády zpívají, maminka mi nařídila, ať ode-
píšu, ať se přihlásím, pozvali mě a bylo to. 
Několik let jsem vystupovala v  pořadu 
Hledáme písničky pro děti, pak si mě paní 
režisérka Vlasta Janečková vybrala do ro-
lí princezen v několika pohádkách a pak 
přišla Popelka.

Evo: Již dvacet let se věnujete svému 
divadlu pro děti.  Jsou to nejnáročnější 
diváci, a navíc mají doprovod, který by 
se měl také bavit. Je to asi hodně ná-
ročná profese? 
Já se divadlu pro děti věnuji už od mé-
ho absolutoria na DAMU, v  roce 1978 
jsem začala vystupovat s  Divadlem 
bez opony, tam jsem se vyučila tomu, 
jak vést divadlo pro děti, byla to dobrá 
škola. A  postupně jsem si udělala svo-
je „divadlo“, od  roku 1984 jsem začala 
vystupovat s  divadlem jednoho herce 
– tedy herečky a loutek. Pohádku O Po-
pelce pro mne napsal Miroslav Vild-
man a  loutky vyřezal Jaroslav Doležal. 
A  představení mělo úspěch. Nyní hra-
jeme divadlo se synem, máme dvanáct 
představení od nejmenších dětí po ce-
lý první stupeň. A máte pravdu, děti se 
musí při představení bavit, ale stejně 
tak dospělí – proto jsou naše předsta-
vení tzv. rodinná. I  paní učitelky si po-
chvalují, že naše představení pro ně ne-
ní ztráta času.

Jane: Váš věk už se blíží průměrné-
mu věku klientů domovů pro seniory, 
ale vy přesto pracujete naplno. Máte 
na kontě několik nových filmů. Co je 
zdrojem vaší neutuchající energie?  
Nejvíce mne nabíjí moje práce. Jednak 
jezdím učit studenty Akadémie ume-
nia do  Banské Bystrice, jednak pořádám 
kurzy rétoriky a mluvního šarmu a v ne-
poslední řadě točím. Teď mám za  se-
bou dokument o mé osobě – Jan Přeučil: 
Vzpomínám si… a také Cirkus Maximum, 

kde ztvárňuji principála cirkusu. To byla 
ale výzva! Dokonce jsem si nechal narůst 
vousy.

Umíte také odpočívat? 
Odpočívám rád, nepřepínám se. Prostě, 
když je čas, nechám tělo v klidu, jindy za-
se zapnu na  120 %. Chce to rovnováhu 
a poslouchat své tělo. A také mu vyhovět 
zdravým a kvalitním jídlem.

Co je pro vás oba tím důležitým zdro-
jem energie a každodenní dobré nála-
dy? Máte nějaké rituály? Speciální jí-
delníčky? 
Nenecháváme se okolím naštvat. To je 
to základní. Je spousta lidí, kteří ve všem 
nacházejí problémy a  nepohodu. Ty-
hle lidi ani situace my nevyhledáváme. 
A  když se objeví, už se s  nimi nepotká-
váme. Na to má každý 
člověk právo. My jsme 
si i  v  tom podivném 
Covidu užívali každý 
den. Dokonce jsme 
změnili stravu směrem 
k  ozdravení, odlehče-
ní, povedlo se nám dát 
10 kg dolů a jsme hned 
veselejší.

Evo: Dočetla jsem se 
o vás, že se líčíte i do-
ma, jen tak pro svůj 
dobrý pocit. 
Celý život se líčím, ne-
jdu, jak se říká, „ani 
s  odpadky do  popelni-
ce“, abych se nenalíčila. 
I když jsem doma sama, 
upravím se. To máme 
oba. I  když byl lock-
down, nikdy jsme se 
nesnížili k  teplákům. Je 
to pro dobrý pocit, pro 
to, aby člověk nezpust-
nul a nezpohodlněl. To 
máme oba stejné.

Jane: Jste už navždycky pro své publi-
kum spojen s klobouky. Co pro vás klo-
bouk znamená? 
Víte, kloboukem můžete naznačit 
pozdrav, úctu i svůj postoj k určité situa-
ci. Klobouky nosím rád, vždycky je mohu 
s gestem před někým, kdo si to zaslouží, 
smeknout.

Evo: Jsou pro vás Janovy klobouky  
sexy? 
Abych se přiznala, já mám raději Jana bez 
klobouku. Ale on má účes přesně se hodí-
cí ke kloboukům, tak mu je schvaluji.

Jane: Domovy pro seniory pro vás nej-
sou neznámým územím, často přijímá-
te pozvání na návštěvy a vystoupení 
pro klienty domovů. Jak si tam klien-
ti podle vás žijí? Souhlasíte s novo-
dobým trendem, že by všichni senioři 
měli žít doma a měli by dostávat péči 
tam?  
Asi to máme každý nastaveno jinak. 
A tím bychom se měli, pokud je to mož-
né, řídit. Já bych chtěl být doma, Evinka 
zase říká, že být někde v nějakém zaří-
zení by jí nevadilo. Dokonce mi ukazo-
vala dvě dámy v  domově v  Malešicích, 
a  ty byly veselé a  povídaly si, a  říkaly, 
že našly každá novou spřízněnou duši. 
Tak ať to tak má každý, to je to nejlepší  
řešení.

Dokončení ze str. 1
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EVA HRUŠKOVÁ–PŘEUČILOVÁ  
A JAN PŘEUČIL 

UMĚNÍ ŽIVOTA SPOČÍVÁ  
V TOM, VŽDY SI  
UVĚDOMOVAT KRÁSY  
VŠEDNÍHO DNE
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Jane: Kromě herecké práce vyučuje-
te rétoriku. A svým projevem jste po-
věstný. Jak vidíte v době, kdy větši-
na mladých komunikuje přes sociální 
sítě a mobily, budoucnost schopnosti 
ovládat kvalitní mluvený projev? Bu-
de se jeho význam snižovat nebo nao-
pak bude stoupat význam této doved-
nosti? 
Mluvené slovo má v  každé době veli-
ký význam a  je nenahraditelné. Všichni 

bychom se měli stále řídit krásnou myš-
lenkou: Člověk má takovou váhu, jakou 
váhu má jeho slovo. Řeč je obrazem va-
šeho ducha. 

Jak jste profesně i osobně přečkali dva 
roky covidových omezení?  
Jan: S  Evičkou jsme se snažili překonat 
coronavirovou krizi optimisticky a s po-
hledem do lepší budoucnosti.
Eva: Protože jsme měli hodně volné-

ho času, využili jsme ho pro sebe. A  to 
tak, že jsme poprosili naši nevlastní dce-
ru Pavlu Matouškovou, aby nám opra-
vila stravování, a postupně jsme najeli 
na  lepší a  daleko zdravější systém. Dali 
jsme dolů každý 10 kg a získali tak navíc 
hodně energie. Od doby Covidu jsme se 
nepřestali hýbat a oblíbili jsme si oprav-
du dlouhé vycházky. Pro zdravější způ-
sob života doporučujeme pohyb, co nej-
lepší stravování a pohodu.

Jaké máte plány?
Jan: Těším se na již desátý ročník uvede-
ní Veselých paniček Windsorských v rám-
ci Letních Shakespearovských slavností 
a  na  natáčení filmu Artura Kaisera Reži-
sérka.
Eva: Já se těším, že budeme se synem 
Zdeňkem Rohlíčkem dále hrát pro děti. 
Poslední dobou se školy, školky i divadla 
hodně hlásí a my jsme rádi, že už zase vše 
funguje jak má.

Děkujeme za rozhovor. 

LENKA KAPLANOVÁ
MICHAL VANĚČEK  

A K T UÁ L N Ě

L E X  UKRAJINA
Poslanecká sněmovna schválila zákony, reagující na aktuální ukrajinskou krizi,  
a jeden z nich se týká přímo poskytovatelů sociálních služeb. O přesné informace, 
jak tento zákon bude realizován v praxi, jsme požádali prezidenta APSS ČR  
JIŘÍHO HORECKÉHO.

Co nový zákon, který ještě čeká na  
schválení v Senátu, poskytovatelům 
ukládá?
Lepší vyjádření je, co nový zákon „Lex 
Ukrajina“ poskytovatelům umožňuje, ni-
koliv ukládá. Umožňuje poskytování so-
ciálních služeb uprchlíkům z  Ukrajiny, 
kteří mají „uprchlické vízum“, a  to i  bez 
úhrady, v  případě, že je doloženo, že  
klient na úhradu nemá prostředky (mož-
no doložit čestným prohlášením či so- 
ciálním šetřením). Dále je to možnost za-
městnat ukrajinské uprchlíky bez toho, 
aby museli doložit doklad o  bezúhon-
nosti a dokončeného základního vzdělá-
ní, resp. tato povinnost může být nahra-
zena čestným prohlášením. Obdobně 
to platí i  u  zaměstnání v  dětských sku-
pinách. 

Mají pobytová zařízení sociálních slu-
žeb kapacitu na ubytování cizinců s do-
časnou ochranou, kteří splňují podmín-
ky pro poskytování sociálních služeb?
V celé ČR jsou volné kapacity v řádu men-
ších stovek lůžek. Část z  toho nabízí sou-
kromý sektor, menší část pak veřejný sek-
tor v  některých regionech. Někde pak je 
možná potenciál dalších lůžek v navýšení 
stávajících kapacit. Dále existuje několik 
pobytových zařízení, která byla uzavřena 
nebo jsou před rekonstrukcí a mohla by se 
rychle naplnit novými klienty. 

Bude zaměstnávání  nových pracovní-
ků z Ukrajiny pro poskytovatele vhod-
ným řešením nedostatku personálu? 
Částečně ano. Je zde problém jazykové 
bariéry. V  případě potřeby navyšování 

kapacit z důvodu senio-
rů či osob se zdravotním 
postižením z Ukrajiny bude logické zapo-
jování právě ukrajinských zaměstnanců 
na pozicích PSS. Zatím však takovéto po-
třeby neevidujeme. 

Máte informace, že už se do řešení pro-
blému uprchlíků zapojila některá zaří-
zení sociálních služeb?
V  tuto chvíli je poptávka po  sociálních 
službách ze strany ukrajinských uprch-
líků velmi malá. Nejvíce případů evi-
dujeme v  Praze, kde je i  jejich největ-
ší koncentrace. Trochu horší situace je 
v Polsku. V případě dalších a větších emi-
gračních vln lze očekávat větší dopad 
i na sociální služby. 

(red.)



Strana 14D I S K U Z E ,  N Á Z O RY 

Význam přesného vymezení momentu ukončení kontroly – inspekce poskytování sociálních 
služeb (dále jen „kontrola“) u poskytovatele sociální služby je dán jednak faktem, že jsou na něj 
vázána konkrétní práva a povinnosti kontrolovaných osob, a jednak je jím oddělen 
průběh kontroly od navazujících řízení prováděných dle jiných právních předpisů.
Aplikace předmětné právní úpravy mnohdy činí poskytovatelům sociálních slu-
žeb problémy, neboť si ji vysvětlují různým způsobem, což následně způsobuje 
jejich nejistotu, zda již byla nebo nebyla kontrola řádně ukončena.

Inspekce poskytování sociálních služeb 
je upravena v  ust. § 97 až § 99 zákona 
č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, 
ve  znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZSS“) a dále v ust. § 38 a ust. § 38a vy-
hlášky č. 505/2006 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona o so-
ciálních službách, ve  znění pozdějších 
předpisů. Procesní normou inspekce 
poskytování sociálních služeb je zákon 
č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „kontrolní řád“).

Ustanovení § 98 odst. 5 ZSS stanoví: 
„Ministerstvo je oprávněno ukládat po-
skytovateli sociálních služeb opatření 
k  odstranění nedostatků zjištěných při in-
spekci; uložené opatření je součástí kon-
trolního zjištění. Poskytovatel sociálních 
služeb je povinen splnit uložená opatření 
ve lhůtě stanovené ministerstvem a podat 
písemnou zprávu o jejich plnění, pokud si 
ji ministerstvo vyžádá. Po  podání písem-
né zprávy o plnění uložených opatření lze 
provést následnou inspekci, na  kterou se 
ustanovení odstavce 2 nevztahuje.“

Další postup inspekce poskytování soci-
álních služeb je upraven v aktuální Me-
todice inspekcí1 (vnitřní předpis MPSV), 
citace str. 38: „Vedoucí inspekčního týmu, 
případně ve spolupráci se členy inspekční-
ho týmu, vyhodnotí zprávu o plnění ulože-
ných opatření nejpozději do 30 dnů od je-
jího doručení. Poskytovateli o  tom zašle 
písemnou informaci.“
Tento postup není ze strany inspekce 
poskytování sociálních služeb dodržo-
ván. Namísto toho je poskytovatelům 
posíláno „Oznámení o  přijetí zprávy 
o  plnění uložených opatření“, které je, 
respektive dosud bylo, signováno ředi-

telkou odboru inspekce sociálních slu-
žeb MPSV. Samozřejmě toto oznámení 
pro poskytovatele právně nic nezname-
ná, jde pouze o  potvrzení o  odevzdání 
písemnosti ve stanovené lhůtě a už vů-
bec nesouvisí s  datem ukončení kon- 
troly. 

Právní teorie k ukončení kontroly uvádí 
následující: Ačkoliv je kontrola faktic-
ky ukončena provedením posledního 
kontrolního úkonu (materiální pojetí), 
kontrolní řád stanoví právní podmínky 
ukončení kontroly (formální pojetí).2 

Kontrolní řád v ust. § 12 odst. 1 písm. g) 
stanoví jako jednu z  povinných mini-
málních náležitostí protokolu o kontrole 
– poslední kontrolní úkon předcháze-
jící vyhotovení protokolu o  kontrole 
a den, kdy byl tento kontrolní úkon pro-
veden. Důležitost tohoto okamžiku se 
projevuje zejména v zakotvení lhůty pro 
vyhotovení protokolu o  kontrole, kte-
rá se odvíjí právě od  tohoto okamžiku. 
Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 
30 dnů ode dne provedení posledního 
kontrolního úkonu, ve  zvláště složitých 
případech do 60 dnů.
Poslední kontrolní úkon – zpravidla se 
bude jednat o  úkony, při nichž dochází 
k  interakci s kontrolovanou osobou. Ta-
kovými úkony mohou být např. před-
běžné seznámení s  výsledky kontroly 
na  místě (kontrolující provede kontrolu 
na  místě a  na  závěr seznámí kontrolo-
vanou osobu s  předběžnými výsledky), 
převzetí originálních podkladů od  kon-
trolované osoby, vyžádané doručení 
požadovaných podkladů od  kontrolo-
vané osoby apod. Dalšími typickými 
posledními kontrolními úkony mohou 
být i úkony nezávislé na interakci s kon-

trolovanou osobou. 
Jedná se např. o obdr-
žení znaleckého posudku 
nebo právní analýzy apod.3 
Podmínky formalizovaného ukončení 
kontroly jsou upraveny v  ust. § 18 kon-
trolního řádu, který stanoví následující 
– kontrola je ukončena:
1. Vzdáním se práva podat námitky
 V  případě, kdy kontrolovaná osoba 

prohlásí, že se vzdává práva podání 
námitek, musí být tato skutečnost 
vyznačena v  protokolu o  kontrole, 
popř. jinak písemně doložena.

2. Marným uplynutím lhůty pro po-
dání námitek

 Minimální lhůta pro podání námitek 
je stanovena jako patnáctidenní, při-
čemž rozhodujícím kritériem určující 
její počátek je den doručení proto-
kolu o  kontrole. Dnem následujícím  
(tj. dnem nastávajícím po dni, v němž 
byl kontrolované osobě doručen 
protokol o kontrole) počíná plynout 
patnáctidenní lhůta, není-li přímo 
v  protokole o  kontrole stanovena 
lhůta delší.

3. Dnem doručení vyřízení námitek 
kontrolované osobě

a) Vyřízení námitek kontrolující oso-
bou – ve  stanovené lhůtě do  7 dnů 
od  jejich doručení, pokud jim kont-
rolující zcela nevyhoví, bude o  ná-
mitkách rozhodovat jeho nadřízená 
osoba.

b) Vyřízení námitek nadřízenou oso-
bou – má povinnost o  námitkách 
rozhodnout ve lhůtě do 30 dnů od je-
jich doručení, je to tedy včetně lhůty 
7 dní, kterou má kontrolující osoba, 

 INSPEKCE  POSK Y TOVÁNÍ  SO CIÁLNÍCH  SLUŽEB  U  POSK Y TOVAT ELE 
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pro posouzení, jestli námitkám vy-
hoví, či nikoliv. Ve  zvláště složitém 
případu, kdy se může jednat o  roz-
sáhlou kontrolu, bude nutné pře-
zkoumávat kontrolní zjištění apod., 
se lhůta ex lege prodlužuje o 30 dnů. 
S tímto prodloužením musí být kon-
trolovaná osoba předem, tedy ještě 
v  zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, 
vyrozuměna a součástí tohoto vyro-
zumění musí být důvody prodlou-
žení, které k  tomu kontrolní orgán  
vedou.

4. Dnem, ve  kterém byly námitky 
předány k  vyřízení správnímu or-
gánu4

 Jestliže je do vyřízení námitek zahá-
jeno s kontrolovanou osobou správ-
ní řízení o uložení sankce nebo opat-
ření k nápravě v přímé souvislosti se 
skutečností obsaženou v  protokolu 
o  kontrole, lze se souhlasem nadří-
zené osoby kontrolujícího námitky 
vyřídit v  rámci tohoto správního ří-
zení. Další postup je upraven v  ust.  
§ 14 odst. 3 kontrolního řádu. Jestliže 
byla část námitek předána k  řešení 
jinému správnímu orgánu a  ty zbý-
vající bude vyřizovat kontrolní or-
gán, bude stěžejní pro stanovení dne 
ukončení kontroly ten úkon, který 
byl proveden později.

Kontrolovaná osoba (poskytovatel so-
ciální služby) se v praxi setká s ukonče-
ním kontroly podle varianty, (pořadí je 
uvedeno od nejčastější po méně častou 
variantu):

2. 3. b) 3. a) 4. 1. 

Kontrolní proces tedy formálně končí 
jedním ze způsobů uvedených výše. 
Postup podle obecných pravidel 
kontrolní činnosti se uplatní jen, ne-
stanoví-li jiný právní předpis jinak, 
tzn. pouze v  případech, kdy zvláštní 
zákon nebude obsahovat odlišnou 
úpravu. Pro inspekci poskytování so-

ciálních služeb není stanovena žádná 
odlišná právní úprava. Určení časové-
ho okamžiku ukončení kontroly, stejně 
jako zahájení kontroly, je důležité ze-
jména pro zajištění práv kontrolovaných 
a  povinných osob i  pro určení jejich 
povinností. To stejné platí i  v  případě 
kontrolujících včetně přizvaných osob. 
Jestliže je již kontrola ukončena, nelze 
po  kontrolované nebo povinné osobě 
požadovat dodržování povinností sta-
novených kontrolním řádem, zejména 
podle ust. § 10, atd. 

Co se týká způsobu ukončení kontroly 
formou vyřízení námitek, tak považuji 
za  důležité zdůraznit následující: v  pří-
padě, že MPSV poskytovateli sociálních 
služeb, v  návaznosti na  učiněné zjištění 
při kontrole, uloží opatření k odstranění 
nedostatků a  stanoví termín pro jeho 
splnění, je zřejmé, že se jedná o  proto-
kol („rozhodnutí“ kontroly), který může 
být přezkoumán soudem ve  správním 
soudnictví, resp. může být přezkoumá-
no právě vyřízení námitek6, které musí 
předcházet případnému podání správ-
ní žaloby, neboť žaloba je nepřípustná, 
pokud poskytovatel sociálních služeb 
nevyčerpá řádné opravné prostředky, 
připouští-li je zvláštní zákon.7 Takovým 
řádným opravným prostředkem je i po-
dání námitek podle kontrolního řádu. 
Žalobu v  soudním řízení správním lze 
podat do dvou měsíců ode dne oznáme-
ní „rozhodnutí“ o námitkách – „vyřízení 
námitek“ u místně příslušného krajského 
soudu. Z uvedeného vyplývá, že pokud 
bude poskytovatel zvažovat další po-
stup v  rámci „obrany“ proti inspekčním 
závěrům, je nutné vždy ve  stanovené 
lhůtě podat námitky.

Závěr: 
Ministerstvo vnitra je věcným gestorem 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolní řád), ve  znění pozdějších předpi-
sů, přičemž na  základě Organizačního 
řádu Ministerstva vnitra, zajišťuje Od-
bor veřejné správy, dozoru a  kontroly 
MV, mimo jiné, poskytování metodické 

pomoci, zejména zpracovávání výkla-
dových stanovisek ke kontrolnímu řadu 
apod. Z tohoto důvodu jsou zde citová-
na některá stanoviska týkající se aplika-
ce dotčených ustanovení kontrolního 
řádu vztahujících se na řešenou proble-
matiku. 

Posledním kontrolním úkonem dle kon-
trolního řádu je takový úkon, po  jehož 
provedení kontrolující disponuje veške-
rými podklady a  zjištěními potřebnými 
pro vyhotovení protokolu o  kontrole, 
a od kterého kontrolovaná osoba může 
oprávněně očekávat, že jí ve lhůtě stano-
vené zákonem bude doručen protokol 
o  kontrole. Poslední kontrolní úkon je 
z  hlediska ukončení kontroly důležitým 
údajem. 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, kon-
trolní řád rámcově vymezuje čtyři po-
stupy, na  základě kterých je kontrola 
ukončena, přičemž tyto postupy před-
stavují uzavřený (taxativní) výčet způ-
sobů ukončení kontroly. Pokud tedy 
nedojde k  ukončení kontroly jedním 
z  uvedených způsobů, kontrola zů-
stává nadále otevřeným procesem. 

Formalizované ukončení kontroly (in-
spekce) není vázáno na  okamžik, kdy 
kontrolovaná osoba (poskytovatel so-
ciální služby) vyrozumí kontrolní orgán 
(inspekci) o odstranění zjištěných nedo-
statků. Stejně tak ukončení kontroly není 
vázáno na  potvrzení kontrolního orgá-
nu, že zprávu o  odstranění nedostatků 
kontrolní orgán obdržel. Vliv na  datum 
ukončení kontroly nemá, ani poskytova-
teli případně doručené hodnocení obsa-
hu zprávy o výsledku splnění uložených 
opatření včetně ohodnocení procesu, 
jakým bylo požadovaného stavu dosa-
ženo, ze strany inspekce. Rovněž eventu-
ální následná inspekce u  poskytovatele 
sociální služby nemá žádnou souvislost 
s datem ukončení předmětné předchozí 
kontroly.

PhDr. MILOŠ SLÁDEK, Ph.D., MSc. 

1 Metodický pokyn č. 1/2016 k provádění inspekce poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, MPSV, 
účinnost od 1. 1. 2016, 100 s. 

2 JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., LIBOSVÁR, O.: Zákon o kontrole. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 290 s. ISBN 978-80-7400-271-7.

3 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 4/2017, Praha MV ČR, ze dne 23. 2. 2017, 3 s. 

4 Poznámka: Skutečnosti zjištěné při kontrole mohou sloužit a být využity jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím správním řízení, dále viz Stanovisko odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2018, Praha MV ČR, ze dne 10. 10. 2018, 10 s.

5 VEDRAL, J.: Kontrolní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2015, 256 s. ISBN 978-80- 7273-175-6.

6 Viz ustálená judikatura správních soudů, například rozsudky: Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 90/2011-42 a č. j. 2 As 11/2015-23 a Krajského soudu v Hradci Králové – 
pobočka v Pardubicích č. j. 52A 109/2014-111.

7 Ust. § 68 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.



Strana 16PRÁVO A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příspěvek byl původně uveřejněn na www.epravo.cz.

LIDSKÁ DŮSTOJNOST
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Činnost sociálních služeb je upravena zá-
konem č. 108/2006 Sb., o  sociálních služ-
bách, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o  sociálních službách“), který 
ve svém § 2 stanoví, mimo jiné, že: „Sociál-
ní služby musí být poskytovány v  zájmu 
osob a v náležité kvalitě takovými způso-
by, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodr-
žování lidských práv a základních svobod 
osob.“ Lidská práva a svobody jsou uvede-
na v Listině základních práv a svobod (dále 
jen „Listina“) a dále rozvinuty v dalších tzv. 
běžných zákonech.
Listina je založena na  přirozeném pojetí 
lidských práv, mezi které je řazena i lidská 
důstojnost. Lidskou důstojnost nelze přes-
ně popsat, nebo uvést její jednotnou defi-
nici, ale i tak lidská důstojnost představuje 
nepřekročitelný standard zacházení s člo-
věkem jako s lidskou bytostí.
Z uvedeného je zřejmé, že při poskytování 
sociálních služeb musí být vždy zachová-
vána lidská důstojnost osob, kterým jsou 
sociální služby poskytovány (dále jen „kli-
enti“). Pokud by při poskytování sociálních 
služeb nebyla zachovávána lidská důstoj-
nost klientů, jednalo by se o porušení zá-
kladního lidského práva.
Potíž ovšem není v zákonném požadavku 
na  dodržování lidských práv, základních 
svobod a lidské důstojnosti. Potíž nastává 
tehdy, když se má v určité situaci posoudit, 
zda byla lidská důstojnost osob, kterým je 
poskytována sociální služba, zachována 
nebo ne.
Na internetu jsou zveřejněné některé pro-
tokoly z provedených kontrol způsobu po-
skytování sociálních služeb provedených 
zaměstnanci Ministerstva práce a  sociál-
ních věcí. Zde je uvedeno, že slovo krmit je 
ve vztahu k dospělým klientům nevhodné, 
že je to nedůstojné. V dalším případě bylo 

toto slovo údajně způsobilé přispět k ne-
gativnímu hodnocení klientů. V jiném pří-
padě byla zdůvodněna nevhodnost tím, 
že jde o slovo, které může vyvolat dojem 
péče o malé děti. Uvedené příklady svědčí 
o  tom, že v  pohledu zaměstnanců Minis-
terstva práce a sociálních věcí jde o slovo 
nevhodné, které je v rozporu s lidskou dů-
stojností.
Kontroly způsobu poskytování sociálních 
služeb provádí i  zaměstnanci kanceláře 
Veřejného ochránce práv. Veřejný ochrán-
ce práv na svých internetových stránkách 
zveřejňuje souhrnné zprávy z  provede-
ných návštěv a  jiné dokumenty popisují-
cí zjištění z provedených návštěv. Veřejný 
ochránce práv má, nebo v minulosti měl, 
zřejmě odlišný pohled na  využívání slo-
va krmit, neboť jej zcela běžně používá. 
Na webu Veřejného ochránce práv tak mů-
žete nalézt text, v němž se hovoří o krmení 
klientů v  neregistrovaném zařízení, jinde 
je popsán způsob krmení imobilních klien-
tů. Lze usuzovat, že Veřejný ochránce práv 
tedy nepovažuje slovo krmit za  ohrožení 
lidské důstojnosti.
Z  výše uvedeného je tedy patrný rozdíl 
mezi pohledem na  slovo krmit na  straně 
Ministerstva práce a  sociálních věcí a Ve-
řejného ochránce práv. Kde se ale nachá-
zí pravda? Je používání zmíněného slova 
opravdu v rozporu s lidskou důstojností?
V  českých právních předpisech je slovo 
krmit například použito ve vyhlášce Minis-
terstva zdravotnictví, kde je v § 37 odst. 1 
uvedeno, že ošetřovatel: „pomáhá při po-
dávání léčebné výživy pacientům, pomáhá 
při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacien-
tům, popřípadě je krmí“.
V  uvedeném textu vyhlášky je rozlišeno 
mezi pomocí při jídle a přímým krmením. 
Pomoci při jídle je na místě u osob, které 

jsou ještě v určité míře schopny se stravo-
vat a  potřebují pouze pomoc, například 
s  přípravou pokrmů, nebo nakrájením 
větších kusů na kousky menší, které pak již 
samostatně snědí. Osoby, které toho však 
už nejsou schopny a  vyžadují vyšší míru 
pomoci, a  to tu nejvyšší, je třeba přímo 
nakrmit.
Jako poslední pomůcku při řešení použije-
me pomůcku nám nejbližší, a to jazyk čes-
ký. Při zadání hesla krmit ve  vyhledávači 
Internetové jazykové příručky Ústavu pro 
jazyk český můžeme zjistit, že je možné kr-
mit jak dítě, tak i nemocného, nebo že jde 
o podávání stravy či dávání pokrmu něko-
mu bezmocnému nebo potřebnému.
Na základě uvedeného lze učinit závěr, že 
používání slova krmit není v rozporu s lid-
skou důstojností. Jeho užití ovšem není 
v rozporu s lidskou důstojností pouze teh-
dy, když je užito pro popis odpovídajícího 
děje. Proto nelze mluvit o tom, že budeme 
krmit člověka, který je schopný najíst se 
sám. Budeme však moci zcela klidně pro-
hlásit, že jdeme nakrmit člověka, který je 
odkázán zcela na pomoc svého okolí.
Je nutné připustit fakt, že v  dnešní době 
už většina lidí češtinu neovládá způso-
bem, jakým by měla, a tak krmíme už jen 
malé děti nebo kupujeme krmivo pro psa. 
Ale slovo krmit má stejný základ jako slo-
vo pokrm. Nelze některé slovo označovat 
za špatné jen proto, že je málo používané, 
nebo nám neznámé.
Pokud je možné mluvit o  krmení u  dětí, 
ale ne u dospělých (v situaci, kdy dítě ani 
dospělý není schopen najíst se sám, bez 
pomoci), znamená to, že děti mají men-
ší důstojnost než dospělí…? Je nutné 
u  obou skupin osob nestranně posoudit 
jejich schopnost samostatně se stravovat. 
Kojenec toho není schopen stejně tak, 

Mnozí zaměstnanci v zařízeních sociálních služeb se již nejednou setkali s tím, že jim bylo v průběhu 
kontroly poskytování sociálních služeb sděleno, že používají některé nevhodné výrazy, které snižují 
lidskou důstojnost. Snad nejčastějším takovým výrazem je „krmení“. Je ovšem vždy použití tohoto 
výrazu pro určitou činnost opravdu v rozporu s lidskou důstojností? Nebo jde o situaci, kdy je něk-
do tak říkajíc papežštější než papež, jak se v českém prostředí často stává? Na to se pokusím nalézt 
odpověď v tomto příspěvku.
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jako toho není schopen dospělý člověk, 
který je zcela nemohoucí. Rozdíl je pouze 
v tom, že u dítěte se s postupem času jeho 
schopnosti přijímat samostatně stravu 
zvyšuje, kdežto u člověka vysokého věku 
se zhoršujícím se zdravotním stavem tato 
schopnost, bohužel, klesá, někdy člověk 
tuto schopnost zcela pozbude.
Dodržování nebo porušování lidských 
práv, mezi které patří i  právo na  lidskou 
důstojnost, je nutno posoudit vždy v kon-

krétním případě, tedy podle všech okol-
ností vztahující se k  danému případu. Je 
nutno mít na  paměti, že obsah lidských 
práv a určení toho co je nebo není přípust-
né, se mění v průběhu času s  tím, jak se 
mění pohled na určitou věc ve společnos-
ti. To se nazývá objektivně-teleologickým 
výkladem, tj. výklad zohledňující okolnos-
ti a podmínky současnosti. Je tedy poru-
šením práva na lidskou důstojnost použití 
slova krmit? Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že je 

to v rozporu s lidskou důstojností, ale ne-
uvádějí důvod podporující jejich tvrzení? 
Troufám si říci, že ne. S ohledem na výše 
uvedené, se způsobem využití slova 
i v českém právním předpise a  jeho vše-
obecně rozšířeným užíváním vůbec, není 
použití slova krmit v případě, kdy je stra-
va/pokrm přímo podávána jedním člově-
kem do  úst druhému člověku, v  rozporu 
s lidskou důstojností.

Bc. LUKÁŠ POLÁCH

Pan Polách otázku pojmu krmení per-
fektně vysvětlil a  doložil. Pokud jde 
o člověka, který si již do úst sousto sám 
nevloží, je krmen, ať je to dítě nebo do-
spělý. Důstojnost mu samotný proces 
nesnižuje. Spolu s  ním dodám, že jde 
o  jednotlivé okolnosti, které by mohly 
úkon doprovázet, ale to je již něco jiné-
ho. Krmit v sociálních službách tedy mů-
žeme bez obav.
Toto zamyšlení a rozklad problému mne 
zavedl do  vzpomínek na  inspekci, kte-
rá se týkala mne osobně před několika 
lety. V domově pro seniory, kde žili klien-
ti – někteří i více než dvacet roků – a byli 
jeho obyvateli (ať si o  přesnosti toho či 
onoho pojmu myslíte cokoliv), pracovala 
i část personálu více než deset let. Když 
jsem nastoupila jako sociální pracovnice, 
rychle mi bylo jasné, že ve zdejším přá-
telském ovzduší stačí pouze sepsat exis-
tující praxi do standardů.
Lidská důstojnost zde byla samozřejmou 
realitou a vedení vždy zdůrazňovalo, že 
k lidem, kteří tu bydlí, my pouze přichá-
zíme se službou.  Zákon 108/2006 z do-
mova důchodců udělal po prvním lednu 
2007 domov pro seniory a  pro většinu 
pracovnic v  přímé péči začalo období 
dalších možností, jak službu měnit.  
Troufám si tvrdit, že spolu s  podněty 
od klientů jsme službu zlepšovali společ-
ně, což se odrazilo také v materiálech, kte-
rými jsme se prezentovali navenek, které 
pomáhaly nově příchozím a  informovaly 

jejich rodiny. Jak probíhá den, jaké služby 
poskytujeme, jak se řeší různé situace. 
Inspekce mně a vrchní sestře velmi ostře 
vytkla především to drzé a strašlivé sou-
sloví „náš domov“, včetně vět v  materi-
álech, které jsou prý pouhými frázemi.  
Sousloví „náš domov“ prý diskriminuje 
každého nově příchozího, protože to 
znamená, že musí proniknout do  jaksi 
uzavřeného kolektivu především nás, 
personálu, protože my to píšeme.  Že 
byla i v materiálech popsaná praxe kaž-
dodenní nápomoci a průvodcovství čle-
ny výboru obyvatel (mimo klíčovou a so-
ciální pracovnici), bylo pominuto. 
Z auditů jsme byli zvyklí na debatu, po-
radenství, podporu, vnímali jsme pří-
chod inspektorek jako přínosnou příle-
žitost pohledu zvenčí. Ano, inspektorky 
uznaly, že zde viděly věci, které se jinde 
v  republice nedělají, jenže především 
sousloví „náš domov“ cupovaly na kous-
ky jako nehoráznost. Nemohla jsem 
nijak argumentovat, neboť se ozvalo: 
„Mlčte! Budete jenom poslouchat!“
Poslouchaly jsme, a  když jsme přežily 
výtky za dalších několik slovíček, musely 
jsme posléze utěšovat pracovnice, které 
byly dotčeny právě tím „nejstrašnějším“.  
Nezapomenu na  pláč kolegyně, která 
poukazovala na  to, že přece s  klienty 
vymýšlíme leccos společně, dokonce si 
tehdy řídili i výběr témat pro zdejší vzdě-
lávací program. Je to přece domov nás 
všech, ne? 

Úspěchem této inspekce byl naprostý 
rozvrat mezi personálem a  odchod ze 
zaměstnání vrchní sestry i mne.  Odešly 
i některé naše podřízené… Zjistila jsem, 
že tehdy bylo skutečně trendem nemít 
„náš domov“, což ovšem dnes opět tu 
a  tam v  materiálech podobných pra-
covišť nalézám. Stále se nemohu zba-
vit dojmu, že šlo o  podivné rajtování 
na slovíčkách namísto poradenství. Jako 
bychom ani nebyly na jedné lodi, nýbrž 
nepřátelské území. Vždyť jedna z  in-
spektorek byla ředitelkou podobného 
domova, snad 200 km od nás? 
Proč tedy těžký hřích, a přitom pouhé slo-
víčkaření? Zvláště pokud srovnám pod-
mínky pro lidskou důstojnost v zařízeních 
soukromých, odkud jsme také několik 
klientů přijali.  Dodnes  si stojím za tím, že 
i ty „fráze“ v našich materiálech byly žitou 
praxí. Na  jedné straně bezmoc krajských 
a dalších orgánů při vědomí o nevyhovu-
jících až drsných podmínkách v některých 
neregistrovaných domovech, na  straně 
druhé dupání po tom, co funguje? 
Neobhájila jsem tehdy nic, neboť jsem 
měla nařízeno mlčet. Zůstala tu z té doby 
pouze nepříjemná otázka, jakýmže to ná-
strojem byly a jsou inspekce sociálních 
služeb? Slovíčka se opravila, lidé odešli 
a noví (vím, že přišli další, dobří a snaživí) 
znovu vynalézají kolo. Takhle to dooprav-
dy chceme?

HANA MUDROVÁ

SLOVÍČKAŘENÍ
H YD E PAR K

Na konci února vyšel na stránkách eprávo.cz článek Bc. Lukáše Polácha „Lidská 
důstojnost v sociálních službách“. Autor tu polemizuje s výtkami vůči používání slova 
„krmení“, které prý snižuje důstojnost lidí.  Hledal pilně v zákonech a ani ombudsman 
toto slovo neviní z ponižování. Nakonec je tedy procedura pomoci při příjmu potravy ošklivě posuzo-
vána pouze lidmi, dozorujícími a posuzujícími poskytování sociálních služeb. Tedy inspekcemi.
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FOTR 
je taky jen slovíčko…
Měla jsem a stále mám své ideály. Ideály o tom, jak by měly fungovat rodiny, ideály  
o tom, kam by měly směřovat sociální služby. 

V  našem domově, jelikož je malinký 
a rodinný, žijeme opravdu pospolitým 

rodinným životem. Bohužel, opravdu pro 
některé z našich klientů jsme jedinou rodi-
nou, která pro ně funguje.
V  loňském roce k  nám přišel začátkem 
dubna klient, který celý život pracoval 
v armádě, má vysokou hodnost, a hlavně 
vysoký věk. Je mu 97 let. Přišel k nám pro-
to, „že to doma sám nezvládal“. Postupně 
jsme začali rozmotávat klubko jeho rodin-
ných vazeb a vztahů. V poměrně vysokém 
věku se mu narodila dcera, která bydlí 
na druhém konci republiky. S panem „ge-
nerálem“ nebylo jednoduché navázat spo-
lupráci a naladit se na stejnou „notu“. Je to 
svérázný pán, který je zvyklý velet. Život 
s ním určitě nebyl jednoduchý.
Dcera se poprvé ozvala v  červnu, když 
jsme mluvili o tatínkovi, neřekla mu jinak 
než „fotr“. Naučila jsem se během desetiletí 
v sociálních službách nesoudit, neposuzo-
vat a hlavně neodsuzovat.

Dceru zajímal pouze účet v bance, nic jiné-
ho, co by se týkalo tatínka. V červenci přije-
la osobně, s tatínkem odjela do banky, kde 
zařizovali trvalé příkazy na  úhradu bytu. 
Pan generál se vrátil smutný. Dcera rozběs-
něná, nešetřila vulgarismy na účet „fotra“. 
Od té doby dělá vše proto, aby pan gene-
rál přepsal veškeré peníze a byt na ni. Při 

poslední návštěvě po  něm chtěla pode-
psat žádost do  jiného domova. Vyjádřila 
se tak, že „když to nepodepíše, podepíšu to 
za něj. Jenom je škoda, že fotr nemá demen-
ci. Bylo by to rychlejší a jednodušší. Takhle ho 
svéprávnosti nezbavíme.“
Některé moje ideály jsou pryč již dávno. 
Jsem přesto i  ve  svém věku stále naivní 
a  hledám v  lidech okolo sebe jenom to 
dobré a hezké. 

Minulý týden si mi 
posteskla jedna „dce-
ra“: „Maminka žije moc 
dlouho, prožere mi celý 
majetek, který by mi po  její smrti připadl.“  
Co na to říct? Zůstala jsem doslova s ote-
vřenou pusou a beze slov. Je mnoho milu-
jících rodičů, ale málo milujících dětí, říká 
čínské přísloví. 
Proto velmi fandím novému panu minis-
trovi Marianu Jurečkovi v tom, aby se mu 
podařilo zavést zjišťování příjmů a majet-
ku pro stanovení částky, kterou by klient 
za pobyt platil a kolik by mu případně při-
spíval stát. (https://www.irozhlas.cz/zpravy-
-domov/domov-seniori-prispevek-stat-mi-
nisterstvo_2202141609_voj)
Určitě to je velmi citlivá otázka, nebude to 
jednoduché rozhodování. Ale vodítkem 
by mohl být přístup v  okolních zemích, 
jako je Německo a Rakousko, kde tyto mo-
dely fungují již léta.

LENKA HASNEDLOVÁ

F E J E T O N

Začíná jaro. Hrozí nám jarní únavou,  
 a proto je žádoucí dodat tělu vitamíny. 

Ani já nepodceňuji tuto naléhavou potře-
bu, přestože jsem svým 
založením spíše maso-
žravec.Vepřo-knedlo-
-zelo je pro mě ideální 
řešení tohoto rozporu. Imunitu je však třeba 
posílit důkladněji.
Pátral jsem tedy po  dalších vitamínových 
zdrojích a  užasle jsem si na  internetových 
Novinkách prohlédl obří jahodu, kterou vy-
pěstovali v Izraeli. V obvodu měřila 34 cen-
timetrů. Byla to jahoda, jakou svět neviděl. 
Na rozdíl od stejně hodnocené jitrnice z po-
hádky Obušku, z pytle ven, však tato jaho-
da existovala, svět ji vidět mohl 
a žasnout nad jejími propor-
cemi. Čím asi tu óbrjahodu 
hnojili, říkal jsem si, když 
jsem na ni udiveně hleděl, jako 
bych spadl z višně.
Apropó, višně! Ty jsou také 
důležitými dodavateli vitamí-
nů. Ovšem na  jaře ještě čers-
tvé domácí višně nemáme, leda 
tak v kompotu. Na tohle ovoce si 

ještě nějaký ten měsíc počkáme. Aby nám 
ta doba lépe uběhla, zhlédněme zatím 
alespoň Višňový sad. Jeho autor Anton 

Pavlovič Čechov byl lékař a tato skutečnost 
patrně ovlivnila volbu názvu jeho slavné 
divadelní hry. Určitě chtěl připomenout, že 
ovoce významně prospívá zdraví. Kdyby 
vykonával vedle profese dramatika ještě 
povolání řeznické, patrně by místo Višňové-
ho sadu napsal třeba Medvěda na česneku 
nebo Tři sestry klobásy.   

Zatímco tu vitamínově rozjímám, 
z rádia zní hit z 80. let minulého sto-

letí Citrónová holka v  podání 
zpívajícího bubeníka Vítěz-
slava Vávry. Ano, na citróny 

nesmíme zapomenout! Šup, 
šup, vymačkat do  čaje, ať se 
nám klidně ústa zkřiví kyselostí 
sebevíc, bacily si pak na nás ne-

troufnou!
Bacily mi připomněly hudební 

skupinu Václava Neckáře, a  ten 

mi zase připomněl skutečnost, že vedle vi-
tamínů nám prospěje také pohyb na  čer-
stvém vzduchu. Jaro nás láká ven, teplejší 

počasí je příznivější 
k  procházkám. Máte-li 
tedy komu, podejte mu 
ruku a  projděte s  ním 

třeba Václavák, jak nás nabádá jedna z nej-
známějších písní zmíněného zpěváka. Pro-
sím? Že se na  Václavském náměstí čerstvý 
vzduch nevyskytuje? No tak dobrá, projděte 
radši Boubín, možná tím uděláte radost Mi-
lanu Drobnému, který tuto trasu propago-
val ve své písni. 
Každý ale nemá fyzické dispozice pro pra-
lesní špacírování. Někteří naši spoluobčané 
vnímají jarní počasí převážně okny domovů 
sociální péče a jejich kondice jim dovolí na-
nejvýš procházku po parku. Bylo by pěkné, 
kdyby se zaměstnancům zmíněných domo-
vů podařilo ulehčit jaru průnik  do interiérů 
zmíněných budov. Snad s  pomocí vitamí-
nového nášupu, teplého slunečného počasí 
a veselé mysli co nejvíce potěší klienty a co 
nejlépe zkrotí ten dlouhodobý nášup covi-
dový.   
 LUBOŠ ČEJKA

„Stárnutí nezpůsobuje věk,  
ale opuštění ideálů“ 

( K a r o l í n a  S v ě t l á )

Vitamínový nášup
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Úhrady za zdravotní služby
V ODBORNOSTI 913

Rok se s rokem sešel a my opět přinášíme shrnutí informací o jednáních se zdravotními 
pojišťovnami o úhradách za zdravotní služby v odbornosti 913. Pověřeného zástupce 
odborné společnosti Gratia futurum 913 PETRA BOŤANSKÉHO jsme se zeptali, jak 
jednání dopadla.

V minulém čísle jsme se ptali, jak 
dopadla úhradová vyhláška a novela 
Seznamu zdravotních výkonů. Výsledky 
jednání se zdravotními pojišťovnami 
však tehdy nebyly známé. Je už nyní vše 
domluveno?
Skoro vše. Jednání byla ukončena s větši-
nou zaměstnaneckých zdravotních pojiš-
ťoven již v  průběhu ledna 2022. Dohoda 
s ČPZP byla uzavřena tento týden. Zůstává 
nám tedy ještě dohodnout se na způsobu 
úhrady s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. 
Rád bych proto i touto cestou poděkoval 
všem zástupcům zaměstnaneckých zdra-
votních pojišťoven, že si na  nás v  tomto 
náročném období udělali čas a o jednotli-
vých návrzích s námi diskutovali. U většiny 
z nich jsme dospěli k dohodě nad lepšími 
podmínkami úhrad než při analogickém 
uplatnění úhradové vyhlášky.     

S jakými cíli jste šli do jednání?
Jako každým rokem jsme chtěli zachovat 
dohodnutý mechanismus výpočtu maxi-
mální úhrady na principu průměrných člo-
věkoměsíců a přepočtených bodů u těch 
pojišťoven, u nichž jsme tento mechanis-
mus dojednali v  minulých letech. Chtěli 
jsme vyjmout z regulace výkony, které ne-
byly v Seznamu zdravotních výkonů v roce 
2019, a stejně tak i ošetřovatelsky náročné 
klienty. Naší snahou bylo také dohodnout 
vyšší minimální hodnotu bodu.

A jak jednání dopadla? 
Myslíme, že dobře. U všech zaměstnanec-
kých zdravotních pojišťoven, se kterými 
došlo k dohodě, se podařilo vyjednat lep-
ší podmínky úhrad než při analogickém 
uplatnění úhradové vyhlášky. Když bych 
to měl vzít po jednotlivých cílech, tak vý-
počet maximální úhrady na principu prů-
měrných člověkoměsíců a  přepočtených 
bodů budou aplikovat ČPZP a Revírní bra-
trská pokladna. Ostatní pojišťovny aplikují 
vzorec z  úhradové vyhlášky na  principu 
průměrných člověkoměsíců a průměrných 
úhrad. Nové výkony 06620, 06624, 06632 
a  06641 vyjmou z  regulace ČPZP, ZPMV 

ČR a Revírní bratrská pokladna. Ošetřova-
telsky náročné klienty mohou akceptovat 
ČPZP a Revírní bratrská pokladna. Na roz-
díl od úhradové vyhlášky, kde je uvedena 
minimální hodnota bodu ve  výši 0,93 Kč, 
jsme se s ČPZP a ZPMV ČR dohodli na hod-
notě 1,03 Kč.

A co OZP a ZP Škoda? Nějak jsem je 
v tom výčtu nezaznamenala.
U  OZP jsme se dohodli na  tom, že před-
běžná měsíční úhrada nebude omezena, 
takže OZP zaplatí všechny vykázané body 
v  hodnotě 1,23 Kč. Navíc OZP umožní 
sdílení výkonu 09115 Odběr biologického 
materiálu jiného než krev na  kvantitativní 
bakteriologické vyšetření a jeho vykazování 
v oprávněných případech.
ZP Škoda jako regionální pojišťovna dekla-
rovala ochotu jednat o případných regula-
cích. Tato ochota je podpořena i zpětnou 
vazbou za minulé roky, kdy ZP Škoda v pří-
padech regulace s poskytovateli individu-
álně jednala o důvodech, které k regulaci 
vedly. Nicméně je zde nutná aktivita po-
skytovatele, to znamená mít připraveny 
argumenty, proč k regulaci došlo a v rámci 
ročního vyúčtování úhrad za rok 2022 po-
žádat ZP Škoda o přehodnocení regulace. 
Nemáme důvod pochybovat o tom, že se 
ZP Škoda bude chovat stejně vstřícně jako 
v minulých letech.

Už jste zmínil předběžné úhrady. Jak to 
s nimi bude v roce 2022?
Obdobně jako v  minulých letech jsme se 
snažili i zde vyjednat jiný princip než ana-
logii z úhradové vyhlášky. V ní je uvedeno, 
že předběžná měsíční úhrada nesmí být 
vyšší než jedna dvanáctina ze 124 % úhrady 
v referenčním období. Těch 124 % odpoví-
dá růstovému koeficientu, který je ve vzorci 
pro výpočet maximální úhrady. Odpovídá 
to tomu, že zdravotní pojišťovna by v  pří-
padě stejného objemu zdravotních služeb 
v  letech 2022 a 2019 zaplatila za rok 2022 
o 24 % vyšší úhrady než v roce 2019. Všich-
ni ale víme, že objem péče a většinou ani 
počet unikátních pojištěnců nebudou stej-

né. Proto jsme chtěli, aby 
pojišťovny platily skutečný 
počet vykázaných bodů. Podařilo se nám 
to u ZPMV ČR a Revírní bratrské pokladny. 
Zdravotní pojišťovny OZP a ZP Škoda takto 
budou postupovat pouze u  neregulova-
ných poskytovatelů, tedy těch, kteří v roce 
2019 ošetřili 30 a méně unikátních pojištěn-
ců. ČPZP sice předběžnou úhradu omezuje, 
nicméně je připravena tuto úhradu zvýšit 
na základě žádosti poskytovatele.
Obecně se tedy dá říci, že zaměstnanec-
ké zdravotní pojišťovny jsou připraveny 
i  na  individuální jednání s  poskytovateli, 
a  to především v  oblasti navýšení před-
běžných úhrad a odůvodněném zmírnění 
regulací.  

Celou dobu mluvíte o zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťovnách. A co největší 
pojišťovna – VZP?
S  VZP vyjednávají pouze zástupci Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb. Výstu-
py z  těchto jednání, návrhy či protinávrhy 
s námi APSS ČR bohužel nekonzultuje, tak-
že se nemohu vyjádřit k tomu, jak jednání 
probíhají. Mohu se proto vyjádřit pouze 
k výslednému návrhu úhradového dodat-
ku. Tento dodatek obsahuje nad rámec 
úhradové vyhlášky pouze ustanovení, jež 
se týká poskytovatelů, kteří v  roce 2019 
neměli nasmlouván výkon 06648. U těchto 
poskytovatelů je akceptace dodatku vý-
hodnější, než úhradová vyhláška. Poskyto-
vatele jsme e-mailem o tomto informovali 
a zároveň jsme je upozornili na znění Člán-
ku II. odst. 9., kde smluvní strany konstatu-
jí, že nasmlouvání nových výkonů oproti 
roku 2019 musí být dohodnuto ve Zvláštní 
smlouvě, včetně souvisejících změn ve vý-
počtu celkové výše úhrady. Doporučili 
jsme jim, aby na toto ustanovení upozornili 
v rámci výkonů, které neměli nasmlouvány 
v  roce 2019. Zároveň jsme odeslali dotaz 
na  VZP, ve  kterém upozorňujeme, že se 
toto ustanovení týká výkonů 06620, 06624, 
06632 a 06641.             
Děkuji za rozhovor.

LENKA KAPLANOVÁ
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OSTRAVSKÝ ČTYŘLÍSTEK
UKONČIL
TRANSFORMACI 
Před třiceti lety – přesně 1. ledna 1992 – zřídilo město Ostrava novou organizaci so- 
ciálních služeb – Ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením. Během 
oněch uplynulých třiceti let jsme byli svědky pronikavé proměny služeb sociální péče 
i pohledu na ně. Postupně jsme přebírali zahraniční zkušenosti, učili jsme se a měnili 
přístup k lidem se zdravotním postižením – mentálním i tělesným. Na základě nového 
zákona o sociálních službách se od 1. ledna 2007 změnil název organizace na Čtyřlístek 
– centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Ustupovalo se od tzv. „ústavní“ 
péče k péči více individualizované, respektující možnosti, přání i zájmy klientů. Díky finanční pomoci 
z evropských fondů ostravská organizace modernizovala pobytové služby a vznikala nová chráněná 
bydlení. Přelomový však byl rok 2011, kdy byl zahájen velký proces změn pro všechny klienty Čtyřlístku, 
podpořený statutárním městem Ostrava. Jak tyto změny zasáhly nejen do života klientů, ale i zaměst-
nanců Čtyřlístku, na to jsme se zeptali ředitele organizace PhDr. SVATOPLUKA ANIOLA.

Během posledních deseti let prochá- 
zel ostravský Čtyřlístek velkými trans- 
formačními změnami, které jsou nyní 
u konce. Co všechno s nimi bylo spojeno?
V  dubnu roku 2011 schválila Rada sta-
tutárního města Ostravy „Koncepci 
transformace sociálních služeb zajišťo-
vaných příspěvkovými organizacemi“. 
Z  ní vyplynuly transformační plány pro 
naši organizaci. V  květnu 2015 schválila 
rada města materiál „Transformační zá-
měry sociálních služeb poskytovaných 
organizací Čtyřlístek“, se kterým o měsíc 
později vyslovilo souhlas i  zastupitel-
stvo města.
Od té doby u nás prakticky nezůstal ká-
men na kameni. Již v roce 2013 se denní 
stacionář změnil na první chráněné byd-
lení. V roce 2014 se objevila nová služba 
– domov se zvláštním režimem a zřízeno 
bylo druhé chráněné bydlení – Martinov-
ská. V roce 2015 zahájilo činnost chráně-
né bydlení Bronzová a  o  rok později se 

týdenní stacionář v  Třebovicích změnil 
na domov a chráněné bydlení. V závěru 
roku 2019 se prvních 60 klientů Čtyřlíst-
ku nastěhovalo do  pěti nových domků 
rodinného typu. V  každém z  nich jsou 
dvě domácnosti pro celkem 12 obyva-
tel. V  roce 2020 se přestěhovali uživa-
telé chráněného bydlení Martinovská 
do  nově zrekonstruované vilky v  ulici 
Letní. Působiště změnily také naše sociál-
ně terapeutické dílny, jež se přestěhovaly 
ze zastaralé budovy v  Ostravě-Kunčič-
kách do centrálního sídla naší organizace 
v  Ostravě-Muglinově. V  současné době 
jde u nás transformace do finále. Klienti 
se začátkem letošního roku nastěhovali 
do dalších tří nových domků a v březno-
vém finále transformačních změn v naší 
organizaci budou osídleny poslední dva 
domky pro 12 a  18 klientů. Celkem tak 
v  letech 2019–2022 získalo nový domov 
s  komfortním vybavením a  kvalitními 
službami 159 klientů Čtyřlístku. 

Důležité je, že na  uvedené změny jsme 
získali zdroje z  evropských fondů. Cel-
ková částka získaná prostřednictvím Re-
gionálního operačního programu a  In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu představuje 300 mil. Kč, při-
čemž spolufinancování města činilo cca 
60 mil. Kč. Všechny podané projekty, ať 
již Čtyřlístkem samotným nebo statutár-
ním městem, byly úspěšné. 

Která rozhodnutí byla pro vás v tomto 
období nejsložitější? S jakými problé-
my jste se museli potýkat?
Vůbec nejsložitější záležitostí bylo vy-
myslet efektivní způsob zabezpečení 
stravy, protože naši klienti, pro něž jsme 
museli stravu zajistit, žijí v současné době 
na  15 místech po  celé Ostravě. Zvolili 
jsme ojedinělý systém kombinace teplé 
a  zchlazované stravy. Tento způsob se 
osvědčil a je velice efektivní, protože díky 
tomu nemusí ani stravovací provoz ani 
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doprava pracovat o  víkendech. Správně 
zregenerované jídlo totiž chutná stejně 
dobře, jako když se přiveze teplé.

Transformační proces je ve vaší or-
ganizaci u konce. Co bude dál? Před 
jakými výzvami stojíte nyní?  
Ukončením transformačního procesu se 
uvolnila v rezidenční části naší hlavní bu-
dovy v Ostravě-Muglinově tři patra, která 

je možné i  nadále dobře využít. A  to se 
na následující dva a půl roku podaří. V Os-
travě je totiž nutná rekonstrukce Domova 
pro seniory Korýtko a naše budova v Mu-
glinově tak přijme na přechodnou dobu 
104 seniorů, dalších 40 pak najde domov 
v  budově Na  Liščině v  Ostravě-Hrušově. 
Napřed však bude třeba provést nezbyt-
né úpravy, protože život seniorů vyžaduje 
částečně jiné podmínky. Po návratu těch-

to seniorů do  jejich zrekonstruovaného 
Domova Korýtko by uvolněné prostory 
v naší organizaci mohly být i nadále vy-
užívány ve  prospěch seniorů. Zda tomu 
tak bude a jakou formou, o tom se začne 
jednat již v letošním roce.

Za rozhovor poděkovala  
BOHDANA RYWIKOVÁ

Foto: Werner Ullmann a autorka

Z  D O M OVA

SENIOŘISENIORŮM
Jejich věkový průměr je osmdesát let. Datum narození v jejich občanském průkazu rozhodně není 
překážkou k tomu, aby jim bránilo být aktivní. Řeč je o členech Klubu výtvarných technik Ostrava, 
který s podporou centrální městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a statutárního města 
Ostravy funguje již třináct let. O tomto nevšedním, a jak tvrdí lektor kurzů Klubu výtvarných technik 
malíř a grafik Josef Odráška – zcela ojedinělém klubu, jsme na stránkách Rezidenční péče psali před 
dvěma lety (č. 1/2020). Život se však nezastavil a senioři tohoto klubu stále něčím překvapují. 

„Náš věkový průměr se zvolna zvyšuje,“ 
konstatuje s  úsměvem Josef Odráška, 
který už také dávno dosáhl seniorského 
věku a přesto by mu jeho elán a nasaze-
ní mohly závidět mnohem mladší roč-
níky. „Už mezi námi není nikdo, komu by 
bylo méně než sedmdesát let. Ale to nikdo 
neřeší.“ Své práce čtrnáctka kreativních 
seniorů pod jeho vedením pravidelně 
vystavuje na  kolektivních výstavách 
v  ostravském regionu i  za  jeho hranice-
mi. Během let existence klubu se však 
jeho omezené prostory stále plní novými 
a  novými malířskými díly. Tak vyvstala 
otázka, jak dostat obrazy zdejších tvůrců 
i mimo výstavní síně, mezi ty, kterým by 
udělaly radost. Odpověď se přímo nabí-
zela: přece opět mezi seniory! Byl to ná-
pad, který už potěšil mnoho obyvatel jak 
v ostravských domovech pro seniory, tak 
zejména v četných zařízeních Charity Os-
trava, mezi něž patří například i hospic Sv. 
Lukáše v Ostravě-Výškovicích. 
Začátkem letošního roku oslovil klub tou-
to hezkou nabídkou i  seniory Čtyřlístku 
– centra pro osoby se zdravotním posti-
žením Ostrava. Samozřejmě se okamžitě 
setkala s  velkým nadšením, tím spíš, že 
se mnozí klienti teprve před nedávnem 
přestěhovali do  nových domků, zářících 
novotou, ve  kterých se v  podstatě stále 
„zabydlují“. A co jiného, než umění může 
vnášet ještě více tepla a přívětivé pohody 
do nových příbytků? 
„Snažíme se vybírat z  naší poslední tvorby 
kolekci, která potěší klienty Čtyřlístku,“ vy-

světluje Josef Odráška a  dodává: „Naše 
obrazy necháváme rámovat a můžeme po-
máhat i s jejich instalací. Chceme postupně 
předávat obrazy do dalších nových domků 
pro klienty Čtyřlístku a nějakým způsobem 
je zaplnit naším uměním. My jsme tu přece 
od toho, abychom přinášeli radost.“ 
První návštěva členů Klubu výtvar-
ných technik (KVT) mezi našimi klienty 
ve dvou domcích Čtyřlístku se uskutečni-
la letos začátkem února. Radost ze setká-
ní byla oboustranná. Paní Věra Fajkošová 
– posluchačka KVT spolu s jeho lektorem 
Josefem Odráškou se setkali jak se za-
městnanci, tak klienty žijícími v domcích 
Trnkovecká a  Kanczuckého, kde je přiví-
taly vedoucí domků – Martina Němco-
vá a  Táňa Čalová. Obě setkání vzbudila 
nadšení nejen klientů a  personálu, ale 
i obou hostů. Velmi se jim líbilo prostře-
dí, v němž klienti žijí a naopak – moc se 
líbila i  díla, která s  sebou hosté přinesli 
a nyní zdobí obývací pokoje obou dom-
ků. Všichni se shodli na tom, že darované 
obrazy se do interiérů výborně hodí a na-
víc navozují skutečné kouzlo domova. 
Navázaný kontakt nepochybně bude po-
kračovat návštěvami pracovníků našich 
domků v  Klubu výtvarných technik, kde 
se mohou seznámit jak s  jeho členy, tak 
jejich tvorbou a třeba si i vybírat obrazy, 
které by se klientům také líbily a možná 
inspirovaly i k vlastní tvorbě.

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímcích nahoře paní Táňa Čalová z ostrav-
ského Čtyřlístku na návštěvě v Klubu výtvar-
ných technik Ostrava, uprostřed s jeho lektorem 
Josefem Odráškou. Dole: obraz Liška autorky 
Věry Fajkošové dnes zdobí interiér Domku 
Kanczuckého.
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 K O N F E R E N C E  V  T O R U N I

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP 
K DLOUHODOBÉ PÉČI

Tradice konference, která je organi-
zována pro profesionály pracující 
s chronicky nemocnými, zdravotně 

postiženými a pacienty závislými na po-
moci druhých, sahá již do  roku 1998. 
Od té doby se v Toruni potkávají odbor-
níci a kapacity z celého světa, aby sdíleli 
zkušenosti, nápady, inspirovali se a  na-
vzájem si pomáhali najít ta nejlepší řeše-
ní situací, se kterými se při péči o klienty 
každodenně setkávají.
V  posledních dvou letech jsme se zcela 
soustředili především na  situace, kte-
rým čelila dlouhodobá péče v  důsled-
ku pandemie covid-19 po  celém světě, 
a na péči o potřeby nejen pacientů, ale 
i  a  personálu v  těchto vskutku bezpre-
cedentních časech. Mnohdy jsme byli 
nuceni použít krizové scénáře ovlivňující 
fungování celých institucí a  dodnes se 
s následky vyrovnáváme. 
Přesto se zdá, že nejnáročnější období je 
za  námi, a  proto se chceme, obohaceni 
o předchozí zkušenost, znovu začít dívat 
do  budoucnosti. 24. ročník Mezinárodní 
konference dlouhodobé péče v  Toruni 
bude především o tom, jak může holistic-
ký přístup k potřebám osob v dlouhodo-
bé péči měnit kulturu v této oblasti a jak 
může pomoci se vyrovnat s  náročnými 
výzvami, kterým čelí a čelit bude i nadále.
8. června 2022 proběhne slavnostní 
zahájení a pak už se bude po dva dny 
diskutovat, poslouchat, networko-
vat, sdílet, polemizovat.
Jedním ze stěžejních témat by měla být 
proměna péče o pacienty v rámci dlouho-
dobé péče. Demografické změny a  s  tím 
související očekávání týkající se pozdní 
dospělosti vytvářejí pro dlouhodobou 
péči nové cíle. Jak lze sladit schopnost po-
skytovat péči pacientům, kteří ji potřebují, 
a zpřístupnit jim tuto péči nejlépe v jejich 
domácnostech či v  samé blízkosti jejich 
domova? Jak může být poskytována péče, 
která nejen uspokojuje zdravotní potřeby 
pacienta, ale také zlepšuje kvalitu jeho ži-
vota a  pomáhá vyrovnat se s  osamělostí 

a poskytuje do určité míry pacien- 
tovi svobodu? Je možná úplná 
deinstitucionalizace, jaké má pak 
formy a  jaké jsou zkušenosti ex-
pertů ze zemí, kde je již úspěšně 
realizována? To jsou hlavní otázky, 
na které se budou snažit účastníci 
konference nalézt odpovědi.
Holistický přístup k  péči má bezesporu 
vliv na zdraví a celkovou pohodu pacien-
tů. Podstatou holistické péče je celostní 
pohled na klienta a následné uspokojení 
jeho potřeb ve  všech dimenzích lidské 
bytosti – biologické, psychické, sociální, 
ale i spirituální. Tento pohled pak má být 
východiskem pro zabezpečení komplex-
ní, individualizované a  kvalitní ošetřo-
vatelské péče založené na  partnerském 
vztahu pečujícího a klienta. 

Kvalita života do  velké míry zá-
visí na  zdravotním stavu každé-
ho z nás. Nicméně, i nezávislost, 
svoboda konání, duševní a fyzic-
ká pohoda, to vše je s kvalitou ži-
vota přirozeně propojeno. Dlou-
hodobá péče je často vnímána 
pouze jako nezbytně nutná péče 

o zdraví pacientů. To však nestačí. Holis-
tický přístup znamená, že se péče o  pa-
cienta zaměřuje i  na  prevenci, tak, aby 
byla co nejdéle a nejpřirozeněji zachová-
na kvalita života pacienta, nebo se péče 
transformuje na péči rehabilitační – tedy 
na  obnovení ztracených dovedností, či 
(dnes stále častěji) na  řešení následků 
pandemie covid-19.
V  kontextu všech změn, kterými jsme si 
poslední dobou prošli, se mění i dlouho-
dobá péče. Stále větší prostor dostávají 
nové technologie a metody, mění se or-
ganizace úkolů a mění se i smysl dlouho-
dobé péče. Mění se očekávání, která jsou 
spojena s pokročilejším věkem. Už nelze 
jen zajišťovat nezbytnou zdravotní péči, 
pacienti i  jejich blízcí a  celá společnost 
očekávají, že kvalita života v  pozdním 
věku zůstane co nejdéle zachována v při-
měřeném stavu, osoby se zdravotním 
handicapem zcela právoplatně chtějí žít 
plnohodnotný život. Naplnění těchto 
očekávání se stává v současné době hlav-
ní výzvou v dlouhodobé péči a bude také 
jedním z nosných témat celé konference 
dlouhodobé péče.
Partnery akce jsou již po  čtyřiadvacáté 
polská společnost s globální působností 
TZMO SA a  Polská gerontologická aso-
ciace. Opakované setkání profesionálů 
z  celé Evropy vytváří ohromnou příle-
žitost pro sdílení zkušeností, výměnu 
názorů a získávání vědomostí stran těch 
nejúčinnějších řešení týkajících se osob 
odkázaných na pomoc druhých. Organi-
zátoři i  partneři věří, že vytvořením sdí-
leného prostoru pro získávání znalostí 
a výměnu zkušeností lze výrazně ovlivnit 
kvalitu služeb z oblasti dlouhodobé péče. 

Ve dnech 8.–10. června 2022 se v polské Toruni uskuteční již 24. Mezinárodní konference dlouhodobé 
péče s podtitulem Holistický přístup k dlouhodobé péči – Potřeby a výzvy. Po loňské přestávce, kdy 
konference probíhala pouze v online prostředí, se letos budou moci účastníci potkat i naživo. 

Pro více informací kontaktujte TZMO Czech Republic na e-mailu info@tzmo-global.com.
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Kdo se pohybuje v oblasti sociální péče, ten se s názvem 
fotbalového turnaje SENI CUP již setkal. A i když poslední dva 
roky nebyly fotbalu a sportu vůbec nakloněny, SENI CUP žil 
dál. Překlenul období, kdy se lidé nemohli setkávat, dočasně 
se proměnil do akce virtuálního světa a přivedl nové sledující, 
soutěžící a podporovatele. A teď – SENI CUP JE ZPĚT !

SENI CUP
JE ZPĚT

Organizátor tohoto tradičního 
fotbalového klání handicapova-
ných, společnost TZMO Czech 

Republic, už zase připravuje a ladí každý 
detail, aby se 16 týmů ze zařízení sociál-
ních služeb mohlo utkat na hřišti Slovanu 
Havlíčkův Brod v malé kopané, užít si den 
plný sportu, hudby a především pohody 
a  dobré nálady. Těchto 16 týmů se utká 
nejprve ve  skupinách, vítězové skupin 
v  semifinále a  2 nejlepší týmy ve  finále. 

Ten nejlepší ze všech si to nakonec roz-
dá s týmem pořadatelů a jeho VIP hostů 
a patronů. 
A kdy ten den nastane? Ve středu 25. 5. 
2022 obouváme kopačky, oblékáme dre-
sy a vybíháme na trávník. 
SENI CUP, a letos nás čeká již 15. ročník, 
podporují osobnosti z oblasti sportu, kul-
tury, ale i politiky. Našimi stálými patrony 
jsou bývalí reprezentanti Tonda Panenka, 
Láďa Vízek a Horst Siegl, kteří i tentokrát 
přislíbili účast. Nebude chybět dobrá mu-
zika, o  kterou se postará hudební usku-

pení muzikálového představení Děti ráje, 
fotokoutek a  zábava pro hráče i  jejich 
doprovod. Na  věhlasu SENI CUPu určitě 
dodává i záštita Ministerstva práce a so-
ciálních věcí v  čele s  panem ministrem 
Marianem Jurečkou, o  slavnostní výkop 
se postará starosta Havlíčkova Brodu 
a senátor p. Jan Tecl.
V  loňském roce proběhla online verze 
SENI CUPU – Výzva Skóruj na  dálku. Ta 
spočívala v  plnění zadaných disciplín, 

natočení videa a jeho zaslání orga-
nizátorovi výzvy. Ten pak vše zve-
řejňoval na  facebookových strán-
kách fb.com/senicup.cz a  porota, 
v  čele s  patrony SENI CUPu, vy-
brala vítěze jednotlivých disciplín. 

Zájem zařízení sociálních služeb a  ohlas 
mezi jednotlivými týmy překvapil všech-
ny, kteří se na  této 
akci podíleli. A  i  to 
je důvod, proč se 
společnost TZMO 
Czech Republic 
rozhodla rozšířit 
SENI CUP a  zacho-
vat i  tuto výzvu. 
Tedy po  skončení 
vlastního turnaje 
bude následovat  

2. ročník SENI CUP Výzvy – Skóruj na dál-
ku s novými úkoly, novými výzvami. 
Překvapení letos chystáme i  v  řadách 
podporovatelů a  patronů a  jsme moc 
rádi, že se nám daří přivést nové tváře. 
Ukázat lidem i mimo sféru sociálních slu-
žeb, že není rozdíl mezi zdravými a han-
dicapovanými, že pokud jde o  sport, 
bitva o  každý míč, radost po  vstřelení 
branky stejně jako zklamání po  prohře, 
není rozdílná. Tomu všemu pomáhá SENI 
CUP – turnaj srdcařů.
Těšíme se na vás 25. 5. 2022 na hřišti Slo-
vanu Havlíčkův Brod. Vítáni jsou všichni, 
hráči i fanoušci. 
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HOJENÍ RAN NA KLÍČ
S PROLEŽENINAMI POMŮŽE V DOMOVECH  
PRO SENIORY T ÝM RANHOJIČEK 
Bércové vředy, otlaky či různě rozsáhlé proleženiny po hospitalizaci v nemocnici nebo pobytu v lé-
čebně dlouhodobě nemocných. Nejen tyto zdravotní problémy musí pracovníci rezidenčních zařízení 
a domovů pro seniory řešit se svými klienty. Hojení ran je často komplikované, klienty je nutné převá-
žet na specializovaná pracoviště. Pomoci jim mohou lékaři a sestry společnosti B. Braun Avitum, kteří 
proces léčby zjednoduší a zefektivní. Jsou také neustále na příjmu, připraveni podat pomocnou ruku.

Služeb hojení ran B. Braun Avitum vyu-
žívá od  října loňského roku také Domov 
Vršovický zámeček, který je součástí Cen-
tra sociální a ošetřovatelské pomoci v Pra- 
ze 10. Poskytuje tři druhy pobytových slu-
žeb, a  to domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem a  odlehčovací služby. 
Hojení ran zde dříve probíhalo podle do-
poručení praktického lékaře či lékařů z ne-
mocnic, LNP a LDN.
„Na  základě těchto doporučení jsme pře-
vazovali materiálem, který předepsal ten 
konkrétní lékař. A  protože se k  tomu každý 
z  lékařů staví jinak, i  materiály byly různo-
rodé. Spoustu klientů jsme museli odesílat 
na  specializovaná pracoviště, ať už chirur-
gické ambulance nebo na  kožní. A  pokud 
měl klient ránu a  byl omezen na  mobilitě, 
transport pro něj byl náročný,“ vysvětluje 
Olga Brandejská, která Domov Vršovický 
zámeček vede.

LÉKAŘ I SESTRY PŘIJDOU  
ZA KLIENTEM

Po navázání spolupráce s B. Braun Avitum 
se situace změnila. Do Vršovického zámeč-

ku začal za  všemi klienty na  pravidelné 
kontroly docházet lékař se sestrami. Lékař 
je schopen na místě – coby součást péče 
o klienty domovů – předepsat při kontrole 
konkrétní terapeutické krytí, které má na-
víc při sobě či jej dokáže na místo v krát-
kém čase dopravit.
„Nemusíme pro ně nikam chodit. Všechno 
máme nadneseně řečeno na  klíč. Klienty 
současně nemusíme nikam transportovat. 
Během té krátké doby se nám tak podařilo 
zhojit dekubity 1. a  2. stupně. Díky kom-
plexní péči našich sester i  sester z  Braunu 
spolupráce krásně funguje. Konzultace jsou 
úžasné, sestřičky jsou vždy na příjmu, navíc 
mobilní, poradí nám a  veškeré problémy 
jsme tak schopní řešit hned. Klienti dokonce 
začali označovat děvčata jako ranhojičky,“ 
doplňuje s úsměvem Olga Brandejská.
Dodává, že klientelou Vršovického zámeč-
ku jsou zejména méně mobilní senioři s cit-
livou a choulostivou pokožkou. S léčenými 
dekubity nebo ranami do zařízení už přišli. 
Proto kladou v zařízení veliký důraz na pre-
venci a novým ranám se snaží předcházet 
používáním antidekubitních matrací, pod-
ložek a dalších produktů a postupů.

KOMPLEXNÍ PÉČE NA PRVNÍM MÍSTĚ

K prevenci a léčbě proleženin 1. stupně je 
vhodný například sprej Linovera z portfo-
lia společnosti B. Braun. Chrání kůži proti 
zevním vlivům, zlepšuje odolnost kůže, sti-
muluje syntézu kolagenu a má hydratační 
a hojivý účinek. Každá rána je však indivi-
duální a  vyžaduje svůj postup. U  hojení 
ran je důležitá komplexní péče. Jde nejen 
o  správné čištění rány a  krytí, velkou roli 
hraje psychika i mobilita klienta, hydratace 
a dostatečná výživa.
„Když člověk špatně jí a  má nevyváženou 
stravu, má to taky vliv. Nejvíce klientů 
máme na domově se zvláštním režimem, to 
znamená klienty s různými druhy demencí, 
tam je zajištění komplexní péče obtížnější. 
Za nás proto byla spolupráce s B. Braun Avi-
tum velice dobrým tahem,“ uzavírá Olga 
Brandejská.

Pro sjednání služeb pro domovy seniorů 
a další rezidenční zdravotnická zařízení 
kontaktujte Bc. Alenu Kyselovou,  
e-mail: alena.kyselova@bbraun.com, 
tel.: 778 704 401. 

Odbornice B. Braun na hojení ran v praxi

Linovera® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je péče o citlivou a choulostivou pokožku. Zvyšuje její odolnost a chrání ji na zranitelných místech. Linove-
ra® podporuje revaskularizaci kůže a napomáhá obnově kožních buněk. Indikace: Prevence a léčba dekubitů 1. stupně. Bezpečnostní pokyny: Užití přípravku u dětí a novorozenců by mělo 
probíhat pod dohledem lékaře. Nepoužívejte, pokud trpíte alergií na jakoukoli složku. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. K zevnímu použití. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je 
B. Braun Medical SA se sídlem na adrese Carretera de Terrassa, 121, ES 08191 Rubí (Barcelona), Španělsko. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje 
informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.
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HLEDÁTE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PÉČE O SEBE NEBO SVÉ KLIENTY?  
Odborné ambulance B. Braun Plus se o vás postarají

HOJENÍ RAN  |  NUTRICE  |  UROLOGIE A KATETRIZACE  |  STOMIE

OLOMOUC  |  BRNO  |  PRAHA  |  PLZEŇ  |  TÁBOR  |  ČESKÉ BUDĚJOVICE  |  HRADEC KRÁLOVÉ

Potřebujete péči ve větší blízkosti vašeho bydliště? 
Rádi vám zajistíme služby z široké nabídky našich Partnerských center po celé republice. 

Objednání i bez doporučení  |  krátké objednací lhůty  |  bezbariérový přístup  |  příjemný personál 
spolupráce se všemi tuzemskými pojišťovnami  |  návaznost na další odborná pracoviště 
pro případnou operační léčbu

OBJEDNEJTE SE: 
 � Telefonicky či online (https://bit.ly/bbraunambulance) 
 � Terénní služby pro Domovy seniorů sjednávejte u Bc. Aleny Kyselové, tel. +420-778 704 401,  
e-mail: alena.kyselova@bbraun.com

Jsem rád, že mám možnost kontaktovat někoho, kdo mi 
poradí, a věřím tomu, že tato ordinace bude takto vstřícná 
ke všem budoucím pacientům,“ říká David Drahonínský, 
který se kvůli dekubitu obrátil na Chirurgickou ambulanci 
B. Braun Plus – poradnu pro hojení ran Budějovická. 
Jeho případu se přímo věnovala Bc. Alena Kyselová, 
specialistka v oblasti péče o chronické pacienty. 
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SENI CARE,
KOMPLEXNÍ PÉČE 
O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

SENI, INKONTINENCE POD KONTROLOU

 KOMFORTNÍ PÉČE

ÚČINNÁ OCHRANA

REGENERACE

LEHKÁ INKONTINENCE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍAKTIVACE

STŘEDNÍ INKONTINENCE
TZMO Czech Republic s. r.o. Vlastibořská 2789/2, 193 00 Praha 9, tel.: +420226212312

TEŽKÁ INKONTINENCE
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