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1 MANAŽERSKÝ SOUHRN 
 

1.1 Východiska analýzy 
Tato analýza je zpracována za účelem získání podkladů pro další jednání Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR (dále také jen “MPSV”) s resortem zdravotnictví na téma reformy psychiatrické 
péče a zároveň podkladů pro tvorbu návrhů systémových změn souvisejících s oblastí rozvoje 
sociálních služeb a sociální práce na základě identifikovaných potřeb vzniklých v souvislosti 
s potenciálním dopadem reformy psychiatrické péče do gesce MPSV. 
 
Úkolem zpracovatele – společnosti FM solutions, a.s., je na základě rozboru dostupných návrhů a 
dokumentů souvisejících s reformou psychiatrické péče vymezit potenciální dopad této reformy do 
oblasti sociálních služeb se zohledněním hlediska kapacity a dostupnosti sociálních služeb, struktury 
sociálních služeb, vývoje obyvatelstva a s tím souvisejícího předpokládaného nárůstu uživatelů 
sociálních služeb s duševním onemocněním. 
 

1.2 Postup prací a použité metody 
Analýza byla zpracována v průběhu srpna a září 2015. V průběhu realizace byly uspořádány tři 
diskusní skupiny, jejichž cílem bylo ověřit identifikovaná “bílá místa” systému na základě praktických 
zkušeností poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním; stanovit, případně 
ověřit hypotézy budoucího vývoje poptávky po sociálních službách pro osoby s duševním 
onemocněním a ověřit u sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním naplňování potřeb 
cílové skupiny obsahem současně definovaných služeb, vhodnost současné druhologie služeb a 
využitelnost standardů kvality. Zpracovávaná data byla v průběhu realizace oponována členy expertní 
skupiny, jejichž připomínky byly cenným podkladem pro zpracování této  analýzy. 
 
Vzhledem k časovým možnostem projektu byla pro zpracování analýzy dále použita především 
metoda desk research. 
 

1.3 Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
Poskytovatelé sociálních služeb byly do analýzy zapojení především formou oponentury vstupních dat 
jako členové expertní skupiny MPSV. Dále se zúčastnili realizované focus group na téma naplňování 
potřeb cílové skupiny obsahem současně definovaných služeb, vhodnost současné druhologie služeb a 
využitelnost standardů kvality. Po dohodě se zadavatelem byly do tvorby analýzy zapojeni také 
zástupci klientů (pacientských organizací), kteří se zúčastnili diskuzních skupin s cílem ověřit 
identifikovaná “bílá místa” systému na základě praktických zkušeností poskytovatelů sociálních 
služeb pro osoby s duševním onemocněním; stanovit, případně ověřit hypotézy budoucího vývoje 
poptávky po sociálních službách pro osoby s duševním onemocněním. 
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1.4 Výsledky a doporučení 
 
1.4.1 Část A: Analýza strategických dokumentů souvisejících s reformou psychiatrické péče” 
 
Analýza vybraných dokumentů souvisejících s reformou psychiatrie se zaměřuje pouze na oblast 
a dopady do sociálních služeb. Hodnotí, jak obsáhle a podrobně se dokumenty problematikou 
sociálních služeb zabývají, s jakými daty o sociálních službách pracují a jaké návrhy a tvrzení, 
v těchto dokumentech obsažené, mohou mít dopady na systém sociálních služeb. Předmětem 
analýzy není hodnocení dokumentů ve vztahu k zadání, hodnocení dokumentů jako celku ani 
hodnocení problematiky zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním. 
 
Analyzované dokumenty jsou dokumenty strategickými a nikoli implementačními, neobsahují tudíž 
dostatečně konkrétní informace o jednotlivých aktivitách připravované reformy. V některých 
případech se jedná o návrhy případně varianty možného postupu. Proto nelze jednoznačně 
kvantifikovat dopady do sociálního systému, lze je pouze odhadovat. Je to zároveň příležitost najít 
optimální řešení daného problému při jejich dopracování do implementační podoby. Navrhované 
změny v systému péče o duševně nemocné jsou bez jakýchkoli pochyb nezbytné a přinesou 
významnou kvalitativní změnu pro klienty a pacienty. Analyzované dokumenty řeší problematiku 
duševně nemocných především ze zdravotního pohledu a sociální stránka problematiky v nich není 
často dostatečně rozpracována a akcentována.  
 
Na náklady sociálního systému bude mít klíčový vliv finální nastavení standardů regionální péče, 
zvolená varianta transformačních scénářů psychiatrických nemocnic a finální podoba standardu center 
duševního zdraví. Tyto faktory mají zásadní vliv na budoucí výši nákladů sociálního systému. Jejich 
skutečnou výši ovlivní rozpracování myšlenek a tezí strategických dokumentů v současné 
implementační fázi reformy. Na těchto procesech je proto nezbytná aktivní účast zástupců MPSV, 
krajů a poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Rozpočet reformy počítá i s částečnou podporou sociálních služeb a může tedy významně podpořit i 
vzdělávání sociálních pracovníků, rozvoj dalších nových služeb pro duševně nemocné nebo 
komunikační kampaně na podporu destigmatizace této cílové skupiny. 
 

 
 
Významným podkladovým materiálem pro tvorbu strategie reformy bylo „Mapování stavu 
psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a 
zahraničí)“. 
 
Cíl dokumentu: Hlavním cílem projektu bylo vypracovat doporučení pro změnu struktury lůžkové 
psychiatrické péče, jak po stránce kvantitativní, tak kvalitativní a pro rozvoj mimolůžkové (komunitní) 
péče včetně vzniku nových zařízení alternativních k dlouhodobé ústavní péči. Dokument mapuje 
současnou situaci především v psychiatrické péči a soustřeďuje se na její aktuální popis. Hodnocení a 
případné vyvozování závěrů není hlavní náplní tohoto dokumentu. 
 
Analýza dopadů dokumentu do sociálních služeb: 
Tento dokument neobsahuje dostatečné údaje o potřebách sociální péče ve vztahu ke stávajícím 
kapacitám, ani detailní data o sociální péči jako takové. Dokument se nezabývá analýzou vývoje 
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nemocnosti v jednotlivých diagnostických skupinách z pohledu potřebných sociálních služeb a z ní 
vyplývající predikce potřeby kapacit jednotlivých sociálních služeb. Financování péče o osoby s 
duševním onemocněním ze sociálního systému je pouze zmíněno, ale není v dokumentu nijak popsáno 
ani analyzováno. 
 
Celkově je kapacita většiny zdravotních i sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním 
v dokumentu hodnocena jako nedostatečná. Pro efektivní fungování systému péče je třeba zajistit 
regionální charakter péče, kdy by se v regionu měla nalézat jak dostupná lůžková péče, tak návaznost 
na péči ambulantní, intermediární a komunitní. Zcela nedořešena zůstává otázka sociálních lůžek 
(ústavy sociální péče, domovy důchodců s psychiatrickým dohledem apod.) pro pacienty s chronickou 
závažnou duševní poruchou, u nichž pomine potřeba lůžkové zdravotní péče, ale nejsou schopni 
samostatně fungovat v běžném životě, tedy ani v chráněném bydlení. Služby sociální rehabilitace pro 
cílovou skupinu osob s duševním onemocněním jsou nerovnoměrně rozmístěny a nedostatečně 
kapacitně dimenzovány. Pokud by mělo dojít k nápravě tohoto stavu, bude to mít významné dopady 
do nákladů na sociální služby. Nezbytnou podmínkou je, aby tento rozvoj byl zakotven do 
rozvojových plánů sociálních služeb v jednotlivých krajích, vycházel z reálných regionálních potřeb a 
byl finančně udržitelný. 
 
Dokument pracuje se standardy regionální péče, které jsou převzaty z Koncepce oboru psychiatrie 
z roku 2008, ale nekvantifikuje dopady jejich zavedení do nákladů ani zdravotního ani sociálního 
systému. Přestože obsahují doporučení i pro kapacity sociálních služeb, je otázkou, zda a jak byly 
konzultovány s MPSV a s územně samosprávnými celky (kraji), které nesou faktickou odpovědnost za 
síť sociálních služeb. Aplikace těchto regionálních standardů by mohla mít velmi závažné důsledky do 
nákladů sociálního systému. Koncepce oboru psychiatrie z roku 2008 také ještě vůbec nepočítala 
s rozšířením péče o další pilíř, centra duševního zdraví. Struktura sociálních služeb ve standardech 
regionální péče také neodpovídá zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
 
V dokumentu jsou rozebírány varianty transformačních scénářů psychiatrických léčeben/nemocnic, 
které by mohly mít zásadní dopady do sociálních služeb. Ty však nejsou popsány ani vyčísleny. 
Dokument rozebírá výhody a nevýhody, podmínky realizace a finanční nároky jednotlivých variant 
transformace psychiatrických léčeben/nemocnic. Zabývá se téměř výhradně dopady do nákladů 
zdravotního systému a neobsahuje jednoznačné doporučení nejvhodnější varianty. Jednotlivé scénáře 
jsou jen nastíněny a nejsou podrobeny analýze dopadů do sociálního systému. U některých scénářů by 
mohlo dojít k přehlcení ostatních služeb, včetně sociálních, kde však budou pacienty odmítat v 
důsledku omezených kapacit. Může dojít i k nárůstu sociálních problémů v rodinách nemocných, k 
možnému bezdomovectví psychiatrických pacientů, možná i ke zvýšení kriminality, nebo alespoň k 
jejich kriminalizaci. Analýza těchto rizik nebyla předmětem tohoto dokumentu. Pro posouzení 
jednotlivých scénářů by bylo třeba je rozpracovat a modelově na datech nasimulovat. Jedná se tedy 
spíše o nastolení agendy – možných, pólových scénářů řešení deinstitucionalizace psychiatrických 
léčeben/nemocnic.  
 
Z dat v tomto dokumentu není možné dopočítat finanční dopady implementace Strategie reformy 
psychiatrické péče do nákladů sociálního systému. Tento výpočet nebyl proveden ani v žádném jiném 
dokumentu při přípravě Strategie reformy psychiatrické péče. 
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Dokument popisuje především zdravotní stránku péče o duševně nemocné a doporučení nejsou 
podloženy detailnějšími výpočty predikce kapacit jednotlivých služeb. Dokument neposkytuje 
odpovědi na základní otázky:  

• Je sociálních služeb dostatek pro cílovou skupinu duševně nemocných, na které se primárně 
orientuje Strategie? Pokud chybí, tak jaké, kde a jaká kapacita?  

• Kolik stojí dnes sociální služby pro tuto cílovou skupinu a jaká by byla optimální výše těchto 
nákladů?  

• Pokud dojde k zásadním změnám v psychiatrických léčebnách/nemocnicích, tak jaké dopady to 
bude mít do systému sociálních služeb? 

 
 
Klíčovým dokumentem reformy péče o duševně nemocné je Strategie reformy psychiatrické péče 
schválená ministrem zdravotnictví dne 7. října 2013. Záměr této strategie i její hlavní cíl, tedy 
zvyšovat kvalitu života osob s duševním onemocněním, je plně v souladu i s cíli sociálních služeb pro 
tuto cílovou skupinu. 
 
Strategie reformy psychiatrické péče je strategickým dokumentem obsahujícím ideová východiska a 
konsensuální návrhy na změny v poskytování psychiatrické péče v ČR. Je výchozím a závazným 
podkladem pro transformaci psychiatrické péče v ČR v období od roku 2014 do roku 2023. 
 
 
Analýza dopadů dokumentu do sociálních služeb: 
Strategie reformy psychiatrické péče řadí MPSV i poskytovatele sociálních služeb mezi významné 
uživatele této strategie.  
 
Strategie reformy psychiatrické péče popisuje současný stav sítě služeb jako nevyhovující z 
kvalitativního i kvantitativního pohledu. Především je konstatováno, že chybí komunitní a návazné 
služby podporující klienty/pacienty v jejich přirozeném prostředí. Tyto služby mají převážně sociální 
charakter doplněný o práci zdravotníků v terénu. Strategie reformy psychiatrické péče předpokládá 
výraznější rozšiřování terénních a komunitních sociálních služeb, což by mělo dopad do nákladů 
sociálního systému. Zároveň je však nutné provést detailnější modelaci dopadů do společenských 
nákladů. Změny přinesou i pozitivní dopady do výše vyplácených invalidních důchodů, vyšší 
schopnosti integrace na pracovní trh nebo snížení pracovních neschopností. 
 
Jednotlivé specifické cíle reformy míří hlavně do oblasti zdravotní, další cíle jsou společné pro 
zdravotní i sociální služby pro duševně nemocné a jeden cíl je především cílem pro sociální oblast 
(Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti). 
 
Z popisu cíle reformy „Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího 
poskytování“ není zřejmý dopad do sociálních služeb, protože není zřejmé v čem má změna 
organizace poskytování péče spočívat. 
 
Pokud budou v rámci Strategie reformy psychiatrické péče vytvořeny destigmatizační programy a 
podpořeny destigmatizační aktivity z Evropských strukturálních a investičních fondů, potom se 
poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním mohou efektivně do takovýchto 
aktivit a programů zapojit. Pro poskytovatele sociálních služeb by se jednalo o doplňkovou aktivitu 
samostatně financovanou v rámci reformy bez dopadů do nákladů sociálního systému. 
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Z popisu cíle reformy „Zvýšit spokojenost uživatelů a jejich rodin s poskytovanou psychiatrickou 
péčí“ vyplývá, že vyšší spokojenosti bude dosaženo edukačními programy pro odbornou i laickou 
veřejnost. Z tohoto popisu nelze dovodit žádný konkrétní dopad do sociálních služeb. Pokud by se na 
těchto aktivitách poskytovatelé sociálních služeb podíleli, byla by to pro ně doplňková činnost bez 
dopadů do nákladů sociálního systému. 
 
Vzhledem k závažnosti cíle „Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do 
společnosti (zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.)“ a jeho 
významu pro kvalitu života duševně nemocných, je mu ve Strategii reformy psychiatrické péče 
věnována malá pozornost a nejsou popsány cesty, jakými má být naplnění cíle dosaženo, a to i 
vzhledem k tomu, že jde o problematiku přesahující výrazně hranice resortu zdravotnictví. Naplnění 
tohoto cíle může mít zásadní dopady do nákladů sociálního systému. 
 
Z popisu cíle reformy „Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb“ není 
zřejmý dopad do sociálních služeb, protože obsahuje pouze obecné proklamace typu “je třeba zajistit 
spolupráci” bez toho, že by bylo naznačeno, jak toho bude dosaženo.  A vzhledem k tomu, že již při 
tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče byly značné rezervy ve spolupráci MZ s ostatními resorty 
a územně samosprávnými celky, je reálné předpokládat, že zajištění naplnění tohoto cíle bude 
vyžadovat velké úsilí od všech zúčastněných. Dopady do nákladů sociálního systému nelze 
identifikovat. 
 
Naplnění cíle „Humanizace psychiatrické péče“ povede ke snižování počtu následných a 
dlouhodobých lůžek v psychiatrických nemocnicích a k celkovému snižování kapacit psychiatrických 
léčeben/nemocnic, a tím i k vyšším nárokům na kapacity a kvalitu terénní a komunitní péče. 
Vzhledem k tomu, že podstatnou součástí této péče pro osoby s duševním onemocněním jsou sociální 
služby a podmínky pro začlenění do společnosti, budou dopady takovýchto kroků ve zdravotním 
systému velmi významné pro dopady do sociálního systému a jeho nákladů. 
 
V rámci doporučení se objevuje doporučení zajistit sociální pracovníky v počtu 10 na 100.000 
obyvatel, návrh na rozvoj následné sociálně zdravotní péče, výzva k vyřešení financování 
multidisciplinárního týmu centra duševního zdraví. Meziresortní doporučení týkající se MPSV jsou 
obecná strategická doporučení bez detailní specifikace cílů nebo cesty, které má být doporučení 
dosaženo. Toto by mělo být upřesněno v aktuálně vznikajících implementačních dokumentech 
reformy. Většina doporučení má významný dopad do nákladů sociálního systému a zasahuje do 
klíčových strategií resortu MPSV, proto je nezbytné, aby se na jejich rozpracování podíleli zástupci 
MPSV a poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Centra duševního zdraví jsou nejvýraznějším prvkem reformy s přesahem do sociálních služeb. Bude 
potřeba vyřešit jejich vznik v kontextu již exitujících sociálních služeb a cílová ambice pokrytí 
populace Centry duševního zdraví významně zvýší kapacity sociálních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním. Centra by zřejmě měla nahradit stávající služby sociální rehabilitace pro tuto cílovou 
skupinu. Vznik Center duševního zdraví jako nového pilíře psychiatrické péče ve Strategii nebere v 
úvahu formální procesy jejich vzniku a následného provozu jako například registrace do sítě, 
plánování, spolufinancování ze zdravotního a sociálního systému. Toto by mělo být rozpracováno 
v aktuálně vznikajících implementačních dokumentech reformy. Dopad nedostatečně koordinovaného 
vzniku center duševního zdraví, podpořený Evropskými strukturálními a investičními fondy, do 
nákladů sociálního systému by mohl být pro sociální systém velmi významný. Tento dopad lze 
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významně ovlivnit aktivním zapojením především krajů do procesů plánování a vzniku center 
duševního zdraví. Efektivní cestou minimalizace rizik je propojit vznik center se systémem 
střednědobého plánování a podmínit tím jejich vznik (např. i formou splnění formálních kritérií pro 
oprávněné žadatele z ESIF) Z rozpočtu Strategie reformy psychiatrické péče se počítá s financováním 
provozu center duševního zdraví po dobu 1,5 až 2 let, a to jak zdravotních, tak i sociálních služeb. 
Zároveň se počítá s poměrně vysokými prostředky (cca 50 mil. na jedno centrum) na investice při 
jejich vzniku. Tento fakt je příležitostí vybudovat v systému nový pilíř péče ve vysoké kvalitě, 
zároveň je hrozbou jejich udržitelnost ze stávajících zdrojů zdravotního pojištění i zdrojů MPSV na 
sociální služby. Více se analýzou dopadů vzniku center do systému sociálních služeb zabývá 
následující část věnovaná standardu centra duševního zdraví. 
 
Změny v kapacitě a struktuře péče v psychiatrických léčebnách/nemocnicích mohou mít zásadní 
dopady do sociálních služeb. Lze předpokládat, že v těchto zařízeních pobývají dlouhodobě osoby na 
hranici sociálních hospitalizací, kdy významně převažuje sociální složka péče nad zdravotní. Pokud 
dojde k redukci lůžek pro tyto pacienty, pokud bude tlak na propouštění pacientů do komunitní péče a 
dojde k řízenému snižování kapacit dlouhodobé psychiatrické péče, tak to vyvolá zvýšené nároky na 
pobytové sociální služby pro osoby s duševním onemocněním i na kapacity ambulantních a terénních 
služeb pro tuto cílovou skupinu. Dopady do nákladů sociálního systému by tak mohly být velmi 
významné. 
 
Některé aktivity v termínu, který předpokládala Strategie reformy psychiatrické péče, již nelze 
stihnout. Jedná se o rozsáhlejší projekty zajišťované formou veřejných zakázek (např. EKODUZ nebo 
SKVP). Pokud by měly být všechny ostatní aktivity 1. Fáze dokončeny do 31. 12. 2015, znamenalo by 
to výrazné zvýšení úsilí. 

 
 
Dokumentem navrhujícím standard center duševního zdraví jsou „Odborné podkladové materiály 
ke standardům péče v Centrech duševního zdraví “. 
 
Důležitým faktorem vzniku center duševního zdraví je jejich legislativní zakotvení. Standard center 
duševního zdraví předpokládá na rozhraní zdravotní a sociální oblasti zvláštní předpis, který je 
uplatňován např. v rámci superspecializovaných zdravotnických pracovišť a je kodifikován a vydáván 
ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.  
 
Centrum duševního zdraví je službou pouze pro úzce a přesně vymezenou skupinu duševně 
nemocných, což je částečně v rozporu s nízkoprahovou dostupností v případě krizových stavů dalších 
cílových skupin jako jsou děti a dorost, gerontopsychiatričtí pacienti a osoby trpící pouze závislostmi. 
Pro celkové posouzení dopadů do sociálního systému by bylo třeba znát předpokládaný přístup k 
obdobným službám pro ostatní cílové skupiny, tzn. zda budou i pro ně v budoucnu vznikat obdobná 
centra či koordinovaný systém péče. 
 
Vzhledem k vysokým nárokům na odbornost a zkušenosti pracovníků společného zdravotně 
sociálního týmu je zapojení pracovníků v sociálních službách problematické. Návrh předpokládá 0,5 
úvazku z řad pracovníků v sociálních službách jako peer konzultanta. Jeho role v týmu by mohla být 
významná, ale celkové úvazky pracovníků v sociálních službách zřejmě nepřesáhnou celkový počet 
2,0. Proto je potřeba počítat s vysokými nároky na počet kvalifikovaných a zkušených sociálních 
pracovníků. To zároveň ponese i zvýšené náklady na provoz. 
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Popis nezbytného prostorového zázemí je obsáhlý a jeho naplnění může být reálnou překážkou pro 
vznik center duševního zdraví. Pokud má být těžiště práce týmu v přirozeném prostředí klientů, v 
jejich domácnostech, tak by standard mohl dávat větší volnost provozovatelům center duševního 
zdraví v tom, jaké zázemí pro svou činnost potřebují. Naplnění materiálně technických kritérií bude 
výrazně nákladově zatěžovat centrum duševního zdraví a to jak investičně, tak provozně a bude to mít 
významný dopad do nákladů sociálního systému. Takto koncipovaný standard by také mohl vézt 
k mylné interpretaci, že tím že bude naplněno náročné personální a materiální vybavení, tak bude 
vytvořena dobře fungující služba. 
 
V současné době je velmi málo subjektů, které jsou schopny poskytovat jak zdravotní, tak sociální 
služby nezbytné pro provoz centra duševního zdraví. Zároveň je třeba, aby centra vznikala především 
přeměnou stávajících kapacit a jejich přechodem na nový systém práce s klienty. Vzhledem k tomu, 
jak jsou poskytovatelé zdravotních i sociálních služeb dnes většinou formálně odděleni, tak lze 
předpokládat, že pro vznik center duševního zdraví bude typická situace, kdy se dohodne poskytovatel 
zdravotních s poskytovatelem sociálních služeb a založí centrum společně. Standard ale předpokládá, 
že centrum duševního zdraví je jedna právnická osoba s tím, že pouze na přechodnou dobu může 
vzniknout smlouvou mezi dvěma subjekty. To by mohlo být další překážkou pro vznik a udržitelnost 
projektů těchto center. Vznik center duševního zdraví bude významně podpořen Evropskými 
strukturálními a investičními fondy a otázka právní formy příjemce a udržitelnosti projektu tohoto 
konkrétního příjemce může být komplikací, za předpokladu, že bude v průběhu let docházet ke 
změnám právních vztahů.  
 
Standard nepředpokládá, že by některé služby mohl zajišťovat smluvně někdo jiný než subjekty, které 
centrum zřídily. Tato podmínka se jeví jako významně omezující pro zapojení již existujících služeb 
do systému komunitní péče reprezentované centry duševního zdraví. Tím zároveň budou muset 
vznikat nové služby i tam, kde již existují a kapacitně by postačovaly. To může zbytečně navyšovat 
náklady zdravotního i sociálního systému.  
 
Pro úspěšný vznik center duševního zdraví a jejich začlenění do systému péče o duševně nemocné 
bude mít významný vliv pilotní ověřování, které se v nejbližší době předpokládá na cca 3 centrech. 
Předmětem pilotního ověřování bude standard vybavení center, systém financování a reálné 
kofinancování služby ze zdravotního a sociálního systému. Teprve výsledky pilotních provozů dají 
definitivní odpověď na rozsah dopadů vzniku centra duševního zdraví do sociálního systému. 
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1.4.2 Část B: Prognostické vyjádření potenciálního dopadu reformy psychiatrické péče do 
oblasti sociálních služeb a sociální práce a komparace s výchozí situací 

 
Skupinu osob s duševním onemocněním tvoří lidé, kteří nemohou z důvodu vzniku a trvání duševní 
nemoci uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby. V souvislosti s připravovanou reformou 
psychiatrické péče je analýza věnována zejména cílové skupině osob s tzv. vážnými duševními 
poruchami (dále také jako „SMI“ - Serious/severe Mental Illness). Právě osoby z tohoto okruhu jsou 
při neadekvátní péči ohroženy chronifikací nemoci, opakovanými hospitalizacemi a sociálním 
vyloučením. 
 
Systém zdravotní péče o osoby s duševním onemocněním je velmi úzce propojen se sociální oblastí. 
V akutních fázích onemocnění je velmi důležitá odborná psychiatrická péče, včasná diagnostika a 
následná péče. 
 
Dle dat ÚZIS bylo v posledním sledovaném roce 2013 v České republice v psychiatrických 
ambulancích ošetřeno 603 205 pacientů. Nejčastějšími diagnózami, pro které byli ošetřeni pacienti 
v psychiatrických ordinacích, byly stejně jako v předešlých letech neurotické poruchy (40 % z 
celkového počtu léčených pacientů) a afektivní poruchy (19 %). Dalšími častými poruchami, které 
byly u pacientů diagnostikovány, byly poruchy vyvolané návykovými látkami a schizofrenie, i když 
jejich výskyt byl v porovnání s předchozími skupinami diagnóz nižší (obě skupiny diagnóz cca 8 %). 
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V roce 2013 bylo evidováno 30 psychiatrických oddělení nemocnic s 1 275 lůžky. Dále psychiatrickou 
péči zajišťovalo 18 psychiatrických léčeben pro dospělé s 8 606 lůžky a 3 psychiatrické léčebny pro 
děti s 250 lůžky. Z celkového počtu lůžek v psychiatrických léčebnách vykázaných k 31. 12. 2012 
připadlo 59 % na oddělení všeobecné psychiatrie, 18 % na pracoviště gerontopsychiatrická, 16 % 
napracoviště pro léčbu alkoholismu a ostatních závislostí, více než 5 % na pracoviště dětské a 
dorostové psychiatrie a 2 % na pracoviště sexuologická. Strukturu hospitalizovaných v 
psychiatrických léčebnách podle skupin psychiatrických diagnóz ilustruje následující graf: 

 
Zásadní výsledky této analýzy se věnují dopadům reformy psychiatrické péče na vývoj poptávky po 
sociálních službách a souvisejících dopadů do sociálního systému. Dopady předpokládáme vlivem 
změn ve čtyřech základních pilířích reformy, kterými jsou: 
 
 
Psychiatrické nemocnice 
Připravované změny v psychiatrických nemocnicích mají potenciálně největší dopad a jsou tak i 
největším možným rizikem pro sociální systém. Humanizace prostředí psychiatrických nemocnic 
přinese mimo jiné snižování počtu lůžek. Reforma budováním center duševního zdraví a posilování 
komunitní složky péče o duševně nemocné vytváří předpoklady, aby pacienti v diagnostických 
skupinách F2 – F3 našli oporu a potřebné služby mimo zdi psychiatrických nemocnic. Pokud budou 
oba procesy probíhat koordinovaně, dojde ke zvýšení kvality života duševně nemocných. 
 
V tuto chvíli z žádného dokumentu nevyplývá zásadní redukce lůžkové kapacity psychiatrických 
nemocnic. Expertní odhady se pohybují na úrovni 10 – 30 % po zavedení CDZ do systému péče o 
duševně nemocné. Nárůst však bude postupný a v následujících 5 letech se dá obtížně předpokládat 
snížení větší než 10 % kapacity PN. 
 
V současné době je celková kapacita psychiatrických nemocnic 8 606 lůžek. Vycházíme-li ze statistik 
ÚZIS, tak podíl hospitalizací cílové skupiny SMMI (diagnózy F2, F3) na celkovém počtu hospitalizací 
je 25,7 %. Zjednodušeně tak docházíme k přibližnému počtu 2 100 lůžek pro tuto cílovou skupinu.  Na 
základě expertních odhadů by zřizování center duševního zdraví mělo přinést úsporu cca 10 lůžek na 
jedno zřízené CDZ.  
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rok Předpokládaný počet CDZ Počet redukovaných lůžek 
2017 15 150 
2020 30 300 
Cílový stav 100 1 000 

 
Konkrétní dopady a požadavky na sociální systém tak lze vyčíslit v úzké vazbě na plánovaný vznik 
CDZ (viz dále). 
 
 
Psychiatrická oddělení nemocnic (akutní lůžka) 
Zvýšení kapacity akutních lůžek a zřizování nových psychiatrických oddělení nemocnic bude mít z 
nákladového i kapacitního hlediska neutrální dopad do sociálního systému. 
 
Toto rozšíření sítě se promítne zejména do zvýšení kvality péče. Hustší a geograficky lépe rozmístěná 
oddělení umožní pobyt pacienta v blízkosti jeho rodiny a známých a zmírní se tak dopady 
hospitalizace do jeho sociálních vazeb. Motivační je i principielně kratší doba, po kterou je možná 
akutní hospitalizace (52 dní) a to jak po pacienta tak po ošetřující lékaře. 
 
Zkrácení vzdálenosti by mělo podpořit spolupráci i se sociálními službami, jejichž je hospitalizovaný 
pacient klientem. Postavení sociálních služeb by mělo být zlepšeno i díky vyššímu tlaku na vyřešení 
pacientovy situace po skončení lhůty pro akutní hospitalizace a tudíž vyšší motivaci ošetřujícího 
personálu ke spolupráci. 
 
 
Centra duševního zdraví 
 
Zřízení CDZ by mělo vytvořit podmínky pro odchod některých dlouhodobě hospitalizovaných mimo 
psychoiatrickou nemocnici a snížení počtu rehospitalizací u chronických pacientů. 
 
Jako optimální se jeví navázat tuto nově vzniklou službu na stávající poskytovatele a kapacity služby 
sociální rehabilitace. Vyšší nároky by měly dále vzniknout zejména na kapacity chráněného bydlení a 
krizové služby. 
 
Odhad potřebného navýšení kapacit je dále založen na předpokladu, že klienty center duševního zdraví 
budou ze 70% stávající uživatelé některé ze sociálních služeb a ze 30% se bude jednat o uživatele, 
kteří dosud žádnou sociální služby nečerpali. Zejména pro jejich potřebu bude třeba navýšit kapacitu 
chráněného bydlení. 
 
Pozitivním, i když finančně náročným efektem, je tak posílení nedostatečných kapacit sociálních 
služeb pro tuto cílovou skupinu. Konkrétní, zejména finanční dopady do systému sociálních služeb se 
budou odvíjet od finální podoby standardu a sítě CDZ. 
 
S jistou mírou zjednodušení lze kalkulovat s následujícími dopady a parametry: 
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Finanční dopady 

• Investiční výdaje na vznik CDZ neutrální, financováno projektově z prostředků ESIF 
(IROP) 

• Provozní výdaje nových CDZ neutrální, dle současných informací (září 2015) bude 
první rok provozu financován z prostředků ESF 

• Rutinní provoz nově vzniklých CDZ zvýšení finančních nároků na sociální systém, a to: 
 
Náklady na provoz nově vzniklých kapacit sociálních služeb: 

 
i) sociální rehabilitace – členové týmu CDZ 

 
Dělení nákladů CDZ1: 
−  roční osobní náklady sociálních pracovníků – 4 177 000 Kč (vč. předpokládaného růstu platů 

v příštích 5ti letech) 
− ½ osobních nákladů managementu – 474 000 Kč 
− ½ materiálních a provozních nákladů – 1 620 000 Kč (provoz) + 1 500 000 Kč (inv.) 
− ½ reinvestičního zisku – 385 000 Kč  

 
Náklady CDZ by měly být v souladu s pravidly pro financování sociálních služeb platnými 
v jednotlivých krajích ČR 
 
Dalšími výchozími předpoklady jsou: 
− počet klientů na 1 CDZ: 200 klientů s SMI 
− počet sociálních pracovníků v 1 CDZ: 8,5 úvazku (aktuálně chybějících 525 úvazků sociálních 

pracovníků ve srovnání s regionálními normativy pro cílový stav, vývoj v čase v letech 2017 a 
2020 proporčně odhadnut) 

− počet pracovníků v sociálních službách v 1 CDZ. 0,5 úvazku (nyní v systému dostatek) 
− náklady na úvazek sociálního pracovníka: měsíční hrubá mzda 25 431 Kč, odvody na sociální a 

zdravotní pojištění 34 % 8 647 Kč, celkové roční náklady 408 930 Kč (rok 2015). 
 

Metodické materiály, zejména navrhovaný Standard CDZ, se zaměřují především na formální stránku 
služby a materiálně technické podmínky poskytování služby. 
 

rok 
Předpokládaný 

počet CDZ 
Předpokládaný 

počet klientů 

Potřeba 
sociálních 

pracovníků 

Nárůst ročních nákladů 
sociálního systému 

2017 15 3 000 79  99 840 000 Kč  
2020 30 6 000 158  199 680 000 Kč  
Cílový stav 100 20 000 525  665 600 000 Kč  

 
Pozn. u prvních 15 CDZ lze předpokládat vznik transformací a doplněním stávajících kapacit poskytovatelů 
sociálních služeb a tudíž nárůst ročních nákladů alikvotní těmto CDZ dosáhne cca ½ . Lze proto předpokládat, 
že skutečné navýšení bude cca o 50 mil. Kč nižší. 
                                                

 
1 Návrh udržitelného financování CDZ (výstup pracovní skupiny SRPP Udržizelné financování) 
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ii) chráněné bydlení – noví klienti „zachyceni“ sociálním systémem 

odhad chybějící kapacity v ČR: 
 
Výchozími předpoklady jsou: 
− expertní normativ předpokládá pro osoby s chronickým duševním onemocněním 25 lůžek 

chráněného bydlení / 100 000 obyvatel. Pokud pracujeme s navrženými normativy dostupnosti 
vybraných druhů služba, identifikovaná nedostatečná kapacita je nyní vyčíslena na 2 145 
chybějících lůžek2 

− náklady na lůžko chráněného bydlení: celkové roční náklady 209 098 Kč 
 
Celkové předpokládané navýšení nákladů sociálního systému: 448 515 210 Kč. 

 
iii) krizová pomoc – fungování při CDZ (krizová lůžka) 

odhad chybějící kapacity v ČR:  
Výchozími předpoklady jsou: 
− počet lůžek na 1 CDZ: 2 
− náklady na lůžko krizové pomoci: celkové roční náklady 153 136 Kč 

rok 
Předpokládaný 

počet CDZ 
Nárůst kapacity 

Nárůst ročních nákladů 
sociálního systému (provoz) 

2017 15 30 4 594 080 Kč 
2020 30 60 9 188 160 Kč 
Cílový stav 100 200 30 627 199 Kč 

 
 

Legislativní, procesní a jiné dopady 
Z diskusí s odborníky (poskytovateli sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu) byly identifikovány 
zejména následující podněty: 
− Současný zákon o sociálních službách nezná „asertivní přístup“ a proces získávání klienta. 

Klientem se osoba stává až po podpisu smlouvy. Čas strávený získáváním klienta není nijak 
honorován. 

− Z důvodu přísných pravidel o ochraně osobních důvodů nejsou sociální služby schopny 
systémově získávat informace o potencionálních klientech, hospitalizovaných či propouštěných 
pacientech. 

 
                                                

 
2  
Na tomto místě je však potřeba zdůraznit, že normativy nejsou standardním prvkem v plánování a posuzování 
potřebnosti sociálních služeb. Potřebnost (konkrétní požadovaná kapacita služeb) je výsledkem plánovacích 
procesů na jednotlivých úrovních (centrální, krajská, obecní) a vychází z formulované poptávky a individuálních 
potřeb daného území. Priority rozvoje jsou také otázkou zdrojů, které budou pro dosahování stanovených cílů k 
dispozici, což je více než cokoliv jiného kompetence všech, kdo jsou do plánování a zajišťování sociálních 
služeb zapojeni. V neposlední řadě nelze očekávat, že najdeme zcela totožné potřeby u stejných cílových skupin 
ve dvou rozdílných obcích, obdobně nelze očekávat, že řešení obdobných problémů bude probíhat na dvou 
podobných místech stejně. Komunitní plánování sociálních služeb tak umožňuje reagovat na typické a 
neopakovatelné místní podmínky rozmanitým způsobem. 
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Psychiatrické ambulance 
Reforma předpokládá podporu rozšíření sítě psychiatrických ambulancí a vznik tzv. Rozšířených 
ambulancí s vyšší kapacitou týmu (rozšíření zejména o terénní psychiatrické sestry). Pro sociální 
systém by měla být tato změna v zásadě neutrální. V případě, že by členem týmu rozšířené ambulance 
byli i sociální pacovníci, budou pravděpodobně financováni ze zdrojů zdravotního systému (veřejné 
zdravotní pojištění). V případě, že by měli být financováni ze systému sociálního, musely by tyto 
služby projít standardním procesem regostrace služby a komunitního plánování (zařazení do sítě v 
příslušném kraji). 
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1.4.3 Část C: Sumarizace identifikovaných potřeb dopadu reformy psychiatrické péče na 
systém fungování sociálních služeb v ČR 

 
1.4.3.1 SWOT analýza 
 
Silné stránky Slabé stránky 

ü Široké zapojení odborné veřejnosti do 
přípravy reformy 

ü Jasná koncepce přesunu péče do 
komunity a zlepšení kvality života 
duševně nemocných 

ü Výrazná podpora z ESF 
ü Podpora reformy v mezinárodních 

odborných kruzích 
ü Řešení problematiky přesahující 

významně rámec psychiatrie 
ü Vytvoření zcela nového prvku péče 

(CDZ) přinášejícího změnu způsobu 
práce 

ü Ochota odborné veřejnosti zapojit se do 
aktivit reformy 

ü Slabá politická podpora reformy 
ü Neexistence implementační strategie 
ü Absence výchozích a cílových hodnot 

indikátorů změn 
ü Malá kapacita implementačního a 

koordinačního týmu 
ü Nedostatečná koordinace MZ a MPSV 

při přípravě reformy 
ü Slabá spolupráce ostatních rezortů na 

reformě 
ü Nedostatečné zapojení krajů do přípravy 

reformy 
ü Slabá komunikace reformy směrem k 

odborné veřejnosti 
ü Nesystematická komunikace benefitů 

vyplývajících z reformy pro uživatele i 
veřejnost 

ü Ve strategických dokumentech 
nedostatečně vyřešena návaznost 
zdravotních a sociálních služeb 

Příležitosti Hrozby 

ü Vytvoření nové kvality péče o duševně 
nemocné 

ü Zlepšení dostupnosti péče o duševně 
nemocné 

ü Zlepšení prostředí a materiálních 
podmínek péče o duševně nemocné 

ü Zvýšení odborné úrovně zdravotního i 
sociálního personálu 

ü Změna obrazu duševně nemocných ve 
společnosti 

ü Společenská poptávka po řešení 
problematiky duševně nemocných 

 

ü Politicky neatraktivní téma 
ü Slabá politická podpora 
ü Chybí leadr reformy a ambasadoři, kteří 

by reformu veřejně podporovali 
ü Nedostatečná koordinace aktivit reformy 
ü Nedostatečná kapacita implementačního a 

koordinačního týmu 
ü Nespolupráce rezortů na reformě 
ü Nespolupráce krajů na reformě 
ü Nepochopení prospěšnosti reformy ze 

strany obcí 
ü Nárůst nákladů zdravotního i sociálního 

systému bez adekvátního nárůstu kvality 
a rozsahu péče 

ü Nejasné rozhraní zdravotní a sociální 
péče 

ü Udržitelnost služeb po skončení 
financování z ESF 
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ü V rámci rozpracování reformy do 
implementačních podrobností se objeví 
legislativní a provozní překážky 

ü Limitované personální zdroje 
 

 
1.4.3.2 GAP analýza 
GAP analýza identifikuje největší rozdíly mezi stávajícím a žádoucím stavem pro realizaci reformy 
psychiatrické péče. 
 
Stávající stav Žádoucí stav 
Péči poskytují jednotliví poskytovatelé, v 
některých případech spolu úzce spolupracují. 

Koordinovaný systém péče, kdy spolu všichni 
poskytovatelé sociální i zdravotní péče 
spolupracují ku prospěchu klienta. 

Zdravotní a sociální služby spolu spolupracují 
na jednotlivých případech. 

Zdravotní a sociální služby fungují vůči 
klientům jako jeden systém. 

Péče je v převážné míře institucionální. Péče se v převážné míře odehrává v komunitě. 

Řada klientů v přirozeném prostředí nenachází 
potřebnou podporu adekvátních služeb. 

Každý klient, který potřebuje podporu, ji najde 
a je pro něj dostupná. 

Až na výjimky neexistují multidisciplinární 
terénní týmy poskytovatelů služeb. 

Multidisciplinární týmy jsou standardní 
součástí systému péče. 

Case management jako nástroj péče je 
používán pouze v minimu případů. 

Case management jako nástroj péče je 
využíván jako standardní postup. 

Stigma duševně nemocných zásadně omezuje 
jejich uplatnění ve společnosti. 

Duševně nemocní jsou společností přijímáni a 
vnímáni bez předsudků. 
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2 ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ SOUVISEJÍCÍCH S 
REFORMOU PSYCHIATRICKÉ PÉČE 

 
2.1 Úvod 

 
Na tiskové konferenci dne 8. 10. 2013 byla na Ministerstvu zdravotnictví ČR zveřejněna Strategie 
reformy psychiatrické péče. 
 
Publikovaná Strategie navrhuje systémovou změnu v podobě budování nových a inovovaných forem 
péče a to zejména formou center duševního zdraví, které zajistí lepší dostupnost péče, dále se soustředí 
na destigmatizační a vzdělávací aktivity a v neposlední řadě na humanizaci stávajících prvků systému 
psychiatrické péče, tj. psychiatrické nemocnice a oddělení. 
 
Nejvýraznější změnou v systému psychiatrické péče bude vznik a rozvoj center duševního zdraví 
(CDZ) na komunitní bázi, podpora rozšířených ambulantních pracovišť, ale také vybudování 
psychiatrických oddělení v rámci všeobecných nemocnic. Aktivity budou realizovány ruku v ruce 
s destigmatizačními a osvětovými kampaněmi, vzděláváním zdravotnických a nezdravotnických 
pracovníků, ale i okolí uživatelů psychiatrické péče – kromě jejich rodin a blízkých též pracovníků 
samosprávy, policie, justice, školství, pracovních úřadů apod. 
 
V rámci reformy zároveň buou iniciovány systémové, organizační a legislativní změny vedoucí k 
nastavení odpovídajících úhradových mechanismů a k zavedení pevné a jasně strukturované 
meziresortní spolupráce nejenom v oblasti sociálních služeb ale i v oblastech pracovního 
trhu, školství, justice či bezpečnosti. 
 
Nebudou se rušit psychiatrické nemocnice, protože je zodpovědně zrušit nelze, dokud jsou v nich lidé. 
Předpokládá se však, že intenzivní, ale koordinovaný rozvoj center duševního zdraví a dalších 
institucím alternativních služeb umožní spolu se zkvalitněním a zpřístupněním péče také snížit 
kapacitní nároky na velké institucionální poskytovatele. Ti pak budou moci zlepšit podmínky nebo 
udělat podstatnější systémové a strukturální změny. 
 
V rámci rozpracování strategie na jednotlivé detailní plány probíhá řada jednání specializovaných 
pracovních skupin vytvořených na základě strategických oblastí. Výstupy práce jednotlivých skupin 
budou sloužit i pro zpřesnění předmětu výzev v rámci jednotlivých operačních programů 
podporujících Reformu psychiatrie. 
 
 
Jednotlivá poslání a základní rámec určující vhodné cíle jsou pro jednotlivé skupiny definovány ve 
Strategii a jsou následující: 
 
1. Tvorba standardů a metodik 

• Vytvoření/aktualizace standardů všech typů péče (akutní lůžková – psychiatrická oddělení 
nemocnic, lůžková následná a dlouhodobá – psychiatrické léčebny, resp. nemocnice, 
ambulantní, CDZ). 

• Vytvoření metodik pro měření kvality života (popř. spokojenosti pacientů) aplikovatelných na 
ověření plnění cílů strategie. 
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• Vytvoření metodik pro vyhodnocování komunikačních, destigmatizačních a vzdělávacích 
programů. 

• Vytvoření indikátorů kvality poskytované zdravotní péče (vazba na strategii vycházející z 
národní strategie Zdraví 2020 „Kvalita a bezpečnost zdravotní péče“). 
 

2. Rozvoj sítě psychiatrické péče 
• Doporučení pro rozvoj sítě na základě již provedených analýz, aplikace výstupů dalších 

projektů (např. EKODUZ, SKVP). 
• Příprava pilotních projektů CDZ, příprava plánů na dobudování celorepublikové sítě CDZ. 
• Příprava projektu směřujícího k zmapování potřeb na dobudování sítě lůžkových zařízení 

poskytujících akutní péči (v jakém regionu kolik lůžek vytvořit), následné vyhodnocení a 
příprava plánů na dobudování sítě odpovídající místním potřebám. 

• Příprava projektu směřujícího k zmapování potřeb následné a dlouhodobé psychiatrické péče. 
• Komunikace se zřizovateli psychiatrických zdravotních služeb. 
• Řízený plán rozvoje sítě psychiatrických ambulancí v návaznosti na zdroje a způsob 

financování. 
 

3. Humanizace psychiatrické péče 
• Týká se části lůžkové, komunitní i ambulantní. 
• Příprava projektů navazujících na předchozí projekty a analýzy s cílem účelného vynakládání 

prostředků na humanizaci psychiatrické péče (zejména SKVP). 
• Definování současného a cílového prostředí, ve kterém je péče poskytována. 
• Definování dovedností vedoucích k vytčenému cíli – vzdělávacích, převážně 

psychoterapeutických aktivit směřujících ke změně přístupu k pacientům, rozvoji 
komunikačních dovedností (zvláště u středního a nižšího zdravotnického personálu – 
nezdůrazňoval bych pouze střední a nižší personál, změna přístupu a rozvoj komunikačních 
dovedností je neméně důležitá i u lékařů a ostatních odborností). 

• Nutná kooperace se skupinou zaměřenou na vzdělávání, destigmatizaci a komunikaci. 
 

4. Destigmatizace a komunikace 
• Příprava plánu komunikace reformy psychiatrické péče. 
• Stanovení pravidel pro vyhodnocování komunikačních a destigmatizačních programů – totožné 

s úkolem ve skupině Tvorba standardů a metodik. 
• Analýza efektivnosti destigmatizačních aktivit v zahraničí. 
• Koordinace aktivit s cílem plošného systematického pokrytí celé populace ČR. 
• Vytvoření logiky agregace výstupů do jednoho celku s cílem zabránění rozmělnění projektů do 

nesystematických, nekoordinovaných a neměřitelných aktivit. 
 

5. Vzdělávání a výzkum 
• Vytvoření systému vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků. 
• Tvorba osnov vzdělávacích programů v psychiatrii:  

i) v oblasti pregraduálního i postgraduálního vzdělávání  
ii) podpora vzdělávání v oblasti psychiatrie s důrazem na dětskou a dorostovou psychiatrii, 

gerontopsychiatrii, adiktologii, na poruchy příjmu potravy, sexuologii 
iii) v oblasti komunitní peče 
iv) v oblasti praktických lékařů 
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v) v oblasti pracovníků v sociální oblasti, psychiatrických sester apod. 
• Vytvoření systému vzdělávání nezdravotnických pracovníků, pracovníků z oblasti veřejné 

správy, kteří v rámci výkonu své profese přicházejí do styku s duševně nemocnými (policie, 
pedagogové, osoby pracující v sociálních službách, atp.). 

• Vytvoření malých kurikul pro uživatele péče a jejich rodinné příslušníky/blízké. 
 

6. Legislativní změny 
• Zajistit, aby jednotlivé realizační projekty negenerovaly výsledky bez odpovídajícího 

legislativního ukotvení, pokud je to nezbytné. 
• Analýza dopadů reformy na legislativu (samostatný zákon o duševním zdraví). 
• Zpracování návrhů legislativních změn. 

 
7. Udržitelné financování 

• Řešení problematiky dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické péče (zdravotní, 
sociální). 

• Příprava nového modelu financování psychiatrické péče (ambulantní, lůžkové, CDZ) – nutno 
koordinovat výstupy z projektu EKODUZ a z parciálních projektů VZP. 
 

8. Meziresortní spolupráce 
• Nastavit nová pravidla spolupráce s jinými resorty (MPSV, MŠMT, MV, MMR a další 

relevantní resorty). 
• Vytvoření plánu pro koordinaci změn s přesahem mimo resort ministerstva zdravotnictví. 

 
 
Evropská komise 25. 8. 2014 schválila dokument „Dohoda o partnerství pro programové období 
2014–2020 Česká republika“. 
 
Dohoda je základním dokumentem, který umožní využívat prostředky strukturálních fondů v České 
republice. V oblasti zdravotnictví se problematiky duševního zdraví týkají následující témata: 

• Vytvoření prostředí pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče a přesun jejího těžiště do 
komunity prostřednictvím nově vzniklých kapacit pro poskytování komunitní a k dlouhodobé 
péči alternativní péče; vzdělávání pracovníků a poskytovatelů psychiatrické péče, programů na 
podporu duševního zdraví a destigmatizačních programů směřující k sociální inkluzi duševně 
nemocných a zvýšení jejich participace na trhu práce; 

• Propojování zdravotní a sociální péče. 
 
To, že se tato témata v Dohodě objevují znamená, že Evropská komise je ochotna do nich investovat 
prostředky strukturálních fondů. Z pohledu reformy péče o duševní zdraví jde o její definitivní 
ukotvení jako prioritního tématu ve vztahu s EK a podle toho budou dolaďovány jednotlivé operační 
programy. 
 
Celkový indikativní byl rozpočet původně navržen v objemu cca 6 mld. Kč. V současné době je 
upřesňována cílová částka, která se pravděpodobně bude pohybovat na úrovni cca 4 mld. Kč. V době 
zpracování Strategie byly aktivity související s reformou psychiatrické péče zařazeny do dvou 
operačních programů (OPZ, IROP). Předložení a schválení těchto operačních programů Evropskou 
komisí (EK) se očekává v roce 2015, finální částky pro čerpání fondů a alokace pro jednotlivé aktivity 
budou tedy známy až po schválení EK. 
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Rozpočet je rozdělen na dvě části: 

• finance určené na vzdělávání, komunikaci, destigmatizaci, přípravu metodik a další oblasti,  
• finance určené na investice do budování CDZ a humanizaci stávajících pilířů psychiatrické 

péče, včetně podpory nových a inovovaných typů péče. 
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2.2 Strategie reformy psychiatrické péče 
 
Dokument Strategie reformy psychiatrické péče (říjen 2013) obsahuje 
kapitoly:  
− Úvod 
− Definice a analýza řešeného problému 
− Vize a základní směřování 
− Popis cílů v jednotlivých strategických oblastech 
− Implementace strategie 
− Postup tvorby strategie 

 
Dokument je ke stažení na adrese: 
http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2013/10/SRPP_publikace_web_9-10-2013.pdf 
 
 
2.2.1 Úvod 
 
Úvodní část dokumentu je věnována účelu a cílům Strategie reformy psychiatrické péče. Záměrem 
celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším 
možném výkladu. Cílem strategie je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. 
 
Specifické cíle Strategie jsou: 

a) Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování. 
b) Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně. 
c) Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí.  
d) Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skryté psychiatrické 

nemocnosti. 
e) Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti (zejména 

zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.). 
f) Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb. 
g) Humanizovat psychiatrickou péči. 

 
Jako hlavního uživatele Strategie reformy psychiatrické péče definuje MZČR. Významným 
uživatelem Strategie v návaznosti na realizaci komplexní reformy péče o duševní zdraví jsou i ostatní 
resorty (ministerstva) a územní samospráva ČR. Sekundárně  se  jedná  o  všechny  poskytovatele  
psychiatrických  služeb  (lékaři  i  nelékaři,  NNO  působící v oblasti psychiatrických služeb, 
pracovníci sociálního sektoru), zástupce zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě je nutné zmínit 
též uživatele psychiatrické péče, jejich rodiny a blízké. 
 
Mezi relevatní a tsratgeické dokumenty pro Strategii reformy psychiatrické péče se nedostal žádný 
dokument zpracovávaný MPSV ani jiným subjektem ze sfér sociálních služeb. 
 
 
 
 
 
 



 

 strana 25/171 září 2015 

Přesah do sociálních služeb: 
Záměr Strategie reformy psychiatrické péče i její hlavní cíl zvyšovat kvalitu života osob s duševním 
onemocněním je plně v souladu i s cíli sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu.  
Jednotlivé specifické cíle míří hlavně do oblasti zdravotní (cíle a, b, c, d, g), další cíle jsou společné 
pro zdravotní i sociální služby pro duševně nemocné (cíl f) a jeden cíl je především cílem pro sociální 
oblast (cíl e - Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti). 
 
 
2.2.2 Definice a analýza řešeného problému 
 
„ČR patří mezi menšinové země v Evropské unii, které doposud neměly vládní program péče o 
duševní zdraví.  Důsledkem  je  nesystematičnost  při  zřizování  psychiatrických  institucí,  chybějící  
nebo  nerovnoměrně rozmístěné ambulantní služby, zastaralá struktura lůžkové kapacity a 
nedostatek zařízení komunitní péče.“ 
 
„Při existenci řady strategických dokumentu ̊, které deklarují nutnost změny péče o duševně nemocné, 
nebyly dosud v systému realizovány potřebné kroky, které by těžiště systému psychiatrické péče 
posunuly směrem k modelu kvalitativně odpovídajícímu celosvětovým trendům.“ 
 
„K otázce budoucího vývoje je nutno poznamenat, že rozložení lůžkové péče je v ČR velmi 
nerovnoměrné a regionálně se velmi liší, v českých krajích je situace výrazně horší oproti krajům 
moravským. V některých krajích se nachází jak nemocnice/léčebna, tak lůžkové psychiatrické 
oddělení v nemocnici, v jiných je pouze jeden lůžkový subjekt, přičemž tam kde není 
nemocnice/léčebna, se nachází úplné minimum lůžek (např. kraj Karlovarský disponuje pouhými 
45 lůžky, Liberecký pak 51 lůžky). Dostupnost lůžkové péče navíc zhoršuje skutečnost, že 
zákonem byla zrušena spádovost zdravotnických zařízení a v praxi se dodržuje v různé formě 
pouze zvykově.“ 
 
„Komunitní  psychiatrickou  péči  se  v  ČR  dosud  nepodařilo  systémově  rozvinout,  psychiatrická  
péče  má tudíž z velké části institucionální charakter. Perspektivními složkami komunitní péče je 
poměrně hustá síť psychiatrických a klinicko-psychologických ambulancí. Od devadesátých let 
minulého století došlo k mírnému rozšíření denních stacionářů a psychoterapeutické péče.“ 
“Dále je v ČR etablováno cca 10 mobilních týmů registrovaných jako sociální služby, které pracují v 
terénu s klienty s vícečetnými potřebami dlouhodobého charakteru. Péči zde poskytují převážně 
sociální pracovníci, spíše výjimečně jsou zastoupeni zdravotničtí pracovníci. Aktivní vyhledávání 
těch, kteří potřebují odbornou pomoc, poskytují pouze 2 týmy. Specializované psychiatrické sestry zde 
jsou k dispozici pouze na 3 místech. 
 
Sociální programy, podpora bydlení, zaměstnávání apod. jsou zajišťovány zhruba třemi desítkami 
neziskových organizací specializovaných na vážně duševně nemocné, tyto organizace jsou zpravidla 
financovány dotacemi na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV, 
dále z rozpočtů krajů, obcí a specifických grantových titulů. Nutno upozornit na to, že stávající způsob 
financování je velmi nestabilní a objem prostředků limitovaný, což neumožňuje NNO systémově 
rozvíjet síť služeb a uvažovat v dlouhodobějších perspektivách. 
 
Do sítě péče o osoby s duševním onemocněním je nutno taktéž zahrnout lůžka v domovech sociální 
péče a zvláště pak lůžka v domovech sociální péče se zvláštním režimem. Počty klientů s duševním 
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onemocněním zde umístěných je možno odhadnout na několik tisíc. Odhadem nejméně 80 % 
finančních zdrojů na provoz státních sociálních služeb o osoby s duševním onemocněním je vázáno na 
pobytová sociální zařízení institucionálního typu, MPSV však v posledních letech realizovalo pilotní 
projekt deinstitucionalizace sociálních pobytových služeb, podobný projekt pro oblast psychiatrické 
péče dosud chybí. 
 
Současný systém financování psychiatrické péče bývá velmi často odbornou komunitou napadán, je 
mimo jiné poukazováno na celkové podfinancování tohoto sektoru zdravotní péče. 
Tyto všechny výše uvedené odborné proklamace vycházejí z výsledků provedených analýz a jsou tak 
signifikantní pro budoucí vývoj psychiatrie v ČR.“ 
Strategie reformy psychiatrické péče hodnotí vývoj při tzv. nulové variantě vývoje a předpokládá v 
tomto případě pokles kvality poskytované péče ve všech segmentech péče. Z důvodu neexistence 
návaznosti na komunitní péči a komunitní sociální služby bude docházet k postupné akumulaci 
pacientů v nákladných zdravotních službách. 
 
Souhrnem výsledků klíčových analýz provedených v ČR I jinde ve světě je odůvodněna potřeba 
zásadních změn v systému psychiatrické péče a péče o duševně nemocné.  
 
Přesah do sociálních služeb: 
Strategie reformy psychiatrické péče popisuje současný stav sítě služeb jako nevyhovující z 
kvalitativního i kvantitativního pohledu. Především je konstatováno, že chybí komunitní a návazné 
služby podporující klienty/pacienty v jejich přirozeném prostředí. Tyto služby mají převážně sociální 
charakter doplněný o práci zdravotníků v terénu. Tak lze dovodit, že Strategie reformy psychiatrické 
péče předpokládá výraznější rozšiřování terénních a komunitních sociálních služeb což by mělo dopad 
do nákladů sociálního systému. 
 
 
2.2.3 Vize a základní směrování 
 
Strategie naplňuje vizi o zdravější společnosti, ve které není vysoká kvalita života vyhrazena jen 
většinové zdravé populaci, ale i skupinám s určitými zdravotními omezeními. Snaží se tedy naplňovat 
právo všech na lepší a humánnější péči a kvalitnější život obecně. 
Strategie  vytváří  8  oblastí  práce  zahrnujících  vše  potřebné  od  tvorby  standardů po  legislativní  
změny. Tyto oblasti jsou pak řídícími prvky pro aktivity, výzvy a projekty, které budou naplňovat 
strategické cíle a v součtu i cíl globální. 
Globálním  cílem  Strategie reformy psychiatrické péče je proto zlepšit kvalitu života lidem s  
duševním  onemocněním. Tento globální cíl byl rozpracován do skupiny sedmi strategických cílů. 
 
 
2.2.3.1 Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování. 
Změna organizace péče by měla vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Nicméně Strategie reformy 
psychiatrické péče v této kapitole nedefinuje jakou cestou nebo jakými konkrétními opatřeními má být 
změny dosaženo. Jen je zmíněno, že klíčovým opatřením je vznik Center duševního zdraví a rozšíření 
sítě služeb, což se však jeví jako kvantitativní opatření ze kterého není zřejmý dopad na změnu kvality 
změnou organizace péče.  
 
 



 

 strana 27/171 září 2015 

Přesah do sociálních služeb: 
Z popisu cíle v kapitole 4.1. Strategie reformy psychiatrické péče není zřejmý dopad do sociálních 
služeb, protože není zřejmé v čem má změna organizace poskytování péče spočívat.  
 
 
2.2.3.2 Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně. 
Osoby s duševním onemocněním jsou stigmatizováni ve společnosti, což brání jejich plnohodnotnému 
začleňování do společnosti a často komplikuje i léčbu.  Klíčová  opatření  vedoucí  k  dosažení  tohoto  
cíle  spočívají  především  v  oblasti  edukace  laické  a  odborné veřejnosti  a  zaměstnanců státní  
správy  a  územní  samosprávy,  dále  pak  v  zajištění  transformace  směrem k větší otevřenosti a 
zajištění nezávislé a jasně metodicky ukotvené kontroly (včetně kontroly kvality služeb). Hlavním 
předpokladem pro naplnění tohoto cíle je vytvoření dlouhodobých a efektivních destigmatizačních a 
vzdělávacích programů. 
 
Přesah do sociálních služeb: 
Pokud budou v rámci Strategie reformy psychiatrické péče vytvořeny destigmatizační programy a 
podpořeny destigmatizační aktivity z evropských fondů, potom se poskytovatelé sociálních služeb pro 
osoby s duševním onemocněním mohou efektivně do takovýchto aktivit a programů zapojit. Není 
zřejmé, kdo bude klíčovým nositelem aktivit v této oblasti.  Pro poskytovatele sociálních služeb by se 
jednalo o doplňkovou aktivitu samostatně financovanou v rámci reformy bez dopadů do nákladů 
sociálního systému. 
 
 
2.2.3.3 Zvýšit spokojenost uživatelů a jejich rodin s poskytovanou psychiatrickou péčí. 
Hlavním zaměřením je zlepšení komunikace odborné veřejnosti s duševně nemocnými a jejich 
rodinami. Klíčová opatření jsou zaměřena na edukaci odborné veřejnosti a vyšší provázanost 
zdravotních a sociálních  služeb.   
 
Přesah do sociálních služeb: 
Z popisu cíle v kapitole 4.1. Strategie reformy psychiatrické péče vyplývá, že vyšší spokojenosti bude 
dosaženo edukačními programy pro odbornou i laickou veřejnost. Z tohoto popisu nelze dovodit žádný 
konkrétní dopad do sociálních služeb. Pokud by se na těchto aktivitách poskytovatelé sociálních 
služeb podíleli, byla by to pro ně doplňková činnost bez dopadů do nákladů sociálního systému. 
 
 
2.2.3.4 Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skryté psychiatrické 

nemocnosti. 
Pro dosažení cíle je nezbytné zlepšit a rozšířit pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů a 
odborných pracovníků mimo  oblast  psychiatrie  tak,  aby  se  zvýšila  schopnost  odhalovat  
psychiatrickou  nemocnost, což povede k časné léčbě a předání duševně nemocného do péče 
odborníkům. 
Skrytá nemocnost znemožňuje účinnou péči pro duševně nemocného, čímž zhoršuje kvalitu jeho 
života. Její odhalování má tak přímý dopad na dosažení globálního cíle strategie.  
 
Přesah do sociálních služeb: 
Klíčová opatření spočívají v edukaci zdravotnických pracovníků a tím se naplnění tohoto cíle týká 
sociálních služeb pouze okrajově a to zapojením pracovníků v sociálních službách do případných 
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vzdělávacích aktivit. Pokud by se na těchto aktivitách poskytovatelé sociálních služeb podíleli, byla by 
to pro ně doplňková činnost bez dopadů do nákladů sociálního systému. 
 
 
2.2.3.5 Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti   (zejména 

zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.). 
“Vzdělávání  a  plnohodnotné  začleňování  duševně  nemocných  do  společnosti  je  oblast,  kterou  
odborná i laická veřejnost vnímá jako nedostatečně rozvinutou. Pro mnoho duševně nemocných pak 
není možné dosáhnout vyššího stupně uplatnění, což negativně ovlivňuje kvalitu jejich života. 
Opatření  vedoucí  k  naplnění  cíle  zahrnují  zejména  lepší  provázanost  mezi  zdravotní  a  sociální  
oblastí, zavedení pilíře CDZ a rozšíření sítě poskytovatelů psychiatrické péče. Předpoklady pro 
dosažení cíle zahrnují zajištění nového systému financování psychiatrické péče a zvýšení provázanosti 
mezi zdravotní a sociální  oblastí.” 
Popis naplnění tohoto cíle v kapitole 4.1 Strategie reformy psychiatrické péče je velmi obecný a 
soustřeďuje se na péči samotnou. Zajištění podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení však jde 
výrazně nad rámec pouze péče. Jde o širší kontext sociálních problematik s návazností na klíčové 
strategie resortu MPSV.  
 
Přesah do sociálních služeb: 
Vzhledem k závažnosti tohoto cíle a jeho významu pro kvalitu života duševně nemocných je mu ve 
Strategii reformy psychiatrické péče věnována malá pozornost a nejsou popsány cesty, kterými chce 
být naplnění cíle dosaženo, a to i vzhledem k tomu, že jde o problematiku přesahující výrazně hranice 
resortu zdravotnictví. Naplnění tohoto cíle může mít zásadní dopady do nákladů sociálního systému. 
Na rozpracování cíle do konkrétních kroků musí MPSV a kraje dále aktivně spolupracovat. 
 
 
2.2.3.6 Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb.  
“Zdravotní, sociální a další návazné služby jsou organizovány v rámci různých částí státní správy a 
územní samosprávy. Spadají tak do kompetence několika resortů a územně samosprávných celků. 
V rámci předchozích fází přípravy Strategie byla provázanost těchto služeb vyhodnocena jako 
nedostatečná. Duševně nemocní vyžadují nejen psychiatrickou péči, ale pro jejich uplatnění ve 
společnosti je třeba usnadnit přístup k využívání sociálních služeb a k dalšímu vzdělávání. Klíčová je 
vzájemná provázanost, důraz na meziresortní a multiprofesní přístup. Hlavní opatření vedoucí k 
dosažení cíle primárně zahrnuje nastavení efektivní spolupráce mezi složkami státní správy (resorty) a 
územní samosprávy. Předpokladem  pro  úspěšné  dosažení  cíle  je  zajištění  spolupráce  
nezdravotnických  složek  státní  správy (resortů) a územních samospráv při přípravě a realizaci 
organizačních změn a opatření.” 
 
V dokumentu Strategie reformy psychiatrické péče je opakovaně a často zdůrazňována nutnost a 
potřebnost propojování sociálních a zdravotních služeb. Přestože je zmiňována role ostatních resortů a 
územně samosprávných celků, tyto nebyly dostatečně účastny na tvorbě Strategie, což jen potvrzuje 
rezervy ve spolupráci všech dotčených resortů a institucí. Přestože je správně akcentován význam 
územních samospráv, jako nositelů odpovědnosti za síť sociálních služeb, nebyl ve Strategii dosatečně 
zohledněn jejich zájem a pohled. Strategie nebere v úvahu standardní mechanismy na úrovni krajů 
jako je střednědobé plánování sociálních služeb a jejich zásadní význam pro tvorbu sítě sociálních 
služeb.  
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Přesah do sociálních služeb: 
Z popisu cíle v kapitole 4.1. Strategie reformy psychiatrické péče není zřejmý dopad do sociálních 
služeb, protože obsahuje pouze obecné proklamace typu “je třeba zajistit spolupráci” bez toho, že by 
bylo naznačeno jak toho bude dosaženo.  A vzhledem k tomu, že již při tvorbě Strategie reformy 
psychiatrické péče byly značné rezervy ve spolupráci MZ s ostatními resorty a územně 
samosprávnými celky, je reálné předpokládat, že zajištění naplnění tohoto cíle bude vyžadovat velké 
úsilí od všech zúčastněných. Dopady do nákladů sociálního systému nelze identifikovat. Na 
rozpracování cíle do konkrétních kroků musí MPSV a kraje dále aktivně spolupracovat. 
 
 
2.2.3.7 Humanizovat psychiatrickou péči. 
“Lůžková  psychiatrická  péče  v  ČR  je  primárně  založena  na  modelu,  který  má  své  těžiště  v  
institucionálním prostředí. Tento model je charakteristický nedostatkem komunitních služeb 
poskytovaných v prostředí blíže duševně nemocným. Neméně  důležitým  aspektem  v  rámci  
humanizace  je  zlepšení  podmínek  péče  ve  stávajících  zařízeních, jako jsou psychiatrické 
léčebny/nemocnice a psychiatrická oddělení nemocnic.” 
 
Přesah do sociálních služeb: 
Humanizace psychiatrické péče povede ke snižování počtu lůžek na pokojích v lůžkových 
zdravotnických zařízeních a celkovému snižování kapacit psychiatrických léčeben/nemocnic a tím i k 
vyšším nárokům na kapacity a kvalitu terénní a komunitní péče. Vzhledem k tomu, že podstatnou 
součástí této péče pro osoby s duševním onemocněním jsou sociální služby a podmínky pro začlenění 
do společnosti, by mohly být dopady takovýchto kroků ve zdravotním systému velmi významné pro 
sociální systém a jeho náklady. Na rozpracování cíle do konkrétních kroků musí MPSV a kraje dále 
aktivně spolupracovat. 
 
 
2.2.4 Přehled a popis opatření 
 
2.2.4.1 Pilíře strategie 
Dokument Strategie reformy psychiatrické péče předpokládá 4 pilíře péče: 
 
Ambulantní péče 
Psychiatrické a klinickopsychologické ambulance představují primární psychiatrickou péči, která 
nezastupitelně zajišťuje péči pro většinu klientů psychiatrických služeb. Odborná zdravotní péče je 
primárně určena docházejícím pacientům a ve většině případů je poskytována subjekty soukromého 
sektoru na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, přičemž velká část této péče je hrazena z 
veřejného zdravotního pojištění. 
 
Centra duševního zdraví (CDZ) 
Centrum duševního zdraví je soubor vzájemně propojených služeb poskytovaných jednou nebo více 
organizacemi  zajišťujících  v  daném  regionu  služby  osobám  s  vážným  psychickým  
onemocněním – Severe Mental Illness (SMI). Primárním posláním CDZ je poskytování 
psychiatrických zdravotnických a přímo navazujících sociálních služeb s cílem maximální podpory 
začlenění klientů do jejich vlastního sociálního prostředí. 
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Psychiatrická oddělení nemocnic 
Akutní  lůžková  psychiatrická  péče  je  takový  typ  péče,  který  je  poskytován  bezprostředně  po  
vzniku  či zhoršení psychické poruchy vyžadující hospitalizaci osob, které s péčí souhlasí a též těm, 
kteří jsou hospitalizováni bez souhlasu (za zákonem stanovených podmínek), a je jim péče poskytnuta 
též bez souhlasu. Poskytují konsiliární servis pro nemocnici. 
 
Psychiatrické léčebny/nemocnice 
Psychiatrické léčebny/nemocnice jsou lůžková zdravotnická zařízení poskytující komplexní 
psychiatrickou péči pacientům, kteří s péčí souhlasí a též těm , kteří jsou hospitalizováni bez souhlasu 
(za zákonem stanovených podmínek). 
 
Přesah do sociálních služeb: 
Pokud se na Strategii reformy psychiatrické péče podíváme pouze perspektivou 4 pilířů péče, tak se 
sociálních služeb dotýká především pilíř, kterým jsou centra duševního zdraví. Ostatní pilíře jsou čistě 
zdravotními službami. Dopad vzniku center duševního zdraví, jako nového pilíře psychiatrické péče, 
do nákladů sociálního systému bude významný a bude záležet na jejich počtu. Pro jejich výši budou 
důležité výsledky pilotních center duševního zdraví, na jejichž vzniku a vyhodnocení by MPSV a 
kraje měly aktivně spolupracovat. 
 
 
2.2.4.2 Obecná doporučení 
Kapitola obecná doporučení zahrnuje doporučené počty specilistů, lůžek a zařízení, které vycházejí z 
expertních odhadů a provedených analýz. Dále zahrnuje doporučení aplikovatelná pro jednoltivé pilíře 
Strategie reformy psychiatrické péče, formy a druhy péče a spolupráci všech částí systému péče o 
duševně nemocné. 
 
Organizace 
Tato část Strategie reformy psychiatrické péče zahrnuje obecná organizační doporučení především ke 
zdravotní psychiatrické péči. 
 
Dostupnost 
V této kapitole jsou kapacitní doporučení k tvorbě sítě služeb pro sosoby s duševním onemocněním. 
Většina doporučení se týká zdravotních služeb.  
 
Návaznost na služby sociální péče 
Doporučení obsahuje pouze návrh rozvinout následnou sociálně zdravotní péči bez bližší specifikace, 
co je tím myšleno.  
 
Finance 
Doporučení se zaměřují na vyřešení systému financování a zvýšení finančních toků do psychiatrické 
péče na úroveň průměru EU. Kromě financování multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví 
se návrhy soustředují na zdravotní oblast.  
 
Legislativa 
Doporučení směřují k úpravě legislativy v souladu s doporučeními orgánů EU, dotvoření pravidel 
omezování osobní svobody, ochrany duševně nemocných a přípravě zákona o duševním zdraví. 
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Edukace 
Doporučení se zaměřují na posílení vzdělávání lékařů i sester, jednotlivých oblastí psychiatrie I 
ostatních zainetresovaných skupin (IZS, pedagogové ,..) a dále se doporučení v této oblasti věnují 
destigmatizaci. 
 
Koordinace mezi pilíři 
Doporučení se týká klíčové role ambulance primární psychiatrické péče. 
 
Meziresortní doporučení – MPSV 
Doporučení jsou: 

– Sledování dopadů posuzování invalidity a stupně závislosti na skupinu osob s duševním 
onemocněním 

– Podpora zaměstnanosti 
– Chráněná pracovní místa (tj. zvýšení počtu chráněných pracovních míst pro širší uplatnění osob 

s duševním onemocněním) 
– Služby (Redefinice a doplnění „katalogu“ sociálních služeb o služby specifické pro osoby s 

duševním onemocněním) 
– Chráněné bydlení 
– Inkluzivní podpora (programy podporující začleňování osob s duševním onemocněním do 

sociálního a pracovního prostředí) 
– Transformace pobytových služeb (domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se 

zdravotním postižením) 
– Zdravotně-sociální služby stacionární i terénní (rozšíření nabídky těchto služeb společně s jejich 

zkvalitněním) 
 
Přesah do sociálních služeb: 
V rámci doporučení se objevuje doporučení zajistit sociální pracovníky v počtu 10 na 100.000 
obyvatel, návrh na rozvoj následné sociálně zdravotní péče nebo výzva k vyřešení financování 
multidisciplinárního týmu centra duševního zdraví. Meziresortní doporučení týkající se MPSV jsou 
obecná bez specifikace cílů nebo cesty, které má být doporučení dosaženo. Většina doporučení má 
významný dopad do nákladů sociálního systému a zasahuje do klíčových strategií resortu MPSV. Na 
rozpracování doporučení do konkrétních kroků musí MPSV dále aktivně spolupracovat. 
 
 
2.2.4.3 Ambulantní péče 
Tato kapitola Strategie reformy psychiatrické péče se věnuje psychiatrickým ambulancím a 
doporučením pro jejich další rozvoj. Jedním z doporučení je i rozšířování psychiatrických ambulancí o 
nelékařské pracovníky, konkrétně sociální pracovnice. 
 
Přesah do sociálních služeb: 
Návrh rozšířit psychiatrické ambulance o sociální pracovnice neřeší vůbec formální návaznosti na svět 
sociálních služeb (registrace poskytovatele, komunitní plánování, financování sociálních služeb 
apod.). 
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2.2.4.4 Centra duševního zdraví 
“Centra duševního zdraví jsou novým nízkoprahovým pilířem pro poskytování zdravotně-sociálních 
služeb. Tímto pilířem se rozšiřuje systém péče v ČR a přibližuje ji tak blíže duševně nemocným. 
Poskytuje individualizovanou péči zejména vážně duševně nemocným (SMI), koordinuje dostupné 
služby s ohledem na potřeby klientů v jejich přirozeném prostředí.” 
 
Z této definice není zřejmá role center duševního zdraví v systému psychiatrické péče. Nízkoprahový 
pilíř znamená jeho širokou dostupnost pro duševně nemocné. Na druhé straně zaměření na zejména na 
vážně duševně nemocné ho předurčuje pro jasně vymezenou a definovanou část cílové skupiny osob s 
duševním onemocněním. Pokud má těmto kmlientům poskytovat kvalitní služby, nemůže být zároveň 
nízkoprahovým zařízením pro širokou skupinu duševně nemocných, kdy by logiocky začalo suplovat 
nedostatečné kapacity jiných služeb v systému. 
 
Práce center duševního zdraví by měla být založena především na jiném způsobu práce (case 
management) multidisciplinárního týmu. Jedná se o kombinaci ambulantních a terénních služeb.  
Záměrem je vybudovat 1 centrum duševního zdraví na cca 100 000 obyvatel, v některých regionech 1 
na 80 000 obyvatel. Protože se jedná o službu, která je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu, bude 
velmi náročná na zajištění personálních kapacit.   
 
Přesah do sociálních služeb: 
Centra duševního zdraví jsou nejzásadnějším prvkem s přesahem do sociálních služeb. Bude potřeba 
vyřešit jejich vznik v kontextu již exitujících sociálních služeb a cílová ambice pokrytí populace 
centry duševního zdraví významně zvýší kapacity sociálních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním. Centra by zřejmě měla nahradit stávající služby sociální rehabilitace pro tuto cílovou 
skupinu. Vznik center duševního zdraví jako nového pilíře psychiatrické péče vůbec nebere v úvahu 
formální procesy jejich vzniku a následného provozu jako například registrace do sítě, plánování, 
spolufinancování ze zdravotního a sociálního systému. Dopad dostatečně nekoordinovného vzniku 
center duševního zdraví, podpořený evropskými fondy, do nákladů sociálního systému by mohl být 
pro sociální systém významný. Pro jejich výši budou důležité výsledky pilotních center duševního 
zdraví, na jejichž vzniku a vyhodnocení by MPSV a kraje měly aktivně spolupracovat. 
 
Efektivní cestou minimalizace rizik je propojit vznik center se systémem střednědobého plánování a 
podmínit tím jejich vznik. Více se analýze dopadů vzniku center do systému sociálních služeb zabývá 
kapitola této Analýzy věnovaná Standardu centra duševního zdraví. 
 
 
2.2.4.5 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Tato kapitola Strategie reformy psychiatrické péče se věnuje psychiatrickým oddělením nemocnic a 
zmiňuje pouze okrajově potřebu zajištění návazné sociální péče. 
 
 
2.2.4.6 Psychiatrické léčebny/nemocnice 
Mezi klíčová doporučení pro tento pilíř psychitrické péče patří snížit celkový objem péče.  Dále je 
zmiňována potřeba vybudovat rozhraní na sociální služby (kofinancování ze sociální sféry). Není však 
nijak zřejmé co, případně jak si to autoři Strategie reformy psychiatrické péče představují. 
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Přesah do sociálních služeb: 
Změny v kapacitě  a struktuře péče v psychiatrických léčebnách/nemocnicích budou mít zásadní 
dopady do sociálních služeb. Lze předpokládat, že v těchto zařízeních pobývají dlouhodobě osoby na 
hranici sociálních hospitalizací, kdy významně převažuje sociální složka péče nad zdravotní. Pokud 
dojde k redukci lůžek pro tyto pacienty, pokud bude tlak na propouštění pacientů do komunitní péče a 
dojde k řízenému snižování kapacit dlouhodobé psychiatrické péče, tak to vyvolá zvýšené nároky na 
pobytové sociální služby pro osoby s duševním onemocněním i na kapacity ambulantních a terénních 
služeb pro tuto cílovou skupinu. Dopady do nákladů sociálního systému by tak byly velmi významné. 
Na rozpracování vybrané varianty změn v psychiatrických léčebnách/nemocnicích do konkrétních 
kroků musí MPSV a kraje dále aktivně spolupracovat. 
 
 
2.2.4.7 Výsledky a výstupy realizace jednotlivých opatření, indikátory 
Tato kapitola se věnuje struktuře indikátorů využitelných pro monitoring evropských projektů. Žádný 
z navržených indikátorů nemá přímou vazbu na sociální služby.  
 
 
 
2.2.5 Implementace strategie 
 
2.2.5.1 Implementační struktura a struktura řízení implementace strategie 
Příprava  implementace  Strategie  reformy  psychiatrické  péče  zahrnuje  stanovení  řídící  struktury,  
včetně definic rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace Strategie. Implementační  struktura  
umožňuje definovat zodpovědnosti jednotlivých participantů implementace Strategie, definuje  
rozhodovací  pravomoci a postupy eskalace v případě její potřebnosti. 
 
Nastavení řídící struktury doznalo v období 07 – 08.2015 změn proti složení v dokumentu Strategie 
reformy psychiatrické péče. Aktuální složení (09.2015) je: 
 
Zadavatel realizace Strategie: ministr zdravotnictví, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 
Gestor a předsedkyně Řídícího výboru: náměstkyně pro strategie, Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, 
MBA 
Členové Řídícího výboru RPP: 
Náměstkyně člena vlády, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., 
Náměstek pro zdravotní péči, prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., 
Náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace, Ing. Petr Landa, 
Náměstek pro zdravotní pojištění, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, 
Náměstek pro legislativu a právo, JUDr. Radek Policar, 
Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP, MUDr. Martin Hollý, 
Ředitel odboru evropských fondů, PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., 
Ředitel odboru koncepcí a strategií, Ing. Norbert Schellong, 
Ředitel odboru zdravotních služeb, MUDr. Jan Marounek, MBA, 
Manažer realizace Strategie: ředitel odboru koncepcí a strategií, Ing. Norbert Schellong 
 
V klíčových článcích struktury řízení Strategie reformy psychiatrické péče není zastoupen žádný z 
vrcholných představitelů MPSV ani územních samosprávných celků, na které se Strategie reformy 
psychiatrické péče odvolává jako na důležité partnery por realizaci reformy. 
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2.2.5.2 Plán realizace aktivit 
Strategie reformy psychiatrické péče má 3 fáze: 
Fáze 1: Iniciace a zajištění podmínek (1.1.2014 – 31.12.2015) 
Fáze 2: realizace a provoz (1.1.2016 – 31.12.2023) 
Fáze 3: Vyhodnocení  
 
 
2.2.5.3 Časový harmonogram 
Aktuální stav k datu 15.9.2015 v plnění harmonogramu Fáze 1 je následující: 
 
Aktivita stav 
Tvorba  metodiky pro měření kvality života (QoLMet) nezahájeno 
Projekt Standardní klasifikace vybudovaného prostředí (SKVP) nezahájeno 
Projekt Ekonomika duševního zdraví (EKODUZ) nezahájeno 
Definice standardu CDZ návrh ke schválení 
Definice metod měření spokojenosti uživatelů  (USat) nezahájeno 
Příprava pilotních projektů CDZ – proveditelnost, financování rozpracováno 
Výběr realizátorů pilotních projektů nezahájeno 
Příprava dobudování sítě psychiatrických nemocničních oddělení nezahájeno 
Stanovení pravidel pro vyhodnocování komunikačních programů nezahájeno 
Příprava plánu komunikace reformy psychiatrické péče rozpracováno 
Tvorba osnov vzdělávacích programů v psychiatrii nezahájeno 
Vzdělávání pracovníků složek veřejného života nezahájeno 
Analýza dopadů reformy na legislativu rozpracováno 
Zpracování návrhů legislativních změn rozpracováno 
Příprava nového modelu financování psychiatrické  péče rozpracováno 
Příprava plánu pro koordinaci změn s dopadem na ostatní resorty rozpracováno 
 
Některé aktivity v termínu, který předpokládala Strategie reformy psychiatrické péče, již nelze 
stihnout. Jedná se o rozsáhlejší projekty formou VZ (např. EKODUZ nebo SKVP). Pokud by měly být 
všechny ostatní aktivty 1. Fáze dokončeny do 31.12.2015 znamenalo by to výrazné zvýšení úsilí.  
 
 
2.2.5.4 Rozpočet a zdroje financování 
Celkový rozpočet Reformy psychiatrické péče bude financován kombinací prostředků z Evropských 
strukturálních fondů, Státního rozpočtu ČR a rovněž částečně prostřednictvím Norských fondů. 
Indikativní rozpočet z Strategie reformy psychiatrické péče prochází aktuálně revizí na MZ a jeho 
struktura ani celková výše není známa.  
 
Přesah do sociálních služeb: 
Z rozpočtu Strategie reformy psychiatrické péče se počítá s financováním provozu Centre duševního 
zdraví po dobu 1,5 až 2 let a to jak zdravotních tak i sociálních služeb. Zároveň se počítá s poměrně 
vysokými prostředky (cca 50 mil. na jedno CDZ) na investice při jejich vzniku. Tento fakt je 
příležitostí vybudovat v systému nový pilíř péče ve vysoké kvalitě, zároveň je hrozbou jejich 
udržitelnost ze stávajících zdrojů zdravotního pojištění I zdrojů MPSV na sociální služby. 
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Rozpočet reformy může i významně podpořit vzdělávání sociálních pracovníků, rozvoj dalších nových 
služeb pro duševně nemocné nebo komunikační kampaně na podporu destigmatizace této cílové 
skupiny.  
 
 
2.2.5.5 Systém monitorování a evaluace realizace strategie 
Strategie reformy psychiatrické péče předpokládá vytvoření systému indikátorů sledujících naplňování 
7 strategických cílů reformy. Jednoltivé indikátory budou průběžně vytvářeny v rámci jednoltivývh 
aktivt reformy.  
 
 
2.2.5.6 Systém řízení rizik a předpoklady realizace strategie 
Strategie reformy psychiatrické péče má i standardní část věnovanou řízení rizik. Ve vztahu k 
sociálním službám přichází v úvahu riziko Nesprávné nastavení mezoresortní spolupráce.  
 
 
 
 
 
 

2.3 Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými 
dokumenty České republiky (a zahraničí) 

 
Obsahem dokumentu je především zmapování současného stavu lůžkové, ambulantní a komunitní / 
intermediární psychiatrické péče v České republice.  
 
Dokument je ke stažení na adrese: 
http://www.psychiatrie.cz/images/stories/OZ_zkr_komplet.pdf 
 
 
V dokumentu je popsána všeobecná psychiatrická péče a jsou přidány i 
části popisující specializovanou péči (dětská a dorostová psychiatrie, 
adiktologie, sexuologie, gerontopsychiatrie). Pro zjištění průchodnosti a 
provázanosti systému psychiatrické péče byly ve vybraných sedmi 
lůžkových psychiatrických zařízeních, která poskytují akutní lůžkovou 
péči pro dospělé pacienty, pomocí dotazníku zjišťovány  údaje o 
způsobech příjmu a propouštění pacientů do a z lůžkového zařízení. 
Zhodnocena byla i kvalita poskytovana péče v zařízeních pro dlouhodobou hospitalizaci vážně 
duševně nemocných (psychiatrické léčebny), a to s použitím mezinárodního nástroje –  dotazníku 
QUIRC. Na základě zahraničních zkušeností a předchozích studií byla pro pět možných scénářů (resp. 
osm podscénářů)  transformace psychiatrických léčeben vypracována analýza dopadů na kapacity a 
náklady  psychiatrické péče v ČR. 
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Z uvedených materiálů  byla vypracována doporučení pro transformaci  psychiatrické péče v ČR 
včetně vzniku nových zařízení alternativních k dlouhodobé lůžkové  péči: 

• Rovnoměrné doplnění kapacit ambulantních služeb, včetně „nových“ ambulantních služeb, 
např. rehabilitace, rezidenčních komunitních služeb – těžiště léčby směrem k přirozenému 
prostředí pacientů. 

• Navýšení kapacit na psychiatrických odděleních nemocnic (včetně klinik) – integrace 
psychiatrie do ostatních medicínských oborů, akutní komplexní péče (intenzivní, specializovaná 
péče). 

• Diferenciace lůžek v psychiatrických nemocnicích/léčebnách – akutní lůžka, následné péče, 
ochranná léčba, (zdravotně) sociální lůžka, rezidenční péče. 

• Nároky na přizpůsobení zdravotnických pracovníků (přeškolení, přesun do nově vzniklých 
kapacit). 

• Potřebu motivace managementu a dalších pracovníků ve všech segmentech služeb. 
• Překlenovací investiční finanční zdroje. 
 
 

2.3.1 Situace v zahraničí 
 
Kapitola je věnována mezinárodním aspektům problematiky duševního zdraví, mezinárodnímu 
srovnání situace v oblasti duševního zdraví ve světě a v České republice. Sdále se věnuje Zelené knize 
– strategickému dokumentu pro duševní zdraví v EU. Z něj mimo jiné vyplývá, že odhadem  27  %  
Evropanů dospělého věku trpí v rozmezí  jednoho roku některou z duševních poruch; očekává se,  že   
deprese se v roce 2020 stane nejvýznamnější příčinou nemocí v rozvinutém světě; v důsledku  
sebevražd umírá v EU více lidí než v důsledku  dopravních nehod, vražd nebo AIDS. Dalším 
zmiňovaným dokumentem je Evropsyký pakt duševního zdraví a wellbeingu. 
 
 
2.3.2 Situace v České republice 
 
Psychiatrická  péče je v dokumentu chápána jako systém vzájemně propojené sítě péče o duševně 
nemocné. Základními prvky sítě jsou psychiatrické ambulance, klinicko psychologické ambulance, 
lůžková zařízení a zařízení systému komunitní péče, která je průnikem psychiatrie do oblasti 
sociálních služeb.   
 
Česká republika patří mezi menšinové země v Evropské unii, které nemají vládní program péče o 
duševní zdraví. Důsledkem je nesystematičnost při zřizování psychiatrických institucí, chybějící nebo 
nerovnoměrně rozmístěné ambulantní služby, zastaralá struktura lůžkové kapacity, 
nedostatek  zařízení komunitní péče. Dostupnost psychiatrické péče je neuspokojivá, obor psychiatrie 
je v České republice dlouhodobě nedostatečně finančně zajištěn a jeho rozvoj je ve srovnání s většinou 
zemí Evropské unie zanedbán a opožděn. 
 
Kapitola se dále věnuje situaci především ve zdravotních psychiatrickým službách a to jak 
ambulantních, tak i lůžkových. Psychiatrická péče má z velké části institucionální charkter a 
nepodařilo se dosud rozvinout systém komunitní péče. Situace v jednotlivých krajích ČR je navíc 
velmi výrazně rozdílná.  Kapitola dále rekapituluje Koncepci oboru psychiatrie, která postupně 
vznikala v širokém týmu odborníků od roku 2000.  
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Z Koncepce oboru psychiatrie z roku 2008 jsou citovány standardy regionální péče: 
 
Obrázek 1: Struktura sítě psychiatrické péče v ČR I 
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Obrázek 2: Struktura sítě psychiatrické péče v ČR II 
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Přesah do sociálních služeb: 
Tyto standardy regionální péče se objevují v nejrůznějších dokumentech  zabývajících se 
problematikou služeb pro osoby s duševním onemocněním. Přestože obsahují doporučení i pro 
kapacity sociálních služeb, je otázkou zda a jak byly konzultovány s MPSV a s územně 
samosprávnými celky (kraji), které nesou faktickou odpovědnost za síť sociálních služeb. Povinnost 
zajistit sociální služby mají ze zákona obce a je tedy otázkou zda se s těmito doporučeními například 
Svaz měst a obcí někdy seriozně zabýval a vyjádřil se k nim vzhledem k tomu, že sociální služby by 
měly být kofinancovány obcemi, ve kterých jsou poskytovány. Aplikace těchto regionálních standardů 
by mohla mít velmi závažné důsledky do nákladů sociálního systému. 
 
Dokument se dále zabývá mapováním snah o vytváření regionálních modelů péče o duševně nemocné 
v období 1995 až 2014 a zmiňuje konkrétní projekty.  
 
Stávající legislativní úprava je popsána výčtem vabraných právních norem zasahujících do oblasti 
péče a ochrany osob s duševním onemocněním. 
 
Samostatná pozornost je v dokumentu věnována problematice stigma duševně nemocných v České 
republice. Negativní předsudky a mýty spojené s duševními poruchami jsou velmi škodlivé a 
předpokládá se, že navzdory medicínským pokrokům mají stupňující se tendenci a stále zhoubnější 
následky pro pacienty. Stigma postihuje vše, co souvisí s duševními onemocněními: kromě pacientů 
také jejich opatrovníky, psychiatrické instituce, odborníky, léčbu. Znamená největší překážku k 
dosažení lepší péče a vyšší kvality života. Je základem pro negativní diskriminaci, kterou pacienti s 
duševní poruchou zažívají téměř denně. Důsledkem jsou potíže se získáním a udržením zaměstnání, 
problémy s bydlením, závislost na návykových látkách a alkoholu, zvýšení izolace, menší spolupráce s 
lékaři a ochota se léčit. Stigma zvyšuje již tak značnou zátěž, kterou způsobují duševní nemoci 
rozpočtu každého státu v Evropské unii. Obecně lze říci, že stigma a jeho následky nejvíce zasahují 
lidi trpící schizofrenní poruchou. 
 
Tato kapitola také rekapituluje výdaje na duševní zdraví v České republice a jeho financování.  
Psychiatrie je v České republice podfinancovaným oborem zdravotní péče s výrazně nižším opdílem 
na celkových výdajích zdravotnictví než je obvyklý průměr v zemích EU. Dále se kapitola zabývá 
strukturou výdajů a jejich vývojem v čase.  
 
Přesah do sociálních služeb: 
Financování péče o osoby s duševním onemocnění ze sociálního systému je pouze zmíněno, ale není v 
dokumentu nijak popsáno.  
 
 
2.3.3 Lůžková psychiatrická péče 
 
Kapitola se zabývá rekapitulací známých údajů o lůžkové psychiatrické péči po jednoltivých krajích a 
dává představu o nerovnoměrném geografickém rozložení kapacit v síti. Obsahuje množství popisných 
údajů o kapacitách, hospitalizovaných i migraci pacientů, délce hospitalizací.  
 
Rozmístění psychiatrických lůžek se v jednotlivých krajích velmi liší. V některém kraji se 
psychiatrická lůžka nacházejí pouze v jedné nemocnici (např. Liberecký, Karlovarský), jinde jsou v 
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kraji dvě léčebny (Vysočina). V tabulkách u jednotlivých krajů je viditelný aktuální „spád“ pacientů z 
jednotlivých okresů do zařízení lůžkové psychiatrické péče. Tento „spád“ nerespektuje hranice kraje, 
ale spíše historickou rajonizaci a částečně také nejbližší dostupnost. Dalším extrémem je Praha, kde 
psychiatrickou péči konzumuje kromě obyvatel Prahy i velká část obyvatel Středočeského kraje, ale i 
významná komunita bezdomovců a cizinců. Velký rozdíl v jednotlivých krajích je i co do počtu a 
potřeby lůžek gerontopsychiatrických a adiktologických. Většina se jich nachází pouze v léčebnách. 
 
Přesah do sociálních služeb: 
Pro efektivní fungování systému péče je třeba zajistit regionální charakter péče, kdy by se v regionu 
měla nalézat jak dostupná lůžková péče, tak návaznost na péči ambulantní, intermediární a komunitní.  
Nedořešena stále zůstává otázka sociálních lůžek (ústavy sociální péče, domovy důchodců s 
psychiatrickým dohledem apod.) pro pacienty s chronickou závažnou duševní poruchou, u nichž 
pomine potřeba lůžkové zdravotní péče, ale nejsou schopni samostatně fungovat v běžném životě, tedy 
ani v chráněném bydlení. 
 
 
2.3.4 Průchodnost systémem lůžkové psychiatrické péče 
 
Kapitola se zabývá průchodností systémem po objevení psychických obtíží ů pacienta. Popisuje i 
jednotlivé možnosti vstupu do lůžkového psychiatrického zařízení a propuštění z lůžkové péče a to na 
konkrétních datech 7 vybraných zdravotnických zařízení. Ananlýzy těchto dat jsou především 
významné pro optimalizaci zdravotních služeb a ajejich vzájemné návaznosti. Jedním ze zjištění je I 
to, že podíl překladů do zařízení sociálních služeb (ústavy sociální péče, pečovatelské domy, domovy 
důchodců…) je nízký (6 %) a je možný pouze tam, kde je dostatek těchto zařízení. 
 
 
2.3.5 Popis stavu ambulantní psychiatrické péče 
 
Kapitola se zabývá popisem stavu ambulantní psychiatrie se zaměřením na dospělou psychiatrii.  Tak 
jako ů ostatních druhů péče pro osoby s duševním onemocněním, platí i tady, že síť je regionálně 
velmi nerovnoměrná.  
 
 
2.3.6 Komunitní péče 
 
Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní 
poruchou žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem 
tak, aby mohly být co nejvíce naplněny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. Z tohoto 
jednoznačně vyplývá, že komunitní péče je postavena na úzkém propojení zdravotní a sociální oblasti. 
Mezi postupy komunitní péče patří kromě léčby i podpora sociálních rolí, zejména v oblasti práce, 
bydlení a sociálních kontaktů, a podpora vztahů s rodinou, přáteli a dalšími lidmi. 
 
Intermediární služby (zdravotnické komunitní služby v užším smyslu) pracují na pomezí mezi 
lůžkovou a ambulantní péčí (denní stacionáře, krizová centra, krizové mobilní týmy, komunitní 
psychiatrické sestry) a spadají do resortu zdravotnictví. Služby psychiatrické rehabilitace jsou většinou 
poskytovány nestátními neziskovými organizacemi a formálně spadají do sociálních služeb (sociální 
komunitní služby v užším smyslu), charakter jejich činnosti je však spíše zdravotně-sociální. Na 
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některých místech se služby kombinují do funkčních koordinovaných celků s úzkou vzájemnou 
spoluprací nebo do společných týmů, jde o kombinace lůžkových, intermediárních, rehabilitačních a 
ambulantních zařízení (meziresortní služby)  
 
Intermediární péče 

Krizová psychiatrická centra 
 v ČR pracují 3 krizová centra v Praze  a Brně 
Mobilní krizové týmy 
 V ČR pracuje 1 mobilní krizový tým v Praze 
Denní stacionáře 
 V ČR existuje 21 denních stacionářů 
Komunitní psychiatrické sestry 
 V ČR existují 4 pracoviště v Ostravě a v Praze 

 
Meziresortní multiprofesní týmy 
 Asertivní komunitní léčba 
  V ČR existuje jediná služba v Praze 
 Týmy pro léčbu duálních diagnóz 
  V ČR existuje jediná služba v Praze 
 
Psychiatrická rehabilitace zabezpečovaná sociálními službami 

Dokument rekapituluje stav služeb k datu vydání. Nicméně dá se předpokládat, že aktuální 
skutečnost nebude příliš odlišná:  

 

Obrázek 3: Dostupnost služeb pro podporu v oblasti bydlení 
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Obrázek 5: Dostupnost služeb pro podporu práce a zaměstnání 

Obrázek 4: Dostupnost center denních aktivit 
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Obrázek 7: Dostupnost svépomocných organizací uživatelů a rodinných příslušníků 

Obrázek 6: Dostupnost služeb případového vedení 
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Obrázek 8: Dostupnost služeb poradenství 

Obrázek 9: Komunitní služby - geografické rozložení 
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Přesah do sociálních služeb: 
Služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním jsou nerovnoměrně 
rozmístěny a nedostatečně kapacitně dimenzovány. Pokud by mělo dojít k nápravě tohoto stavu, bude 
to mít významné dopady do nákladů na sociální služby. Nezbytnou podmínkou je, aby tento rozvoj byl 
zakotven do rozvojových plánů sociálních služeb v jednotlivých krajích, vycházel z reálných 
regionálních potřeb a byl finančně udržitelný. Pro úspěšné a udržitelné řešení je nezbytné intenzivní 
zapojení především krajů do porcesů plánování sítě služeb pro duševně nemocné. 
 
 
2.3.7 Hodnocení kvality péče o nemocné pomocí dotazníku QUIRC 
 
Kapitola se zabývá problematikou hodnocení kvality péče pomocí dotazníku QUIRC (Quality 
Indicator for Rehabilitative Care). Dotazník se zaměřuje na 7 oblastí: prostředí, terapeutické prostředí, 
léčebné intervence, sebepéče a autonomie, sociální začlenění, lidská práva a praxe vedoucí k úzdravě. 
 
Doména    Co hodnotí otázky obsažené v této doméně: 
1. Prostředí   aspekty prostředí zařízení, praktické stránky organizace a provozu 
2. Terapeutické prostředí personál – počet, druh, proškolenost, supervize, postoje personálu, 

informace o nezávislých inspekcích a podpoře aktivit uživatelů péče 
3. Léčebné intervence  lékařské, psychologické, sociální léčebné postupy a intervence, 

podporu tělesného zdraví, používání omezovacích prostředků 
4. Sebepéče a autonomie   podporu nezávislosti uživatelů a možnosti jejich volby, podporu 

možností samostatného fungování 
5. Sociální začlenění  míru účasti uživatelů péče na aktivitách v komunitě a míru jejich 

interakce s osobami mimo zařízení 
6. Lidská práva  podporu práv uživatelů péče zařízením, míru zahrnutí uživatelů do 

rozhodnutí o jejich péči, posouzení dodržování důvěrnosti záznamů, 
stížnostní procedury, poskytování právních služeb rezidentům a 
dostupnost voleb 

7. Praxe vedoucí k úzdravě  míru zahrnutí uživatelů péče do procesu plánování péče a léčby 
míru zahrnutí zařízení do místní komunity 
podporu autonomie uživatelů péče 
očekávání personálu týkající se úzdravy uživatelů péče 

 
V rámci projektu Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými 
dokumenty České republiky (a zahraničí) byl použit dotazník QUIRC pro hodnocení aktuálního stavu 
poskytované kvality péče ve vhodných odděleních následné péče a v zařízeních komunitního typu 
(chráněná bydlení s každodenní přítomností personálu) po celé České republice. 
 
Významným závěrem vyhodnocení shromážděných dat je, že lze vysledovat, že koncept a kvalita péče 
se ze současného pohledu psychiatrické péče významně liší. V komunitních zařízeních je u 
nemocných v daleko vyšší míře podporováno samostatné fungování, začlenění do aktivit v jejich okolí 
a je brán větší ohled na dodržování lidských práv. I mezinárodní zkušenosti potvrzují, že mnoho 
nemocných, kteří byli přestěhováni z oddělení zaniklých léčeben do komunitních zařízení, zvládá 
život mimo léčebnu, pokud je jim poskytnuta vhodná podpora a péče. 
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Přesah do sociálních služeb: 
Pokud Strategie reformy psychiatrické péče bude chtít zvýšit kvalitu života duševně nemocných a to 
především v jejich přirozeném prostředí, nutně to vyvolá potřebu rozšiřování komunitních služeb, což 
bude mít významný dopad do nákladů sociálního systému. 
 
 
2.3.8 Návrh scénářů transformace psychiatrických léčeben 
 
Dokument analyzuje pět scénářů transformace psychiatrických léčeben včetně ekonomické analýzy 
každé z variant: 
1. Varianta s „rozředěním“ péče v psychiatrických léčebnách 
2. Varianta se zachováním jen některých oddělení psychiatrických léčeben 
3. Varianta se zachováním jen některých psychiatrických léčeben 
4. Varianta zachování stávajícího stavu 
5. Varianta zrušení všech léčeben  

a) bez transformace do jiných typů služeb 
b) s transformací do jiných typů služeb 

 
Přesah do sociálního systému: 
Dokument rozebírá výhody a nevýhody, podmínky realizace a finanční nároky jednotlivých variant 
transformace psychiatrických léčeben. Zabývá se výhradně dopady do nákladů zdravotního systému a 
neobsahuje jednoznačné doporučení nejvhodnější varianty. Dopady do sociálního systému se 
nezabývá dokument vůbec. 
 
 
2.3.9 Transformační scénáře PL a jejich dopady na náklady psychiatrické péče v ČR 
 
Predikce nákladů podle typu služby je v případě navrhovaných transformačních změn expertním 
odhadem, který je i přes datová omezení, důležitým podkladem pro plánování transformace péče o 
duševní zdraví. Data za zdravotně-sociální služby jsou méně dostupné než údaje ze sektoru 
zdravotnictví, který je popsán ve statistických ročenkách ÚZIS ČR a ekonomické údaje lze získat také 
od zdravotních pojišťoven. Model transformace neuvažuje zdravotnické služby poskytované 
praktickými lékaři, proto ani ekonomický model tyto služby nezahrnuje. 
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Graf 1: Dopad transformačních scénářů PL na jejich náklady 

 
 
Přesah do sociálního systému: 
Jednotlivé scénáře nejsou podrobeny analýze dopadů do sociálního systému a jejich dopad na tento 
systém může být velmi významný. Například scénář zrušení psychiatrických léčeben bez náhrady, by 
měl fatální důsledky na kvalitu péče o duševně nemocné. Dojde zřejmě k přehlcení ostatních služeb, 
včetně sociálních, kde však budou pacienty odmítat v důsledku omezených kapacit. Může dojít k 
nárůstu sociálních problémů v rodinách nemocných, k možnému bezdomovectví psychiatrických 
pacientů, možná i ke zvýšení kriminality, nebo alespoň k jejich kriminalizaci. Analýza těchto 
významných rizik  však nebyla předmětem tohoto dokumentu. Při výběru výsledného scénáře bude 
třeba aktivní spolúčasti MPSV a detailní analýzy všech dopadů do společenských nákladů. 
 
 
2.3.10 Sazebník výkonů 
 
Velmi stručná kapitola týkající se systému úhrad v rámci systému zdravotního pojištění bez jakékoli 
vazby na sociální oblast. 
 
 
2.3.11 Regionální standardy sítě psychiatrických služeb 
 
Dokument uvádí detailní návrh doporučených kapacit jednotlivých zdravotních I sociálních služeb pro 
osoby s duševním onemocněním s odvoláním na diskuzi odborníků a zkušenosti z Karlovarského kraje 
a Prahy.  
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Navrhované standardy pro sociální služby: 
 

4.  komunitní péče sociální a rehabilitační   jednotka počet 

chráněné  a  rehabilitační   dílny   místa 10 

přechodné a podporované zaměstnání místa 25 

komunitní  a  chráněné   bydlení   místa 20 

domy  a  byty  na  půl   cesty   místa 10 

podporované  bydlení   sociální pracovníci 2 

centrum  denních  aktivit   místa 50 

případové vedení sociální pracovníci 1 

 
Přesah do sociálního systému: 
Návrh regionálních standardů sociálních služeb nebyl pravděpodobně konzultován a schválen ani 
MPSV ani územně samosprávnými celky odpovědnými za síť sociálních služeb. 
Bohužel návrh také vůbec nepočítá se vznikem center duševního zdraví, které by měly významně 
ovlivnit poměry kapacit jednotlivých typů péče. Struktura sociálních služeb neodpovídá zákonu č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách. Návrh regionálních standardů je poměrně zásadní návrh s 
významnými dopady do sociálního systému. 
 
 
2.3.12 Doporučení  
 
Závěrečná doporučení navrhují, aby transformace péče byla rozdělena do několika etap a tyto etapy 
velmi stručně popisují.  
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2.4 Standard center duševního zdraví 
 
2.4.1 Centra duševního zdraví (CDZ) 
 
Připravovaná reforma psychiatrie přináší nový prvek do systému psychiatrické péče. Jsou jimi centra 
duševního zdraví (CDZ). Půjde o jeden ze čtyř pilířů připravované reformy a na rozdíl od ostatních tří 
jde o prvek zcela nový. Jeho zavedení vychází ze zkušeností z jiných zemí (například Itálie, 
Švýcarsko, Holandsko).  
 
Centra duševního zdraví by měla výrazně přispět ke zvýšení kvality poskytované péče a přispět 
k postupnému snižování potřeby lůžek v psychiatrických nemocnicích (dříve léčebnách). Tato lůžková 
zařízení, kde je i více než 1000 pacientů v podmínkách, které často neodpovídají době, ve které 
žijeme, budou částečně nahrazeny jinou formou psychiatrické péče.  
 
Centra duševního zdraví budou samostatná pracoviště v běžném občanském prostředí, kde společně 
pracuje tým psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester a sociálních pracovníků. Jejich úkolem je 
poskytnout oporu a odbornou péči duševně nemocným ve fázích onemocnění předcházejícím 
hospitalizaci. Cílem center je udržet pacienty v jejich přirozeném prostředí tak, aby se vůbec do 
nemocnic nedostali. Služby jsou poskytovány v prostorech centra jako ambulantní služby, případně 
denní stacionáře nebo krizová lůžka, ale i v prostředí u klientů jako služby terénní. Základem práce 
center je práce v týmu, znalost problémů klientů a společné řešení jejich zdravotních i sociálních 
problémů.  
 
Centra duševního zdraví budou spolufinancována ze zdravotního pojištění a dotací sociálního systému. 
Bude to jedna z praktických forem spolupráce obou resortů. Měla by vzniknout spádově na každých 
zhruba 100.000 obyvatel. 
 
Zásadním a hlavním účelem vzniku CDZ je vytvoření nového pilíře pro poskytování zdravotně-
sociálních služeb. Základní úkoly jsou v oblastech: 

• Koordinační 
• Předcházení hospitalizacím 
• Zkracování hospitalizací 

 
Centra duševního zdraví jsou pro: 

• pacienti se závažným duševním onemocněním  
− dlouhodobá léčba 
• pacienti s rizikem rozvoje SMI 
− cílem je včasná diagnostika léčba 
− SMI (Serious/severe Mental Illness) – závažné duševní onemocnění (diagnózy: mentální 

handicap, osoby se závislostmi, osoby se schizofrenními poruchami, osoby s afektivními 
poruchami, osob s organickými poruchami atd. Podle výzkumů představuje tato podskupina 
psychiatrických pacientů přibližně 0,35 % dospělé populace. Předpokládáme, že v ČR se jedná o 
výskyt průměrně okolo 360 osob se SMI na 100 000 obyvatel. 

• akutní stavy nebo dekompenzace psychiatrických onemocnění z okruhů F2, F3, F4, F5 a F6 
− cílem je krátkodobá intervence 
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Centrum duševního zdraví je soubor vzájemně propojených služeb poskytovaných jednou nebo více 
organizacemi, zajišťujících v daném regionu služby osobám s vážným psychickým onemocněním. 
Primárním posláním CDZ je poskytovaní psychiatrických zdravotnických a přímo navazujících 
sociálních služeb s cílem maximální podpory začlenění klientů do jejich vlastního sociálního prostředí. 
 
 
2.4.2 Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) 
 
V rámci přípravy implementace Strategie reformy psychiatrické péče vznikají standardy jednotlivých 
druhů péče. Nejvíce diskutovaným materiálem je v současné době pracovní verze standardů péče v 
centrech duševního zdraví, jako nově zřizovaného prvku v péči o duševně nemocné.  
 
Dokument obsahuje kapitoly: 

• Preambule  
• Služby poskytované Centrem duševního zdraví (CDZ) 
• Personální kritéria  
• Materiálně technická kritéria  
• Organizační kritéria 
• Ostatní kritéria 

 
 

2.4.3 Preambule 
 
V úvodní kapitole je zdůrazněna nízká koordinace péče o duševně nemocné. Centra duševního zdraví 
jsou zde popsána jako zařízení, která poskytují zdravotní i sociální služby, pracující na týmovém 
základě, orientují se na terénní i ambulantní práci a jsou dobře dostupná v čase a také co nejblíže 
přirozenému prostředí – domovu klientů. Předkládaný standard CDZ se zabývá cílovou skupinou 
závažně duševně nemocných, která je dále v dokumentu definována. CDZ není koncipováno jako 
služba pro další cílové skupiny jako jsou děti a dorost, gerontopsychiatričtí pacienti a osoby trpící 
pouze závislostmi. 
 
Cílovou skupinou je v dokumentu definována jako osoby se závažným duševním onemocněním (SMI 
– Serious/severe Mental Illness). Právě osoby z tohoto okruhu jsou při neadekvátní péči ohroženy 
chronifikací nemoci, opakovanými hospitalizacemi a sociálním vyloučením. Ve standardu z důvodu 
včasné intervence je specifikována cílová skupina CDZ jako SMI rozšířená o osoby ohrožené 
rozvojem závažného duševního onemocnění a v segmentu krizových služeb také na osoby v krizové 
situaci obecně. 
 
Zdravotní, psychologické i sociální faktory výrazně ovlivňují míru postižení navozeného duševní 
poruchou. Tíživá sociální situace může mít výrazný vliv na míru projevu onemocnění. Proto podpora a 
pomoc musí být komplexně bio-psycho-sociální. Postižení může znevýhodňovat klienta v řadě oblastí 
(práce, sociální vztahy, volný čas atd.). Nezbytné je tedy úzké týmové propojení různých profesí, 
včetně propojení sociálních a zdravotních služeb. 
 
Dokument obsahuje následující definici Centra duševního zdraví: 
Centrum duševního zdraví je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a 
lůžkovou - akutní i specializovanou - péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a 
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nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Za tímto účelem Centrum 
duševního zdraví jednak vytváří potřebné programy, jednak zajišťuje v rámci své spádové oblasti 
funkční propojení ambulantní a lůžkové péče. Tým Centra duševního zdraví pracuje formou case 
managementu a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům ze spádové 
oblasti bez čekací doby. 
 
Jako důležitý faktor napomáhající dosažení hlavního cíle, tj. maximální společenské integrace a 
klinického I sociálního zotavení klienta, je zmiňována především spolupráce se službami v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání I bydlení.  Jedná se tedy v podstatné míře o sociální služby.  
Dokument předpokládá, že činnost CDZ se řídí platnou legislativou, zejména Zákonem 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále dokument předpokládá, 
že status CDZ na rozhraní zdravotní a sociální oblasti bude vymezen zvláštním předpisem. 
 
Přesah do sociálního systému: 
Důležitým faktorem vzniku CDZ je jejich legislativní zakotvení. Standard CDZ předpokládá na 
rozhraní zdravotní a sociální oblasti zvláštní předpis, který je uplatňován např. v rámci 
superspecializovaných zdravotnických pracovišť a je kodifikován a vydáván ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
CDZ je službou pouze pro úzce a přesně vymezenou skupinu duševně nemocných, což je částečně v 
rozporu s nízkoprahovou dostupností v případě krizových stavů dalších cílových skupin jako jsou děti 
a dorost, gerontopsychiatričtí pacienti a osoby trpící pouze závislostmi. 
 
Pro celkové posouzení dopadů do sociálního systému by bylo třeba znát předpokládaný přístup k 
obdobným službám pro ostatní cílové skupiny, tzn. zda budou i pro ně v budoucnu vznikat obdobná 
centra či koordinovaný systém péče. 
 
 
2.4.4 Služby poskytované Centrem duševního zdraví (CDZ) 
 
Kapitola zpřesňuje cílovou skupinu: 

a) diagnostické okruhy (F2, F3, eventuálně F4 a F6) 
b) trvání onemocnění (déle než 2 roky) 
c) funkční narušení (skóre GAF ≤ 70, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení 

aktuální úrovně zneschopnění) 
 
Základní metodou práce CDZ je práce v týmu formou case managementu, kdy spolu všichni spolu 
úzce spolupracují a sdílí pacienty/klienty. 
Kromě zdravotní péče je jednou z hlavních činností CDZ sociální rehabilitace. Sociální rehabilitace je 
prováděna v domácím prostředí klientů, především v domácnostech, ale po dohodě také v institucích 
kde jsou pacienti aktuálně umístěni (např. psychiatrická nemocnice, vězení, ústav…), za účelem jejich 
přípravy na propuštění. Zároveň CDZ pro definovanou cílovou skupinu plní roli centra denních aktivit 
orientované na jejich podporu a sociální rehabilitaci. Předpokládaná provozní doba pro ambulantní a 
terénní služby je od 8 do 20 hodin. 
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Přesah do sociálního systému: 
Všechny sociální služby poskytované v rámci CDZ lze zahrnout pod terénní a ambulantní sociální 
rehabilitaci s vyjímkou krizových služeb. 
 
 
2.4.5 Personální kritéria  
 
Referenční hodnotou pro jedno CDZ je spádový region se 100 000 obyvateli a 200 registrovanými 
klienty/pacienty.  Na jedno CDZ je minimální personální vybavenost pro sociální služby 7 sociálních 
pracovníků/pracovníků v sociálních službách a optimální 9. Při vzniku CDZ to musí být minimálně 4 a 
počtu 7 musí dosáhnout nejpozději do 1 roku. Předpokládá se, že minimálně ½ úvazků pracovníků 
zajišťující sociální služby jsou sociální pracovníci. 
Ve zdravotních službách je minimální personální vybavenost CDZ 1,5 úvazku psychiatra, 1,0 úvazek 
klinického psychologa a 9 (min.7) všeobecných zdravotních sester. 
 
Přesah do sociálního systému: 
Vzhledem k vysokým nárokům na odbornost a zkušenosti pracovníků společného zdravotně 
sociálního týmu je zapojení pracovníků v sociálních službách problematické. Návrh předpokládá 0,5 
úvazku z řad pracovníků v sociálních službách jako peer konzultanta. Jeho role v týmu by mohla být 
významná, ale celkové úvazky pracovníků v sociálních službách zřejmě nepřesáhnou celkový počet 
2,0. Proto je potřeba počítat s vysokými nároky na počet kvalifikovaných a zkušených sociálních 
pracovníků. To zároveň ponese i zvýšené náklady na provoz. 
 
 
2.4.6 Materiálně technická kritéria  
 
Návrh standardu CDZ definuje poměrně velkorysé minimální prostorové vybavení: 
a) krizové služby 

• příjem/ambulantní část (1) 
• lůžková část – minimálně dva pokoje vybavené lůžky, maximálně dvě lůžka na pokoji (2) 
• denní místnost – může být sdílená s centrem denních aktivit (1) 
• zázemí viz níže 

b) terénní služby 
• minimálně 1 kancelář (1) 
• minimálně 1 konzultační místnost (1) 

c) denní stacionář (DS) a centrum denních aktivit 
• místnost pro skupinovou psychoterapii (1) 
• minimálně jedna denní místnost (1) 

d) ordinace psychiatra (1) 
e) ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta (1) 
f) místnost pro schůzky týmu – může využívat místnost DS (1) 
g) další prostory a zázemí (dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a 
věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a dalších platných 
norem – dále jen vyhláška č. 92/2012, a v případě sociálních služeb dle platné legislativy) 

• pro klienty - koupelna, kuchyně, WC, čekárna (7) 
• pro personál – koupelna, WC, sklad (6) 
• kancelář managementu (1) 
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• úklidová místnost (1) 
V závorkách jsou uvedeny počty místností. WC je uvažováno vždy zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy 
a to jako jedna místnost + předsíň s umyvadlem. Tím vychází celkem 12 místností pro zajištění 
činnosti CDZ a 15 místností v zázemí.  Celkem se tedy jedná objekt s minimálně 27 místnostmi.  
Materálové a přístrojové vybavení je definováno pouze jako adekvátní vybavení, které zajistí 
poskytování mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků a klientů. 
 
Přesah do sociálního systému: 
Popis nezbytného prostorového zázemí je obsáhlý a jeho naplnění mohou být reálnou překážkou pro 
vznik CDZ. Pokud má být těžiště práce týmu v přirozeném prostředí klientů, v jejich domácnostech, 
tak by standard mohl dávat větší volnost provozovatelům CDZ v tom, jaké zázemí pro svou činnost 
potřebují. Naplnění materiálně technických kritérií bude výrazně nákladově zatěžovat CDZ a to jak 
investičně, tak provozně a bude to mít významný dopad do nákladů sociálního systému.  
 
 
2.4.7 Organizační kritéria 
 
Standard předpokládá, že centrum duševního zdraví je zřizováno právnickou osobou3. Na přechodné 
období 3 let může také vzniknout smlouvou mezi dvěma subjekty – poskytovatelem zdravotních a 
poskytovatelem sociálních služeb.  
Standard dále předpokládá, že Spektrum služeb CDZ zajišťují zaměstnanci, kteří jsou v 
pracovněprávním vztahu se zřizovatelem/li nebo smluvními subjekty, které zřídily CDZ. 
Nepředpokládá tudíž, že by některou ze služeb zajišťoval smluvně u jiného poskytovatele. 
 
Přesah do sociálního systému: 
V současné době je velmi málo subjektů, kteří jsou schopni poskytovat jak zdravotní, tak sociální 
služby nezbytné pro provoz CDZ. Zároveň je třeba, aby CDZ vznikala především přeměnou 
stávajících kapacit a jejich přechodem na nový systém práce s klienty. Vzhledem k tomu, jak jsou 
poskytovatelé zdravotních i sociálních služeb dnes většinou formálně odděleni, tak pro vznik CDZ 
bude typická situace, kdy se dohodne poskytovatel zdravotních s poskytovatelem sociálních služeb a 
založí společně CDZ. Standard ale předpokládá, že CDZ je jedna právnická osoba s tím, že pouze na 
přechodnou dobu může vzniknout smlouvou mezi dvěma subjekty. To by mohlo být další překážkou 
pro vznik a udržitelnost projektů těchto center. Vznik center duševního zdraví bude významně 
podpořen Evropskými strukturálními a investičními fondy a otázka právní formy příjemce a 
udržitelnosti projektu tohoto konkrétního příjemce může být komplikací, za předpokladu, že bude v 
průběhu let docházet ke změnám právních vztahů.  
 
Standard nepředpokládá, že by některé služby mohl zajišťovat smluvně někdo jiný než subjekty, které 
zřídily CDZ. Tato podmínka se jeví jako významně omezující pro zapojení již existujících služeb do 
systému komunitní péče reprezentované CDZ. Tím zároveň budou muset vznikat nové služby i tam, 
kde již existují a kapacitně by postačovaly. To může zbytečně navyšovat náklady zdravotního i 
sociálního systému.  
 

                                                

 
3  Narážíme zde však na skutečonost, že dle Zákona o sociálních službách mohou být sociální služby 
poskytovány jak právnickou, tak fyzickou osobou. 
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2.4.8 Ostatní kritéria 
 
Ostatní kriteria definují závazky CDZ na vzdělávání, na osvětových a edukačních aktivitách a 
výzkumu duševních poruch včetně informačních povinností a kontroly kvality. 
Definují také požadované počty ošetřovaných pacientů nebo výkonů: 

• Minimální počet pacientů v kontinuální péči multidisciplinárního týmu je 150/rok. 
• Podíl přímé práce odborných pracovníků s pacienty/klienty je minimálně 50 % vzhledem k 

celkové jejich vykonávané činnosti. 
• Přímá práce s pacienty/klienty je u odborných pracovníků alespoň v 50 % realizována v jejich 

přirozeném prostředí (nikoliv v prostorách zařízení). 
• Rozhodující pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi 
 
 

2.4.9 Identifikovaná rizika CDZ: 
 

• Jedná se o nový prvek v systému psychiatrické péče, který není ani pilotně vyzkoušený  
• Odborná veřejnost hledá ještě přesnou podobu CDZ (např. diskuse o krizových lůžkách zda ano 

nebo ne) 
• Ze své podstaty jsou CDZ zdravotně sociální službou a doposud jejich vznik nebyl řešen na 

úrovni spolupráce dvou resortů 
• Zdravotní a sociální systém mají mimo jiné zcela odlišné:  
− způsoby vstupu do sítě služeb 
− řízení sítě služeb 
− financování 
− standardy vzdělávání 

Nejsou řešeny praktické důsledky těchto rozdílů. 
• Standard CDZ je postaven na financování vzniku z prostředků fondů EU a bez nich je 

v aktuálně navržené podobě ekonomicky obtížně realizovatelný 
• Očekávané náklady nejsou kryty předpokládanými výnosy 
− Úhrady zdravotních výkonů nekryjí náklady ani na zdravotní personál 
− Úhrady sociálních výkonů nejsou zatím řešeny nijak 

 
Pro úspěšný vznik center duševního zdraví a jejich začlenění do systému péče o duševně nemocné 
bude mít významný vliv pilotní ověřování, které se v nejbližší době předpokládá na cca 3 centrech. 
Předmětem pilotního ověřování bude standard vybavení center, systém financování a reálné 
kofinancování služby ze zdravotního a sociálního systému. Teprve výsledky pilotních provozů dají 
definitivní odpověď na rozsah dopadů vzniku center duševního zdraví do sociálního systému 
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3 PROGNOSTICKÉ VYJÁDŘENÍ POTENCIÁLNÍHO DOPADU REFORMY 
PSYCHIATRICKÉ PÉČE DO OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A 
SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMPARACE S VÝCHOZÍ, TJ. STÁVAJÍCÍ  
SITUACÍ 

 
3.1 Vymezení cílové skupiny 

 
Skupinu osob s duševním onemocněním tvoří lidé, kteří nemohou z důvodu vzniku a trvání duševní 
nemoci uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby. U osob s duševním onemocněním může 
docházet ke stavům, kdy kvůli nemoci nejsou schopny rozpoznávat důsledky svého jednání, nejsou 
schopny toto jednání bezprostředně korigovat a mnohdy jim schází náhled na závažnost svého stavu. 
Osoby s duševním onemocněním často nejsou schopny hájit svá práva a zájmy. Duševní onemocnění s 
sebou přináší vysokou zátěž pro rodinu a nejbližší okolí a také riziko stigmatizace (společenský 
předsudek, který člověku připisuje zpravidla záporné vlastnosti). 
 
Systém zdravotní péče o osoby s duševním onemocněním je velmi úzce propojen se sociální oblastí. 
V akutních fázích onemocnění je velmi důležitá odborná psychiatrická péče, včasná diagnostika a 
následná péče. Vlivem nedostatečné odborné kontroly (ambulantní psychiatrická péče) dochází k 
častějšímu relapsu (návratu k předchozímu stavu) nemoci a následkem toho může být dlouhodobá 
hospitalizace v ústavním zařízení. Tato rezidenční péče je pro zdravotní systém (zdravotní pojišťovny) 
ekonomicky velmi nákladná.  
 
Významnou roli v oblasti zajištění péče o osoby s duševním onemocněním mají služby sociálního 
charakteru. Rovnoměrně rozložená síť těchto služeb je důležitá pro kontinuitu péče o duševně 
nemocné a má pozitivní vliv na efektivitu péče. Dobrá dostupnost služeb je důležitá pro uživatele a 
jejich rodiny, protože mobilita je často vlivem nemoci velmi omezená. Možnost využití služeb péče 
komplikuje systém přiznávání příspěvku na péči, který není vzhledem k psychiatrickým diagnózám 
těmto lidem přiznáván vůbec, případně v nízkém stupni.4 
 
Duševní poruchy představují velkou specifickou supinu nemocí. Duševně nemocný člověk je v jiném 
postavení než člověk s tělesnou nemocí. Duševní poruchy mají navíc větší souvislost se 
společenskými otázkami a sociálně negativními jevy (sebevražednost, závislost na návykových 
látkách, delikvence apod.). Psychologické a společenské příčiny psychických poruch, i když jsou 
významné, jsou těžko měřitelné a jednotně posuzovatelné. Hranice mezi zdravím a nemocí se různě 
posunuje a mění jak historicky, tak napříč různými kulturami. V současné době přibývá depresí, se 
zvyšujícím se věkem Alzheimerových demencí, ale i sociálních fobií a hyperkinetických poruch u 
dětí. U psychických poruch se též při léčbě více uplatňují nevědecké či alternativní postupy. 
 
Psychiatrie je medicínský obor zahrnující psychiatrii dospělých, dětskou a dorostovou psychiatrii, 
gerontopsychiatrii, psychiatrickou adiktologii, psychiatrickou sexuologii a psychiatrickou rehabilitaci. 
Zabývá se prevencí, diagnostikou, léčbou, rehabilitací a výzkumem duševních poruch. Psychiatrie je 
úzce propojena s oborem klinické psychologie, společnou funkční specializací je psychoterapie. Cílem 
je poskytování kvalitní diferencované péče, dle potřeb jednotlivce i společnosti. 
                                                

 
4 Pardubický kraj (2011) 
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Psychiatrická péče je realizovaná prostřednictvím systému vzájemně propojené sítě péče o duševně  
nemocné. Základními prvky této sítě jsou psychiatrické ambulance, klinicko-- psychologické 
ambulance, lůžková zařízení a zařízení systému komunitní péče, která je průnikem psychiatrie do 
oblasti sociálních služeb.5 
V klasifikačním systému MKN-10 (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených 
zdravotních problémů) byl dříve používaný termín „duševní nemoc“ nahrazen pojmem „duševní 
porucha“. 
 
Kapitola týkající se duševních poruch obsahuje následující oddíly: 
F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických 
F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek 
F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy 
F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 
F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 
F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými 

faktory 
F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých 
F70–F79 Mentální retardace 
F80–F89 Poruchy psychického vývoje 
F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání 
F99 Neurčená duševní porucha 
 
V souvislosti s připravovanou reformou psychiatrické péče je třeba blíže specifikovat cílovou skupinu 
osob s tzv. vážnými duševními poruchami (dále také jako „SMI“ - Serious/severe Mental Illness). 
Právě osoby z tohoto okruhu jsou při neadekvátní péči ohroženy chronifikací nemoci, opakovanými 
hospitalizacemi a sociálním vyloučením. 
 
 
3.1.1 Vymezení skupiny SMI (vážné duševní poruchy) 
 
Závažnost problematiky duševních onemocnění z okruhu SMI lze dokumentovat na datech ÚZIS 
(2012). Podle těchto údajů bylo v roce 2012 v péči ambulantních psychiatrů 46 893 pacientů s 
diagnózou F20 - F29), z čehož bylo 4 970 případů nových onemocnění. S diagnózou afektivních 
poruch (F30 - 39) se ambulantně léčilo 107 273 osob (z toho 19 219 nově diagnostikovaných 
onemocnění). V r. 2012 bylo v psychiatrických lůžkových zařízeních ukončeno 11 058 hospitalizací 
pro diagnózu F2 a 5 032 hospitalizací pro diagnózu F3. Průměrná ošetřovací doba činila 115 dní (23 
dní v psychiatrických odděleních nemocnic, 153 dní v psychiatrických léčebnách) u pacientů s 
diagnózou F2 a 42 dní (26 dní v psychiatrických odděleních nemocnic a 56 dní dne v psychiatrických 
léčebnách) pro pacienty s diagnózou F3. 431 pacientů s diagnózou F2 a 20 pacientů s diagnózou F3 
bylo propuštěno po hospitalizaci delší než 1 rok. Po ukončení hospitalizace pro dg. F2 byla v 12 % 
doporučena další ústavní léčba nebo ústavní sociální služba, v 78 % trvalá nebo dočasná ambulantní 
péče, v 8 % jiný typ péče a pouze v necelých 2 % žádná následná péče. Po ukončení hospitalizace pro 
diagnózu F3 nebyla další péče doporučena v 3 % případů. Celkem se tedy v r. 2012 léčilo 154 166 

                                                

 
5 RABOCH, Jiří, WENIGOVÁ, Barbora (2012) 
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osob s diagnózou F2 anebo F3. Vycházíme z odhadu, že 90 % ambulantně léčených osob s diagnózou 
F2 a 30 % s diagnózou F3 potřebuje další zdravotní nebo sociální péči.6 
 
 
 

3.2 Předpokládaný vývoj specifické klientely (osob s duševním onemocněním) 
 
Tato část analýzy se zaměřuje na předpokládaný vývoj specifické klientely (resp. osob s duševním 
onemocněním) a v souladu se zadáním zohledňuje základní demografická, ekonomická a sociální 
rizika. 
Úvodem jsou však analyzována zejména data o nemocnosti osob s duševním onemocněním dle 
jednotlivých diagnóz. 
 
 
3.2.1 Organické duševní poruchy (F00 – F09) 
 
Do skupiny organických duševních poruch patří zejména demence u Alzheimerovy choroby, 
vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde (např. Parkinsonova nemoc, Pickova 
choroba, HIV), deliriózní stavy, duševní poruchy vzniklé organickou poruchou CNS nebo somatickým 
onemocněním a poruchy osobnosti a chování vyvolané organickou poruchou CNS. Označení 
organické zde znamená, že jde o stavy způsobené poruchou zjistitelnou v CNS (např. Poruchy 
způsobené nedostatečným prokrvením mozku, atrofií mozkových buněk, nádory, úrazy, infekčními 
onemocněními a toxickým poškozením mozku.7 
 
3.2.1.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů léčených v psychiatrických ambulancích v ČR dlouhodobě 
roste. Největší nárůst je zaznamenán mezi roky 2010 a 2011 a to o 13 405 pacientů, poté se ale nárůst 
zastavil. 
Graf 2: Vývoj počtu pacientů s organickou duševní poruchou v ČR v psychiatrických ambulancích 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
                                                

 
6 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (2014) 
7 MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel: Psychiatrie 
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Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

Tabulka 1: Vývoj počtu pacientů v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích v ČR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 5401	   5431	   7301	   7994	   8597	   8508	   8575	   8180	   8383	   9188	   9140	   10023	   9244	   9500	  
Jihočeský 1898	   2075	   2767	   3021	   3125	   2911	   2995	   2784	   2730	   2709	   3352	   3544	   3008	   3394	  
Jihomoravský 3525	   3867	   4398	   4797	   4954	   5715	   5477	   5759	   5721	   5985	   6222	   8143	   7594	   7655	  
Karlovarský 467	   389	   665	   864	   904	   1107	   1024	   978	   1115	   972	   1147	   1478	   1476	   1439	  
Královéhradecký 1776	   1838	   2184	   2060	   2095	   2247	   2488	   2067	   1819	   2302	   2042	   3162	   2836	   2919	  

Liberecký 831	   989	   1049	   1179	   1397	   1060	   1069	   1104	   1042	   1136	   1217	   1386	   1182	   1491	  
Moravskoslezský 5781	   5590	   6160	   6987	   7644	   7886	   7698	   7580	   7950	   8049	   8625	   10036	   10125	   10278	  
Olomoucký 2935	   2728	   3565	   3314	   4340	   3648	   4079	   3983	   3360	   3597	   3453	   4538	   4439	   4066	  
Pardubický 1499	   1725	   2147	   2352	   2502	   2580	   2632	   2879	   2892	   2891	   3119	   4058	   4177	   4171	  
Plzeňský 2135	   1976	   2668	   2908	   2711	   2609	   2739	   2775	   2460	   2938	   2387	   4052	   3632	   3227	  
Středočeský 3305	   3492	   4208	   3290	   3930	   4644	   4268	   5064	   5165	   5996	   5451	   6590	   6871	   7200	  
Ústecký 2009	   2546	   2727	   2945	   3362	   3387	   3452	   3457	   3225	   3258	   3114	   4391	   4350	   4990	  
Vysočina 1325	   1355	   1374	   1682	   1792	   2356	   2022	   2051	   1967	   2186	   2313	   2769	   2925	   3244	  
Zlínský 1342	   1371	   1559	   1690	   1735	   2059	   1870	   2130	   2072	   2251	   2427	   3244	   3379	   3610	  
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Tabulka 2: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v jednotlivých krajích ČR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 456	   466	   630	   688	   738	   723	   724	   684	   684	   739	   730	   810	   743	   763	  
Jihočeský 303	   332	   443	   483	   500	   464	   476	   441	   430	   425	   525	   557	   473	   533	  
Jihomoravský 310	   343	   392	   428	   441	   506	   484	   507	   500	   520	   540	   699	   651	   655	  
Karlovarský 153	   128	   219	   284	   298	   363	   336	   320	   361	   316	   373	   487	   488	   478	  
Královéhradecký 322	   334	   398	   376	   383	   410	   453	   375	   329	   415	   368	   571	   513	   529	  

Liberecký 194	   231	   245	   276	   327	   248	   249	   255	   239	   259	   277	   316	   269	   340	  
Moravskoslezský 452	   441	   487	   554	   607	   630	   616	   607	   636	   644	   693	   814	   824	   840	  
Olomoucký 457	   427	   559	   521	   683	   571	   638	   622	   524	   560	   538	   710	   696	   639	  
Pardubický 295	   340	   424	   464	   495	   510	   519	   566	   563	   560	   604	   786	   809	   809	  
Plzeňský 387	   359	   486	   529	   494	   474	   495	   498	   435	   514	   417	   709	   635	   563	  
Středočeský 297	   311	   374	   291	   345	   404	   366	   427	   424	   484	   434	   518	   534	   555	  
Ústecký 243	   310	   333	   359	   410	   412	   419	   419	   387	   390	   373	   530	   526	   604	  
Vysočina 254	   261	   265	   325	   346	   462	   396	   400	   382	   424	   449	   541	   572	   635	  
Zlínský 224	   230	   263	   285	   293	   349	   317	   361	   351	   381	   411	   550	   574	   615	  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.1.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s organickou duševní poruchou v psychiatrických 
léčebnách v ČR byl na nejnižší úrovni v roce 2006 a poté začal znovu stoupat. Tento vývoj se obrátil v 
roce 2011 kdy došlo naopak k prudkému poklesu. 
 
Graf 3: Vývoj počtu pacientů s organickou duševní poruchou v psychiatrických léčebnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.1.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s organickou duševní poruchou v psychiatrických 
odděleních nemocnic v ČR do roku 2004 mírně stoupal a poté se až do konce sledovaného období drží 
téměř na konstantní úrovní nebo mírně klesá. 
 
Graf 4: Vývoj počtu pacientů s organickou duševní poruchou v psychiatrických odděleních nemocnic v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.1.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 2000 
– 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza odpovídala 
max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito metody ARIMA8 
(1, 1, 1). 
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05.9 
 
Graf 5: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(1,1,1) Seasonal lag: 12

Input: Organické duševní poruchy F00-F09

Start of origin: 1        End of origin: 14

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 Observed   Forecast   ± 90,0000%

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1E5

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1E5

 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

                                                

 
8 ARIMA model (Autoregressive integrated moving average) se používá ke krátkodobé predikci a to v situaci, 
kdy nejsou k dispozici adekvátní data vysvětlujících proměnných, nebo má-li model špatné prognostické 
vlastnosti. Tento model má následující parametry (p, d. q), kde p je řád autokorelace, d je stupeň průchodů a q je 
řád klouzavých součtů. Parametry se odhadují na základě autokorelační funkce (ACF) a parciálně autokorelační 
funkce (PACF). V určitém počtu případů však není identifikace zcela jednoznačná a vyžaduje experimentování s 
alternativními modely. Pro jednotlivé diagnózy byly voleny parametry p a q s ohledem na výsledky funkcí ACF 
a PACF a s přihlédnutím k vysvětlující schopnosti těchto modelů pro danou diagnózu. 
9 V modelech uvedených v této analýze jsou některé proměnné či dokonce celé modely statisticky nevýznamné, 
což je způsobeno zejména velmi krátkým datovým souborem. 
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Obrázek 10: Parametry extrapolačního modelu ARIMA 
Input: Organické duševní poruchy F00-F09 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(1,1,1) MS Residual= 1732E4

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(   10)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
p(1)
q(1)

2531,097 1016,040 2,491138 0,031928 267,2173 4794,976
-0,654 0,813 -0,804414 0,439863 -2,4640 1,157
-0,357 0,970 -0,368203 0,720396 -2,5173 1,803  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 11: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 

Forecasts; Model:(1,1,1) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Organické duševní poruchy F00-F09
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

68942,44 61398,80 76486,09 4162,100
71978,55 62755,65 81201,44 5088,602
74179,57 62739,49 85619,65 6311,904
76926,40 64094,28 89758,52 7079,942  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
 
 
3.2.2 Poruchy vyvolané alkoholem (F10) 
 
Alkohol je v našich krajích nejčastěji užívanou psychoaktivní látkou. V roční spotřebě alkoholu na 
jednotlivce patříme k zemím s nejvyšší jeho konzumací a z toho plyne I častost a závažnost 
komplikací, které alkoholismus přináší jak v oblasti zdravotní, tak společenské. Uvádí se, že 
sedmdesát procent vražd je spácháno pod vlivem alkoholu.10  
 
 
3.2.2.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s poruchami vyvolanými alkoholem léčených v 
psychiatrických ambulancích v ČR zaznamenal největší růst v letech 2003 až 2005 a poté v roce 2009. 
V posledních letech sledovaného období počet mírně klesá. 
 

                                                

 
10 MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel: Psychiatrie 
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Graf 6: Vývoj počtu pacientů s poruchami vyvolanými alkoholem v psychiatrických ambulancích v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Tabulka 3: Vývoj počtu pacientů v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 2691	   2900	   3460	   3601	   3902	   3981	   3916	   3684	   3688	   3689	   5180	   4815	   4538	   4768	  

Jihočeský 716	   978	   1072	   797	   814	   787	   995	   918	   912	   770	   818	   856	   913	   930	  

Jihomoravský 2581	   2327	   2134	   2423	   2820	   3509	   3318	   3074	   3054	   3475	   3372	   3155	   3172	   3103	  

Karlovarský 766	   610	   515	   347	   415	   415	   382	   333	   303	   333	   431	   438	   693	   375	  

Královéhradecký 1271	   1191	   1300	   1329	   1280	   1380	   1464	   1205	   1076	   1817	   1387	   1496	   1368	   1476	  

Liberecký 954	   1000	   710	   768	   849	   824	   828	   788	   714	   1002	   856	   884	   1076	   1087	  

Moravskoslezský 3573	   5009	   4488	   4438	   4980	   4586	   4538	   4483	   4879	   4833	   4618	   4525	   3730	   3594	  

Olomoucký 2839	   2486	   2954	   2759	   2717	   2792	   2958	   2612	   2764	   2684	   2186	   2271	   2307	   2709	  

Pardubický 924	   705	   756	   825	   767	   815	   1075	   905	   1057	   1202	   1155	   1287	   1221	   1148	  

Plzeňský 1372	   1217	   1303	   1344	   1392	   1293	   1271	   1177	   1134	   1357	   1196	   1247	   1339	   1315	  

Středočeský 1674	   1661	   1524	   1403	   1194	   1429	   1554	   1659	   1437	   1324	   1554	   1466	   1429	   1486	  

Ústecký 1068	   893	   864	   941	   988	   1006	   1063	   973	   1025	   1115	   946	   1150	   1082	   1134	  

Vysočina 744	   565	   685	   641	   548	   916	   970	   849	   1019	   1525	   1331	   1148	   1184	   1287	  

Zlínský 1740	   1772	   1796	   1902	   2107	   2497	   2331	   2287	   2285	   2241	   2245	   2233	   2228	   2047	  
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Tabulka 4: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 227	   249	   299	   310	   335	   338	   331	   308	   301	   297	   414	   389	   365	   383	  

Jihočeský 114	   156	   172	   128	   130	   126	   158	   145	   144	   121	   128	   135	   143	   146	  

Jihomoravský 227	   206	   190	   216	   251	   310	   293	   271	   267	   302	   293	   271	   272	   266	  

Karlovarský 251	   201	   170	   114	   137	   136	   125	   109	   98	   108	   140	   144	   229	   125	  

Královéhradecký 231	   216	   237	   243	   234	   252	   267	   219	   194	   328	   250	   270	   247	   267	  

Liberecký 222	   234	   166	   180	   199	   192	   193	   182	   164	   229	   195	   202	   245	   248	  

Moravskoslezský 279	   395	   355	   352	   396	   366	   363	   359	   390	   387	   371	   367	   304	   294	  

Olomoucký 443	   389	   463	   434	   428	   437	   463	   408	   431	   418	   341	   355	   362	   426	  

Pardubický 182	   139	   149	   163	   152	   161	   212	   178	   206	   233	   224	   249	   236	   223	  

Plzeňský 249	   221	   237	   245	   253	   235	   230	   211	   200	   238	   209	   218	   234	   230	  

Středočeský 150	   148	   135	   124	   105	   124	   133	   140	   118	   107	   124	   115	   111	   115	  

Ústecký 129	   109	   105	   115	   120	   122	   129	   118	   123	   133	   113	   139	   131	   137	  

Vysočina 143	   109	   132	   124	   106	   180	   190	   166	   198	   296	   259	   224	   231	   252	  

Zlínský 291	   298	   303	   321	   356	   423	   395	   388	   387	   379	   380	   379	   379	   349	  
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3.2.2.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s poruchami vyvolanými alkoholem v psychiatrických 
léčebnách v ČR v první polovině sledovaného období mírně stoupal, ale po roce 2005 se trend obrátil 
a až do konce sledovaného období dochází k mírnému poklesu. 
 
Graf 7: Vývoj počtu pacientů s poruchami vyvolanými alkoholem v psychiatrických léčebnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.2.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s poruchami vyvolanými alkoholem v psychiatrických 
odděleních nemocnic v ČR byl nejvyšší v roce 2004, naopak nejnižší v roce 2007. Od roku 2008 až do 
konce sledovaného období se počet pacientů drží přibližně na stejné úrovni. 
 
Graf 8: Vývoj počtu pacientů s poruchami vyvolanými alkoholem v psychiatrických odděleních nemocnic v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.2.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 2000 
– 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza odpovídala 
max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito metody ARIMA 
(2, 1, 1).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
 
Graf 9: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(2,1,1) Seasonal lag: 12

Input: Poruchy vyvolané alkoholem F10

Start of origin: 1        End of origin: 14

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 Observed   Forecast   ± 90,0000%

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

22000

23000

24000

25000
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30000
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32000

 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
Obrázek 12: Parametry extrapolačního modelu ARIMA 

Input: Poruchy vyvolané alkoholem F10 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(2,1,1) MS Residual= 6167E2

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(    9)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
p(1)
p(2)
q(1)

337,3981 99,11190 3,40421 0,007821 113,1914 561,6048
0,3991 0,37507 1,06401 0,315039 -0,4494 1,2475

-0,7540 0,28850 -2,61369 0,028100 -1,4067 -0,1014
0,5144 0,53954 0,95340 0,365290 -0,7061 1,7349  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Obrázek 13: Extrapolované hodnoty pro danoi diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 
Forecasts; Model:(2,1,1) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Poruchy vyvolané alkoholem F10
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

27869,20 26429,60 29308,80 785,330
28754,17 26832,06 30676,27 1048,545
28501,15 26575,19 30427,11 1050,649
28190,04 26252,38 30127,70 1057,033  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.3 Poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11 – F19) 
 
Za psychoaktivní látku považujeme každou látku, která ovlivňuje psychickou činnost, některé 
psychoaktivní látky vyvolávají závislost. K té dochází po různě dlouhém užívání látky. Závislost na 
alkoholu se rozvíjí po mnohaletém užívání alkoholu, k heroinové závislosti dojde během několika 
týdnů. 
Mezi ostatní psychoaktivní látky řadíme například opioidy (F11), kanabioidy (F12), hypnotika (F13), 
kokain (F14), psychostimulancia (F15), halucinogeny (F16), organická rozpustidla (F18).11 
 
3.2.3.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s poruchami vyvolanými ostatními psychoaktivními 
látkami léčených v psychiatrických ambulancích v ČR od začátku sledovaného období stoupal, k 
největšímu nárůstu došlo v letech 2008 až 2010. V posledních letech sledovaného období se nárůst 
zastavil a v roce 2013 došlo dokonce k poklesu počtu pacientů. 
 
Graf 10: Vývoj počtu pacientů s poruchami vyvolánými ostatními psychoaktivními látkami v psychiatrických 
ambulancích v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

                                                

 
11 MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel: Psychiatrie 
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Tabulka 5: Vývoj počtu pacientů v psychiarických ambulancích v jedntlivých krajích v ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 2779	   3189	   3175	   3664	   3978	   4419	   4066	   4152	   4151	   5281	   5469	   4991	   5011	   4918	  
Jihočeský 289	   295	   376	   484	   417	   423	   528	   459	   537	   427	   428	   577	   564	   599	  
Jihomoravský 718	   618	   642	   641	   749	   1140	   1218	   1264	   1171	   1330	   1338	   1217	   1332	   1373	  
Karlovarský 156	   106	   137	   192	   240	   220	   201	   177	   172	   182	   373	   353	   301	   388	  

Královéhradecký 552	   784	   553	   604	   508	   648	   394	   570	   418	   766	   843	   859	   762	   584	  
Liberecký 461	   328	   166	   197	   242	   230	   233	   261	   272	   365	   598	   320	   367	   587	  
Moravskoslezský 540	   1050	   1170	   1137	   1056	   1175	   1184	   1106	   1199	   1492	   1905	   2030	   2186	   1269	  
Olomoucký 741	   797	   843	   685	   654	   789	   714	   871	   955	   1418	   1595	   1461	   1702	   1929	  
Pardubický 138	   85	   168	   137	   121	   134	   190	   111	   179	   221	   195	   286	   271	   269	  
Plzeňský 891	   1062	   996	   1050	   1086	   1125	   1166	   1065	   1131	   1174	   1505	   1373	   1682	   1339	  
Středočeský 831	   1179	   881	   762	   1003	   1107	   1152	   1132	   1035	   1121	   1344	   1511	   1332	   1585	  
Ústecký 1365	   1009	   878	   1067	   1196	   1100	   1143	   1036	   1111	   1007	   1289	   1909	   1617	   1573	  
Vysočina 142	   125	   103	   108	   123	   187	   262	   376	   286	   495	   468	   459	   540	   666	  
Zlínský 117	   247	   218	   238	   309	   251	   187	   152	   183	   197	   191	   252	   307	   272	  
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Tabulka 6: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 235	   274	   274	   315	   341	   376	   344	   347	   339	   425	   437	   403	   403	   395	  
Jihočeský 46	   47	   60	   77	   67	   67	   84	   73	   85	   67	   67	   91	   89	   94	  
Jihomoravský 63	   55	   57	   57	   67	   101	   108	   111	   102	   116	   116	   104	   114	   117	  
Karlovarský 51	   35	   45	   63	   79	   72	   66	   58	   56	   59	   121	   116	   100	   129	  

Královéhradecký 100	   142	   101	   110	   93	   118	   72	   104	   76	   138	   152	   155	   138	   106	  
Liberecký 107	   77	   39	   46	   57	   54	   54	   60	   62	   83	   136	   73	   84	   134	  
Moravskoslezský 42	   83	   93	   90	   84	   94	   95	   89	   96	   119	   153	   165	   178	   104	  
Olomoucký 116	   125	   132	   108	   103	   123	   112	   136	   149	   221	   249	   229	   267	   303	  
Pardubický 27	   17	   33	   27	   24	   27	   37	   22	   35	   43	   38	   55	   52	   52	  
Plzeňský 162	   193	   181	   191	   198	   204	   211	   191	   200	   206	   263	   240	   294	   234	  
Středočeský 75	   105	   78	   67	   88	   96	   99	   95	   85	   90	   107	   119	   104	   122	  
Ústecký 165	   123	   107	   130	   146	   134	   139	   125	   133	   120	   154	   230	   195	   190	  
Vysočina 27	   24	   20	   21	   24	   37	   51	   73	   56	   96	   91	   90	   106	   130	  
Zlínský 20	   42	   37	   40	   52	   43	   32	   26	   31	   33	   32	   43	   52	   46	  
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3.2.3.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s poruchami vyvolanými ostatními psychoaktivními 
látkami v psychiatrických léčebnách v ČR byl nejnižší v roce 2002 a od té doby s výjimkou let 2009 a 
2010 pozvolna stoupá. 
 
Graf 11: Vývoj počtu pacientů s poruchami vyvolanými ostatními psychoaktivními látkami v psychiatrických 
léčebnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.3.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů s poruchami vyvolanými ostatními psychoaktivními 
látkami v psychiatrických odděleních nemocnic v ČR kolísá, nejnižší byl v roce 2002, nejvyšší naopak 
v roce 2000. 
 
Graf 12: Vývoj počtu pacientů s poruchami vyvolanými ostatními psychoaktivními látkami v psychiatrických 
odděleních nemocnic v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.3.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 2000 
– 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza odpovídala 
max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito metody ARIMA 
(1, 1, 2).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
 
Graf 13: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(1,1,2) Seasonal lag: 12

Input: Poruchy vyvol. ostat. psycho-aktiv. látkami F11-F19

Start of origin: 1        End of origin: 14

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 Observed   Forecast   ± 90,0000%

8000
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14000

16000

18000
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14000

16000

18000

20000
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 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 14: Parametry extrapolačního modela ARIMA 

Input: Poruchy vyvol. ostat. psycho-aktiv. látkami F11-F19 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(1,1,2) MS Residual= 9665E2

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(    9)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
p(1)
q(1)
q(2)

587,0004 68,67114 8,547993 0,000013 431,6555 742,3453
0,1226 0,62501 0,196125 0,848870 -1,2913 1,5364
0,4090 0,20217 2,023190 0,073741 -0,0483 0,8664
0,5908 0,24570 2,404636 0,039596 0,0350 1,1466  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Obrázek 15: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 
Forecasts; Model:(1,1,2) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Poruchy vyvol. ostat. psycho-aktiv. látkami F11-F19
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

17233,88 15431,72 19036,04 983,113
17852,60 15638,68 20066,52 1207,736
18443,49 16223,94 20663,03 1210,806
19030,96 16811,33 21250,59 1210,853  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.4 Schizofrenie (F20 – F29) 
 
Schizofrenie je jednou z nejzávažnějších duševních poruch. Ničí intelektový, osobnostní, emoční I 
sociální život jedince. Vede ke ztrátě kontaktu s realitou, k narušení vztahu k sobě samému a k 
vnějšímu světu. 
Termín schizofrenie lze přeložit jako “rozštěp mysli”. Přibližně 1% populace trpí schizofrenií. Vrchol 
výskytu je v adolescenci v 16-18 letech a pak kolem 25. až 30. roku. Tradiční psychopatologické 
členění ji ředí mezi psychózy).12 
 
3.2.4.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících schizofrenií léčených v psychiatrických 
ambulancích v ČR téměř konstantně mírně roste. 
 
Graf 14: Vývoj počtu pacientů trpících schizofrenií v sychiatrických ambulancích v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
                                                

 
12 MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel: Psychiatrie 
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Tabulka 7: Vývoj počtu pacientů v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 6590	   6650	   7204	   6808	   7112	   6991	   7511	   6517	   7118	   6811	   6904	   7160	   7148	   7560	  
Jihočeský 2242	   2036	   2172	   2128	   2204	   2338	   2478	   2276	   2224	   2069	   2320	   2236	   2224	   2421	  
Jihomoravský 3913	   3654	   4229	   4286	   4547	   4819	   4481	   4648	   4503	   4718	   4874	   5923	   5925	   6161	  
Karlovarský 818	   863	   929	   961	   898	   969	   848	   805	   731	   579	   679	   814	   982	   960	  

Královéhradecký 2048	   2120	   2730	   2106	   2105	   2143	   2295	   2171	   2061	   1889	   1995	   2045	   2088	   2093	  
Liberecký 1336	   1303	   1351	   1520	   1670	   1461	   1548	   1603	   1536	   1577	   1620	   1810	   1840	   1966	  
Moravskoslezský 3914	   4300	   4155	   4382	   4508	   4701	   4744	   5211	   5256	   4810	   5106	   5835	   6185	   6175	  
Olomoucký 2535	   3081	   3653	   3299	   3842	   3251	   3335	   3457	   3526	   3491	   3334	   3739	   3738	   3480	  
Pardubický 1937	   1904	   2068	   2062	   2182	   2118	   2134	   2164	   2165	   2165	   2132	   2233	   2331	   2550	  
Plzeňský 1743	   1849	   2086	   1898	   1921	   1966	   2089	   2049	   1834	   2279	   2013	   2449	   2800	   2462	  
Středočeský 2705	   3069	   3335	   2224	   2413	   2639	   2736	   2833	   3151	   3276	   2849	   2884	   3067	   4001	  
Ústecký 2382	   2309	   2515	   2573	   2894	   2869	   3254	   3193	   3169	   3121	   3164	   3699	   3806	   3903	  
Vysočina 1409	   1360	   1399	   1391	   1268	   2257	   1682	   1494	   1579	   1642	   1734	   1819	   1915	   1931	  
Zlínský 2014	   2190	   2284	   2349	   2365	   2613	   2503	   2485	   2705	   2796	   2809	   2873	   2844	   2940	  
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Tabulka 8: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 557	   571	   622	   586	   610	   594	   635	   545	   581	   548	   552	   578	   575	   607	  
Jihočeský 358	   326	   348	   341	   352	   373	   394	   360	   350	   325	   364	   352	   349	   380	  
Jihomoravský 344	   324	   377	   382	   405	   426	   396	   409	   394	   410	   423	   509	   508	   527	  
Karlovarský 269	   284	   306	   316	   296	   318	   278	   263	   237	   188	   221	   268	   325	   319	  

Královéhradecký 371	   385	   498	   385	   385	   391	   418	   394	   372	   341	   360	   369	   377	   379	  
Liberecký 311	   304	   316	   356	   391	   341	   360	   371	   352	   360	   369	   413	   420	   448	  
Moravskoslezský 306	   339	   329	   347	   358	   376	   380	   417	   420	   385	   410	   473	   504	   505	  
Olomoucký 395	   482	   573	   519	   605	   509	   522	   540	   549	   544	   520	   585	   586	   547	  
Pardubický 381	   375	   408	   407	   432	   419	   421	   425	   421	   420	   413	   433	   451	   494	  
Plzeňský 316	   336	   380	   346	   350	   357	   378	   368	   324	   399	   352	   429	   489	   430	  
Středočeský 243	   273	   296	   197	   212	   229	   235	   239	   259	   264	   227	   227	   239	   308	  
Ústecký 288	   282	   307	   314	   353	   349	   395	   387	   380	   373	   379	   446	   460	   473	  
Vysočina 270	   262	   270	   269	   245	   443	   329	   291	   307	   319	   337	   355	   374	   378	  
Zlínský 337	   368	   385	   397	   400	   443	   424	   421	   458	   473	   476	   487	   483	   501	  
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3.2.4.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících schizofrenií v psychiatrických léčebnách v ČR 
dlouhodobě klesá s výjimkou let 2005 a 2010 kdy došlo ke krátkodobému nárůstu počtu pacientů. 
 
Graf 15: Vývoj počtu pacientů trpících schizofrenií v psychiatrických léčebnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.4.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících schizofrenií v psychiatrických odděleních 
nemocnic v ČR do roku 2005 stoupal, poté došlo k poklesu. K menšímu skokovému nárůstu počet 
pacientů došlo ještě v roce 2011, ale v následujících letech došlo opět k poklesu. 
 
Graf 16: Vývoj počtu pacientů trpících schizofrenií v psychiatrických odděleních nemocnic v ČR 

  
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.4.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 2000 
– 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza odpovídala 
max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito metody ARIMA 
(0, 1, 2).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
 
Graf 17: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(0,1,2) Seasonal lag: 12

Input: Schizofrenie F20-F29

Start of origin: 1        End of origin: 14

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 Observed   Forecast   ± 90,0000%
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 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 16: Parametry extrapolačního modelu ARIMA 

Input: Schizofrenie F20-F29 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(0,1,2) MS Residual= 2624E3

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(   10)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
q(1)
q(2)

821,1172 84,89601 10 0,000002 631,9571 1010,277
0,5257 0,00000 53995193 0,000000 0,5257 0,526
0,4743 0,00000 53995193 0,000000 0,4743 0,474  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Obrázek 17: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 
Forecasts; Model:(0,1,2) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Schizofrenie F20-F29
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

47479,74 44544,00 50415,47 1619,752
47081,64 43832,42 50330,86 1792,712
47902,76 44653,54 51151,98 1792,712
48723,88 45474,66 51973,10 1792,712  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
3.2.5 Afektivní poruchy (F30 – F39) 
 
Hlavním příznakem této skupiny chorob jsou poruchy nálad. Vyskytují se často a v případě deprese 
mohou ohrozit život sebevražedným jednáním. Základními afektivními poruchami jsou: mánie (F30), 
bipolární afektivní porucha (F31), depresivní epizoda/fáze (F32) a trvalé poruchy nálady (F34).13 
 
3.2.5.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících afektivními poruchami léčených v psychiatrických 
ambulancích v ČR  konstantně mírně roste. 
 
Graf 18: Vývoj počtu pacientů trpících afektivními poruchami v psychiatrických ambulancích v ČR 

Zdro
j: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

                                                

 
13 MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel: Psychiatrie 
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Tabulka 9: Vývoj počtu pacientů v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 13454	   13902	   16060	   17997	   19837	   20125	   20759	   20428	   21572	   21701	   22151	   23355	   24153	   24850	  
Jihočeský 3798	   4414	   4907	   5302	   5159	   4893	   6360	   5239	   4830	   4638	   5490	   5330	   5174	   5831	  
Jihomoravský 6117	   8416	   6861	   8147	   8563	   9212	   9639	   10437	   9467	   9895	   10837	   11940	   11936	   12199	  
Karlovarský 1120	   1132	   1241	   1256	   1467	   1846	   1826	   1494	   1572	   1697	   1746	   2337	   2108	   2778	  

Královéhradecký 4818	   4705	   7562	   5249	   5347	   5382	   5237	   5055	   4060	   3788	   3542	   4236	   4482	   4320	  
Liberecký 2316	   2396	   2660	   2729	   3008	   2765	   2878	   3197	   2848	   3019	   3268	   3813	   3827	   4037	  
Moravskoslezský 4749	   5174	   5174	   5659	   5998	   6213	   6650	   7276	   6316	   5968	   7447	   7891	   8305	   7952	  
Olomoucký 4662	   5444	   6547	   6873	   7990	   7512	   7866	   8206	   7778	   7537	   7441	   8051	   7830	   7890	  
Pardubický 3236	   3535	   4037	   4384	   4416	   4378	   4781	   4352	   4579	   4677	   4570	   4958	   5295	   5241	  
Plzeňský 3801	   3981	   4608	   4473	   4549	   4446	   4516	   4550	   3997	   5459	   4787	   5523	   6408	   6295	  
Středočeský 5010	   5531	   6346	   5496	   6780	   8264	   8356	   8044	   8047	   9547	   6964	   7544	   8173	   10086	  
Ústecký 3611	   3669	   3986	   4649	   5145	   5581	   5725	   6286	   5912	   5732	   5938	   7088	   8514	   8207	  
Vysočina 3668	   3652	   4097	   4340	   3857	   6536	   5820	   5663	   5528	   5794	   6181	   6469	   6704	   6905	  
Zlínský 2172	   2364	   2501	   2661	   2781	   3350	   3223	   3050	   3017	   3763	   3923	   4136	   4364	   4536	  
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Tabulka 10: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 1136	   1194	   1386	   1549	   1702	   1711	   1754	   1707	   1761	   1746	   1770	   1887	   1942	   1996	  
Jihočeský 607	   706	   785	   848	   825	   781	   1011	   830	   761	   728	   861	   838	   813	   916	  
Jihomoravský 538	   747	   611	   726	   763	   815	   852	   919	   828	   860	   940	   1025	   1023	   1044	  
Karlovarský 368	   373	   409	   413	   483	   606	   600	   489	   509	   551	   568	   770	   697	   923	  

Královéhradecký 874	   855	   1378	   958	   978	   982	   954	   918	   733	   683	   639	   765	   810	   783	  
Liberecký 540	   560	   622	   639	   704	   646	   670	   740	   654	   689	   744	   870	   873	   921	  
Moravskoslezský 371	   408	   409	   449	   477	   496	   532	   582	   505	   478	   598	   640	   676	   650	  
Olomoucký 727	   852	   1027	   1080	   1257	   1176	   1230	   1281	   1212	   1174	   1160	   1260	   1228	   1239	  
Pardubický 636	   696	   796	   866	   874	   866	   943	   855	   891	   907	   884	   960	   1025	   1016	  
Plzeňský 689	   723	   839	   814	   828	   808	   817	   816	   706	   956	   837	   966	   1120	   1099	  
Středočeský 450	   492	   564	   486	   596	   719	   716	   678	   661	   770	   554	   593	   636	   778	  
Ústecký 437	   447	   486	   567	   627	   678	   695	   761	   709	   686	   710	   855	   1029	   994	  
Vysočina 704	   704	   791	   839	   746	   1282	   1139	   1105	   1075	   1124	   1201	   1264	   1310	   1353	  
Zlínský 363	   397	   421	   449	   470	   567	   546	   517	   510	   636	   664	   701	   742	   773	  
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3.2.5.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících afektivní poruchou v psychiatrických léčebnách v 
ČR ve sledovaném období poklesl. 
 
Graf 19: Vývoj počtu pacientů trpících afektivní poruchou v psychiatrických léčrbnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.5.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících afektivní poruchou v psychiatrických odděleních 
nemocnic v ČR ve sledovaném období kolísá. 
 
Graf 20: Vývoj počtu pacientů trpících afektivní poruchou v psychiatrických odděleních nemocnic v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 



 

 strana 82/171 září 2015 

3.2.5.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 2000 
– 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza odpovídala 
max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito metody ARIMA 
(0, 1, 1).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
 
Graf 21: Extrapolace časové řady pro roky 2014 -2017 

Forecasts; Model:(0,1,1) Seasonal lag: 12

Input: Afektivní poruchy F30-F39

Start of origin: 1        End of origin: 14

2000
2001
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2003
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2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 Observed   Forecast   ± 90,0000%
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 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 18: Parametry extrapolačního modelu ARIMA 

Input: Afektivní poruchy F30-F39 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(0,1,1) MS Residual= 1190E4

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(   11)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
q(1)

3758,217 1156,202 3,250486 0,007729 1213,434 6303,000
-0,166 0,258 -0,641290 0,534468 -0,734 0,403  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Obrázek 19: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 
Forecasts; Model:(0,1,1) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Afektivní poruchy F30-F39
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

114901,1 108705,0 121097,2 3450,151
118659,3 109143,4 128175,3 5298,759
122417,6 110471,2 134363,9 6652,079
126175,8 112215,9 140135,6 7773,252  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
3.2.6 Neurotické poruchy F40-F48, F50-F59 
 
Neurotické poruchy jsou funkčními poruchami adaptace jednak vůči prostředí, jednak vůči sobě 
samému. Patří mezi ně například: Fobické úzkostné poruchy (F40), obsedantně-kompulzivní porucha 
(F42), disociativní poruchy (F44), poruchy příjmu potravy (F50), neorganické poruchy spánku (F51).14 
 
3.2.6.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících neurotickými poruchami léčených v 
psychiatrických ambulancích ve sledovaném období trvale roste. 
 
Graf 22: Vývoj počtu pacientů trpících neurotickými poruchami v psychiatrických ambulancích v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

                                                

 
14 MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel: Psychiatrie 
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Tabulka 11: Vývoj počtu pacientů v psychiatrckých ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 27357	   29516	   32448	   35626	   38958	   36200	   37611	   35845	   38367	   39816	   41507	   45008	   47338	   48279	  
Jihočeský 7880	   8125	   9084	   9283	   8595	   9525	   11650	   10142	   9825	   9925	   11592	   12058	   12198	   12896	  
Jihomoravský 15799	   18209	   20131	   19953	   24323	   22038	   23143	   23218	   22589	   23949	   24921	   28411	   28682	   31147	  
Karlovarský 1886	   1800	   2175	   2849	   3108	   3193	   3272	   2952	   2890	   2498	   2570	   3565	   3530	   3959	  

Královéhradecký 8081	   8231	   9999	   9642	   10041	   10777	   12141	   10538	   10023	   10336	   11511	   13817	   13190	   15031	  
Liberecký 4599	   4789	   4915	   5158	   5564	   5298	   5436	   6564	   5784	   6384	   6791	   8254	   8402	   9354	  
Moravskoslezský 12158	   12561	   13392	   15443	   16644	   17907	   18196	   18555	   18895	   18628	   18001	   20859	   22527	   21363	  
Olomoucký 13143	   12990	   14891	   13569	   15883	   14774	   16821	   15739	   14239	   15016	   14580	   16313	   16684	   17046	  
Pardubický 4701	   4745	   5407	   5750	   6285	   6332	   7157	   6881	   7176	   7540	   7548	   8590	   9581	   9654	  
Plzeňský 8186	   8246	   9773	   9854	   10711	   10603	   11242	   11187	   10705	   12107	   11263	   12528	   12846	   12785	  
Středočeský 9273	   9990	   11389	   10166	   13842	   15533	   15663	   14734	   15639	   19543	   15432	   16496	   18555	   20297	  
Ústecký 10949	   9285	   10250	   10349	   11494	   11818	   11839	   13168	   11231	   11488	   10763	   12671	   14054	   15310	  
Vysočina 4538	   4646	   4545	   4990	   4521	   6370	   6253	   5966	   5851	   6779	   7044	   7208	   7675	   8032	  
Zlínský 4529	   4828	   5294	   5536	   5847	   7305	   7241	   7422	   8028	   8659	   9123	   9856	   9173	   9495	  
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Tabulka 12: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 2311	   2534	   2800	   3066	   3342	   3078	   3178	   2996	   3131	   3203	   3316	   3636	   3806	   3879	  
Jihočeský 1259	   1299	   1454	   1485	   1374	   1520	   1853	   1606	   1548	   1558	   1817	   1896	   1917	   2026	  
Jihomoravský 1390	   1616	   1793	   1779	   2167	   1950	   2046	   2045	   1975	   2083	   2162	   2439	   2457	   2665	  
Karlovarský 619	   592	   716	   937	   1023	   1048	   1074	   966	   937	   811	   835	   1175	   1167	   1315	  

Královéhradecký 1466	   1495	   1822	   1760	   1836	   1967	   2211	   1914	   1811	   1864	   2077	   2494	   2384	   2723	  
Liberecký 1072	   1119	   1150	   1208	   1302	   1237	   1265	   1519	   1327	   1457	   1545	   1884	   1916	   2133	  
Moravskoslezský 950	   990	   1059	   1224	   1322	   1431	   1456	   1485	   1511	   1491	   1446	   1692	   1834	   1745	  
Olomoucký 2049	   2032	   2336	   2133	   2499	   2312	   2631	   2457	   2219	   2339	   2272	   2554	   2616	   2677	  
Pardubický 924	   934	   1067	   1135	   1244	   1252	   1412	   1352	   1397	   1462	   1461	   1664	   1855	   1872	  
Plzeňský 1484	   1498	   1779	   1794	   1950	   1927	   2033	   2007	   1891	   2120	   1969	   2192	   2246	   2232	  
Středočeský 833	   889	   1012	   899	   1217	   1351	   1343	   1241	   1285	   1576	   1227	   1296	   1443	   1565	  
Ústecký 1324	   1132	   1251	   1262	   1401	   1436	   1438	   1595	   1346	   1374	   1288	   1529	   1699	   1854	  
Vysočina 871	   895	   877	   964	   874	   1249	   1223	   1164	   1137	   1315	   1368	   1408	   1500	   1573	  
Zlínský 757	   812	   892	   935	   989	   1237	   1228	   1258	   1358	   1464	   1545	   1672	   1559	   1619	  
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3.2.6.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících neurotickou poruchou v psychiatrických léčebnách 
v ČR ve sledovaném období mírně stoupá. 
 
Graf 23: Vývoj počtu pacientů trpících neutickou poruchou v psychiatrických léčebnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.6.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících neurotickou poruchou v psychiatrických 
odděleních nemocnic v ČR se ve sledovaném období drží na podobné úrovni, k výraznějšímu poklesu 
došlo pouze v roce 2006. 
 
Graf 24: Vývoj počtu pacientů trpících neurotickou poruchou v psychiatrických odděleních nemocnic v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.6.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 2000 
– 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza odpovídala 
max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito metody ARIMA 
(0, 1, 1).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
 
Graf 25: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(0,1,1) Seasonal lag: 12

Input: Neurotické poruchy F40-F48, F50-F59

Start of origin: 1        End of origin: 14

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 Observed   Forecast   ± 90,0000%

1E5

1,2E5

1,4E5

1,6E5

1,8E5

2E5

2,2E5

2,4E5

2,6E5

2,8E5

3E5

3,2E5

1E5

1,2E5

1,4E5

1,6E5

1,8E5

2E5

2,2E5

2,4E5

2,6E5

2,8E5

3E5

3,2E5

 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 20: Parametry extrapolačního modelu ARIMA 

Input: Neurotické poruchy F40-F48, F50-F59 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(0,1,1) MS Residual= 6698E4

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(   11)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
q(1)

7783,086 1950,328 3,990654 0,002120 3490,442 12075,73
0,196 0,275 0,712123 0,491217 -0,410 0,80  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Obrázek 21: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 
Forecasts; Model:(0,1,1) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Neurotické poruchy F40-F48, F50-F59
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

241812,0 227114,3 256509,7 8184,10
249595,1 230736,9 268453,3 10500,80
257378,2 235124,1 279632,2 12391,70
265161,3 239964,9 290357,6 14030,03  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.7 Poruchy osobnosti (F60-F63, F68-F69) 
 
Lidé s poruchou struktury osobnosti se svými projevy výrazně odlišují od běžných způsobů chování, 
myšlení a cítění dané společnosti. Jejich maladaptivní, nevypočitatelné a podivínské chování 
způsobuje utrpení jak okolí, tak jim samotným. Poruchy jsou podmíněny jak biologicky, tak 
psychosociálními faktory s určitou genetickou predispozicí.15 
 
3.2.7.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících poruchami osobnosti léčených v psychiatrických 
ambulancích v ČR ve sledovaném období kolísá, nejnižší byl v roce 2000, nejvyšší v roce 2012. 
 
Graf 26: Vývoj počtu pacientů trpících poruchou osobnosti v psychiatrických ambulancích v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
                                                

 
15 MALÁ, Eva, PAVLOVSKÝ, Pavel: Psychiatrie 
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Tabulka 13: Vývoj počtu pacientů v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 5668	   5858	   6804	   6603	   7060	   6262	   6452	   6001	   6028	   6223	   6890	   6928	   6980	   6754	  
Jihočeský 799	   832	   898	   1076	   845	   917	   1074	   1178	   1110	   1110	   1295	   1244	   1224	   1471	  
Jihomoravský 2114	   2954	   1993	   2122	   2168	   2754	   2998	   2511	   1989	   2231	   2133	   2554	   2561	   2830	  
Karlovarský 547	   438	   351	   347	   424	   424	   427	   379	   435	   576	   582	   676	   796	   799	  

Královéhradecký 1667	   2006	   1983	   1853	   1997	   1963	   2030	   1774	   1892	   1782	   1937	   1651	   1796	   1705	  
Liberecký 882	   777	   741	   799	   684	   649	   669	   684	   589	   606	   675	   839	   742	   1015	  
Moravskoslezský 1704	   2035	   1796	   2162	   2500	   2358	   2391	   2354	   2150	   2328	   2141	   2243	   2382	   2145	  
Olomoucký 1756	   1970	   2578	   2124	   2649	   2388	   2701	   2481	   2253	   2576	   2180	   2187	   2111	   2046	  
Pardubický 931	   861	   877	   853	   835	   798	   809	   822	   871	   952	   1013	   1130	   1223	   1127	  
Plzeňský 1902	   2073	   2274	   2204	   2104	   2178	   2140	   2041	   1946	   2092	   1304	   1551	   1641	   1512	  
Středočeský 2175	   2146	   2407	   1567	   1994	   1992	   1666	   1819	   1812	   1929	   1611	   1842	   2018	   1912	  
Ústecký 1510	   1409	   1840	   1500	   1592	   1809	   1570	   1578	   1365	   1316	   1241	   1907	   2201	   2263	  
Vysočina 678	   609	   622	   659	   572	   759	   765	   849	   697	   749	   722	   793	   860	   885	  
Zlínský 674	   752	   728	   749	   714	   758	   737	   715	   751	   790	   889	   891	   881	   881	  
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Tabulka 14: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v psychiarických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 479	   503	   587	   568	   606	   532	   545	   502	   492	   501	   550	   560	   561	   543	  
Jihočeský 128	   133	   144	   172	   135	   146	   171	   187	   175	   174	   203	   196	   192	   231	  
Jihomoravský 186	   262	   178	   189	   193	   244	   265	   221	   174	   194	   185	   219	   219	   242	  
Karlovarský 180	   144	   116	   114	   140	   139	   140	   124	   141	   187	   189	   223	   263	   265	  

Královéhradecký 302	   364	   361	   338	   365	   358	   370	   322	   342	   321	   349	   298	   325	   309	  
Liberecký 206	   182	   173	   187	   160	   152	   156	   158	   135	   138	   154	   191	   169	   231	  
Moravskoslezský 133	   160	   142	   171	   199	   188	   191	   188	   172	   186	   172	   182	   194	   175	  
Olomoucký 274	   308	   404	   334	   417	   374	   422	   387	   351	   401	   340	   342	   331	   321	  
Pardubický 183	   169	   173	   168	   165	   158	   160	   162	   170	   185	   196	   219	   237	   219	  
Plzeňský 345	   377	   414	   401	   383	   396	   387	   366	   344	   366	   228	   271	   287	   264	  
Středočeský 195	   191	   214	   139	   175	   173	   143	   153	   149	   156	   128	   145	   157	   147	  
Ústecký 183	   172	   225	   183	   194	   220	   191	   191	   164	   157	   148	   230	   266	   274	  
Vysočina 130	   117	   120	   127	   111	   149	   150	   166	   136	   145	   140	   155	   168	   173	  
Zlínský 113	   126	   123	   126	   121	   128	   125	   121	   127	   134	   151	   151	   150	   150	  
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3.2.7.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících poruchou osobnosti v psychiatrických léčebnách v 
ČR ve sledovaném období kolísá. Nejnižší byl v roce 2000 a nejvyšší v roce 2004. 
 
Graf 27: Vývoj počtu pacientů trpících poruchou osobnosti v psychiatrických léčebnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.7.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících poruchou osobnosti v psychiatrických odděleních 
nemocnic v ČR od roku 2002 mírně poklesl. 
 
Graf 28: Vývoj počtu pacientů trpících poruchou osobnosti v psychiatrických odděleních nemocnic v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.7.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 2000 
– 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza odpovídala 
max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito metody ARIMA 
(1, 1, 0).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
 
Graf 29: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(1,1,0) Seasonal lag: 12

Input: Poruchy osobnosti F60-F63, F68-F69

Start of origin: 1        End of origin: 14

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

 Observed   Forecast   ± 90,0000%

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 22: Parametry extrapolačního modelu ARIMA 

Input: Poruchy osobnosti F60-F63, F68-F69 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(1,1,0) MS Residual= 1452E3

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(   11)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
p(1)

323,2563 290,1875 1,113957 0,289046 -315,442 961,9548
-0,2241 0,3098 -0,723334 0,484572 -0,906 0,4578  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Obrázek 23: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 
Forecasts; Model:(1,1,0) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Poruchy osobnosti F60-F63, F68-F69
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

27756,61 25592,61 29920,61 1204,977
28060,07 25321,07 30799,06 1525,152
28387,76 25116,97 31658,55 1821,271
28710,02 24994,17 32425,87 2069,094  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
 
3.2.8 Ostatní duševní poruchy 
 
Pod ostatní duševní poruchy jsou zařazeny: Sexuální poruchy, mentální retardace, vývojové poruchy v 
dětství a adolescenci a neurčené duševní poruchy. 
 
3.2.8.1 Psychiatrické ambulance 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících ostatními duševními poruchami léčených v 
psychiatrických ambulancích v ČR od roku 2010 začal mírně narůstat. 
 
Graf 30: Vývoj počtu pacientů trpících ostatními duševními poruchami v psychiatrických ambulancích v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Tabulka 15: Vývoj počtu pacientů v psychiatrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 7065	   6646	   5808	   5975	   6576	   5863	   5787	   5726	   5632	   5763	   6229	   6841	   7948	   7338	  
Jihočeský 3572	   3511	   3122	   2635	   2432	   2147	   2483	   2284	   2414	   2685	   2920	   3015	   3054	   3206	  
Jihomoravský 4712	   5504	   5198	   4745	   6566	   5246	   5099	   5485	   5231	   5569	   5314	   5979	   7324	   7589	  
Karlovarský 1226	   1175	   1224	   1328	   1359	   1232	   1198	   1161	   1170	   1203	   1294	   1429	   1317	   1580	  

Královéhradecký 2625	   2397	   2490	   3283	   3125	   3118	   3416	   3057	   3386	   3074	   3380	   3691	   4288	   3795	  
Liberecký 1536	   1521	   1423	   1545	   1375	   1617	   1460	   1760	   1408	   1719	   2265	   2425	   2472	   2498	  
Moravskoslezský 3600	   3887	   4338	   4570	   4454	   4862	   5069	   4649	   5420	   5045	   4817	   6169	   6519	   7080	  
Olomoucký 4942	   4955	   5271	   4307	   4711	   3606	   3389	   3992	   4295	   4579	   3820	   4209	   4363	   4319	  
Pardubický 1685	   1764	   2185	   2006	   1996	   2058	   1987	   1895	   2148	   2188	   1801	   1858	   1642	   2293	  
Plzeňský 2048	   2156	   2386	   2339	   2592	   2744	   2894	   2412	   2726	   2728	   2834	   3256	   3171	   2949	  
Středočeský 3681	   3171	   3212	   2401	   2695	   2964	   2922	   3198	   3271	   3310	   3036	   3255	   3832	   3904	  
Ústecký 3547	   3876	   3851	   3964	   3924	   4166	   4675	   4674	   4541	   3901	   3564	   4703	   4907	   5571	  
Vysočina 1436	   1300	   1637	   1537	   1287	   1680	   1657	   1586	   1560	   1910	   1798	   1986	   2094	   2100	  
Zlínský 1994	   1897	   1935	   1950	   2142	   2297	   2297	   2170	   2204	   2356	   2823	   3183	   3264	   3178	  
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Tabulka 16: Vývoj počtu pacientů na 100 000 obyvatel v psychitrických ambulancích v jednotlivých krajích ČR 
 

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 597	   571	   501	   514	   564	   499	   489	   479	   460	   464	   498	   553	   639	   590	  
Jihočeský 571	   561	   500	   422	   389	   343	   395	   362	   380	   421	   458	   474	   480	   504	  
Jihomoravský 415	   488	   463	   423	   585	   464	   451	   483	   457	   484	   461	   513	   628	   649	  
Karlovarský 402	   387	   403	   437	   447	   404	   393	   380	   379	   391	   421	   471	   435	   525	  

Královéhradecký 476	   435	   454	   599	   571	   569	   622	   555	   612	   554	   610	   666	   775	   687	  
Liberecký 358	   355	   333	   362	   322	   378	   340	   407	   323	   392	   515	   553	   564	   570	  
Moravskoslezský 281	   306	   343	   362	   354	   388	   406	   372	   434	   404	   387	   500	   531	   578	  
Olomoucký 770	   775	   827	   677	   741	   564	   530	   623	   669	   713	   595	   659	   684	   678	  
Pardubický 331	   347	   431	   396	   395	   407	   392	   372	   418	   424	   349	   360	   318	   445	  
Plzeňský 371	   392	   434	   426	   472	   499	   523	   433	   482	   478	   495	   570	   554	   515	  
Středočeský 331	   282	   285	   212	   237	   258	   250	   269	   269	   267	   241	   256	   298	   301	  
Ústecký 429	   473	   470	   484	   478	   506	   568	   566	   544	   467	   426	   568	   593	   675	  
Vysočina 276	   251	   316	   297	   249	   329	   324	   309	   303	   371	   349	   388	   409	   411	  
Zlínský 333	   319	   326	   329	   362	   389	   389	   368	   373	   398	   478	   540	   555	   542	  
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3.2.8.2 Psychiatrické léčebny 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících ostatními duševními poruchami v 
psychiatrických léčebnách v ČR byl v první části sledovaného období téměř konstantní. V roce 
2007 došlo k propadu a od té doby počet pacientů s ostatními duševními poruchami mírně roste. 
 
Graf 31: Vývoj počtu pacientů trpících ostatními duševními poruchami v psychiatrických léčebnách v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
3.2.8.3 Psychiatrická oddělení nemocnic 
Následující graf ukazuje, že počet pacientů trpících ostatními duševními poruchami v 
psychiatrických odděleních nemocnic v ČR ve sledovaném období kolísá. Nejnižší byl počet 
pacientů v roce 2007, od té doby až do konce sledovaného období roste. 
 
Graf 32: Vývoj počtu pacientů trpících ostatními duševními poruchami v psychiatrických odd. nemocnic v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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3.2.8.4 Prognóza dalšího vývoje 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 
2000 – 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza 
odpovídala max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito 
metody ARIMA (1, 1, 1).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
 
Graf 33: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(1,1,1) Seasonal lag: 12
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 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
Obrázek 24: Parametry extrapolačního modelu ARIMA 

Input: Ostatní duševní poruchy (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(1,1,1) MS Residual= 5116E3

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(   10)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
p(1)
q(1)

1292,251 811,3826 1,592653 0,142322 -515,622 3100,124
0,405 1,5950 0,254137 0,804539 -3,148 3,959
0,255 1,6434 0,155325 0,879656 -3,406 3,917  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 



 

 strana 98/171 září 2015 

 
Obrázek 25: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 

Forecasts; Model:(1,1,1) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Ostatní duševní poruchy
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

57632,70 53533,18 61732,22 2261,854
59006,20 52758,39 65254,02 3447,145
60331,39 52351,53 68311,25 4402,776
61636,99 52185,27 71088,71 5214,854  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
3.2.8.5 Prognóza dalšího vývoje – Neurčená duševní porucha F99 
Vzhledem ke statisticky zajímavému vývoji této časové řady zde uvádíme zvlášť pacienty s 
neurčenou duševní poruchou. 
Na základě dat o vyšetřeních pacientů s touto diagnózou v psychiatrických ambulancích v letech 
2000 – 2013 byla tato časová řada extrapolována v rozsahu 4 vzorků (let) tak, aby prognóza 
odpovídala max. třetině analyzovaného souboru. Pro extrapolaci uvedených hodnot bylo využito 
metody ARIMA (1, 1, 1).  
Výsledkem je prognóza vývoje počtu pacientů do roku 2017. Červeně vyznačené hodnoty jsou 
statisticky významné na hadině významnosti p > 0, 05. 
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Graf 34: Extrapolace časové řady pro roky 2014 - 2017 

Forecasts; Model:(0,1,1) Seasonal lag: 12

Input: Neurčená duševní porucha F99
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 Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 26: Parametry extrapolačního medelu ARIMA 

Input: Neurčená duševní porucha F99 (diagnozy-forcasting.sta)
Transformations: D(1)
Model:(0,1,1) MS Residual= 1194E2

Paramet.
Param. Asympt.

Std.Err.
Asympt.
t(   11)

p Lower
95% Conf

Upper
95% Conf

Constant
q(1)

-217,204 62,23040 -3,49031 0,005056 -354,172 -80,2354
0,412 0,27813 1,48302 0,166144 -0,200 1,0246  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
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Obrázek 27: Extrapolované hodnoty pro danou diagnózu s uvedením intervalu spolehlivosti na hladině 0,1 

Forecasts; Model:(0,1,1) Seasonal lag: 12 (diagnozy-forcasting.sta)
Input: Neurčená duševní porucha F99
Start of origin: 1 End of origin: 14

CaseNo.
Forecast Lower

90,0000%
Upper

90,0000%
Std.Err.

2014
2015
2016
2017

1070,747 450,310 1691,184 345,4768
853,544 133,947 1573,140 400,6919
636,340 -170,318 1442,998 449,1701
419,136 -466,061 1304,334 492,9032  

Zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování 
 
 
3.2.9 Demografie 
 
3.2.9.1 Obyvatelstvo ČR podle věku a rodinného stavu 
V průběhu roku 2013 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný 
věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více let (na 17,0 %). Opět přibylo 
svobodných a rozvedených osob na úkor osob žijících v manželství. 
V rámci tří hlavních věkových skupin (0-14, 15-64, 65+ let) byl úbytek obyvatel zaznamenán 
pouze ve věkové skupině 15-64, tedy u osob ekonomicky aktivního věku. Jejich počet se 
v průběhu roku 2013 snížil o 78,8 tisíce na 7 109 420, k 31. 12. 2013 tak tvořily 67,6 % populace 
ČR. Zastoupení osob ekonomicky aktivního věku se postupně snižuje od roku 2007, kdy 
dosahovalo 71,2 %. Aktuální úbytky osob ve věku 15-64 let se odvíjí od nepravidelné věkové 
struktury obyvatelstva ČR, která je odrazem výrazně se měnícího ročního počtu narozených 
v průběhu posledního století. Do ekonomicky aktivního věku v současné době vstupují početně 
nejslabší generace narozených na přelomu 20. a 21. století, naopak silné ročníky narozených po 
druhé světové válce jej opouští. Uprostřed věkové skupiny 15-64 let se nachází nejpočetnější 
generace v ČR – generace narozených roku 1974. Ke konci roku 2013 se k ní řadilo 192,7 tisíce 
39letých osob, ve srovnání s 90,4 tisíci 15letých a 140,1 tisíci 64letých na hranicích skupiny osob 
ekonomicky aktivního věku. 
 
Tabulka 17: Věkové složení obyvatelstva 2003 – 2013 (k 31.12.) 

  2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 
Počet obyvatel (v tis.) 10 211 10 251 10 468 10 533 10 505 10 516 10 512 
v tom ve věku: 0-14 1 554 1 501 1 480 1 518 1 541 1 560 1 577 
 15-64 7 234 7 293 7 431 7 379 7 263 7 188 7 109 
 65+ 1 423 1 456 1 556 1 636 1 701 1 768 1 826 
 v tom: 65-74 810 812 869 936 998 1059 1110 
 75-84 523 543 550 545 542 540 541 
 85+ 90 102 137 155 162 168 175 
Podíl (%) věkové skupiny: 0-14 15,2 14,6 14,1 14,4 14,7 14,8 15,0 
 15-64 70,9 71,2 71,0 70,1 69,1 68,4 67,6 
 65+ 13,9 14,2 14,9 15,5 16,2 16,8 17,4 
Podíl (%) věkových skupin 85+/65+ 6,3 7,0 8,8 9,4 9,5 9,5 9,6 

Zdroj:ČSÚ 
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Od roku 2008 roste v obyvatelstvu ČR počet osob mladších 15 let. V průběhu roku 2013 jich 
přibylo 17,2 tisíce (o 1 %) na konečný stav 1 577 455. Trend klesajícího počtu živě narozených, 
který započal v roce 2009, se tak ještě v úhrnném počtu dětí ve věku 0-14 let neprojevil, nicméně 
meziroční přírůstky byly v posledních dvou letech (celkem o 36,2 tisíce) nižší než v letech 2010 a 
2011 (celkem o 46,9 tisíce) a koncentrovaly se ve věkové skupině 6-14 let.  
 
Obrázek 28: Věkové složení dětské a seniorské složky populace, 2003-2013 (k 31.12.)  

0

300

600

900

1 200

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Po
če

t o
by

va
te

ld
an

éh
o 

vě
ku

 (v
 ti

s.
)

Rok

0-5 let 6-14 let 65-74 let 75-84 let 85+ let

 
Zdroj ČSÚ 
 
Zatímco dětí ve věku 0-2 roky v letech 2011-2013 ubývalo a meziroční přírůstky v počtu dětí ve 
věku 3-5 let byly čím dál menší, u dětí ve věku školní docházky naopak přírůstky každý rok 
rostly (o 28,0 tisíce v roce 2013). Podíl dětí do 15 let na celkovém počtu obyvatel ČR dosáhl na 
konci roku 2013 úrovně 15,0 %. Více než patnáctiprocentní byl přitom naposledy před deseti lety 
– 15,2 % na konci roku 2003, poté klesal k minimu 14,1 % v roce 2008, od roku 2009 se opět 
zvyšuje. 
 
Nejvýrazněji se v roce 2013 změnil počet osob ve věkové skupině 65+ let. Ve srovnání s 31. 12. 
2012 žilo o rok později v ČR o 57,9 tisíce seniorů více (o 3 %), celkem 1 825 544. Jejich 
zastoupení na celkovém počtu obyvatel poprvé překonalo sedmnáctiprocentní hranici, když se 
meziročně zvýšilo z 16,8 na 17,4 %. Podíl osob ve věku 65 a více let se nepřetržitě zvyšuje již od 
poloviny 80. let 20. století, v posledních třech letech jsou meziroční přírůstky výraznější díky 
početným generacím narozených po skončení druhé světové války, které dosahují věku 65 let. 
Absolutní přírůstky tak v posledních letech z velké části připadají právě na mladší seniorskou 
věkovou skupinu 65-74letých osob. V průběhu roku 2013 se jejich počet meziročně zvýšil o 50,6 
tisíce (téměř o 5 %) na 1 110 028. Významný byl však i přírůstek obyvatel ve věku 85 a více let, 
a to o 6,7 tisíce (o 4 %) na 174 853. 
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V obyvatelstvu České republiky nepatrně převládají ženy. Na konci roku 2013 jich bylo v 
populaci 50,9 %, o 187,7 tisíce více než mužů. V mladších věkových skupinách však převažují 
muži, teprve důsledkem jejich vyšší úmrtnosti začínají cca po 50. roku věku početně převládat 
ženy. Mezi obyvateli nad 65 let věku bylo k 31. 12. 2013 žen 58,8 %, v absolutním počtu 1,07 
milionu, zatímco mužů bylo 752 tisíc. Ve skupině osob, které již dosáhly věku 85 let, ženy tvořily 
71,5 % populace. Díky pozitivnímu vývoji úmrtnosti se dominance žen ve vyšším věku za 
posledních deset let zmírnila, na konci roku 2003 byl jejich podíl ve skupině 85+ let 73,8 % a 
61,2 % ve věkové skupině 65+. 
 
Tabulka 18: Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, 2003-2013 (k 31.12.)  

  2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 
Počet mužů celkem (v tis.) 4 975 5 003 5 136 5 169 5 158 5 164 5 162 
 z toho ve věku: 65+ 552 570 620 658 691 724 752 
 85+ 24 27 38 43 45 47 50 
Počet žen celkem (v tis.) 5 237 5 248 5 331 5 364 5 347 5 352 5 350 
 z toho ve věku: 65+ 871 887 936 978 1 010 1 044 1 074 
 85+ 67 74 99 112 117 121 125 
Podíl (%) 65 a víceletých: muži 11,1 11,4 12,1 12,7 13,4 14,0 14,6 
 ženy 16,6 16,9 17,6 18,2 18,9 19,5 20,1 
Podíl (%) mužů: celkem 48,7 48,8 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 
 ve věku 65+ 38,8 39,1 39,8 40,2 40,6 40,9 41,2 
 ve věku 85+ 26,2 26,9 27,5 27,7 27,9 28,2 28,5 

Zdroj: ČSÚ 
 
Probíhající stárnutí populace ČR dokumentují všechny hodnoty syntetických ukazatelů věkového 
složení. Průměrný obyvatel ČR v průběhu roku 2013 (stejně jako v roce 2012) zestárl o dvě 
desetiny roku, čímž dosáhl věku 41,5 roku. Shodný byl meziroční posun průměrného věku (o dvě 
desetiny roku) jak u mužů (na 40,0 roku), tak u žen (na 42,9 roku). Populaci ČR rozděloval dne 
31. 12. 2013 na dvě stejně početné části věk 40,8 let, tzv. věkový medián byl o 0,4 roku vyšší než 
o rok dříve. Současně se zvýšil index stáří z 113,3 na 115,7 seniorů na sto dětí. Osoby ve věku 65 
a více let početně převažují nad dětmi do 15 let počínaje rokem 2006, tedy osmým rokem, ke 
zvyšování indexu stáří však dochází již od poloviny 80. let 20. století. 
 
Od roku 2008 se negativně mění také index závislosti, který vypovídá o vztahu mezi početní 
velikostí skupiny osob ve věku ekonomické aktivity (15-64 let, příp. 20-64 let) na straně jedné a 
osob ekonomicky neaktivního věku na straně druhé. Index ekonomické závislosti značený B, 
který vymezuje začátek ekonomické aktivity dosažením věku 20 let, hovoří o 59 osobách 
ekonomicky neaktivního věku na 100 osob aktivního věku k 31. 12. 2013. Zvyšování indexu 
ekonomické závislosti je přitom odrazem změny početnosti starší ze dvou závislých složek 
obyvatelstva. Poměr mezi seniory a osobami ve věku 20-64 let se mezi lety 2008 a 2013 zvýšil 
z 23 na 28 (na 100), zatímco poměr mezi mladší závislou složkou 0-19 a populací 20-64letých 
zůstává neměnný (na úrovni 31 na 100). 
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Tabulka 19: Ukazatele věkového složení, 2003-2013 (k 31.12.)  
  2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 
Index stáří 1) 91,6 97,0 105,1 107,8 110,4 113,3 115,7 
Index ekonomické závislosti A 2) 41,2 40,6 40,9 42,7 44,6 46,3 47,9 
Index ekonomické závislosti B 3)  55,4 54,4 54,1 55,0 56,3 57,5 58,6 
Průměrný věk - celkem 39,5 40,0 40,5 40,8 41,1 41,3 41,5 
 - muži  37,9 38,4 38,9 39,3 39,6 39,8 40,0 
 - ženy 41,0 41,5 42,0 42,3 42,5 42,7 42,9 
Věkový medián  38,5 38,9 39,2 39,6 40,1 40,4 40,8 

1) Počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let. 
2) Počet osob ve věku 0-14 let a osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15-64 let. 
3) Počet osob ve věku 0-19 let a osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 20-64 let. 

Zdroj: ČSÚ 
 
Kromě procesu stárnutí obyvatel dochází k významným změnám také v oblasti rozložení 
obyvatelstva podle rodinného stavu. To je odrazem úrovně všech demografických procesů, 
přičemž i samotná úroveň demografického procesu je často podle rodinného stavu osoby 
diferencována. V roce 2013 dále pokračovaly všechny vývojové trendy posledních dvou 
desetiletí: v populaci osob, které již dosáhly 15 let věku, pokračoval růst podílu svobodných a 
rozvedených a pokles podílu osob žijících v manželství. Z celkového počtu 8,93 milionu osob 
starších 15 let (k 31. 12. 2013) bylo 4,31 milionu osob žijících v manželství (48,2 %), 2,73 
milionu svobodných (30,5 %), 1,14 milionu rozvedených (12,8 %) a 0,76 milionu ovdovělých 
(8,5 %).  
 
Obrázek 29: Obyvatelstvo podle pohlaví věku a rodinného stavu, 31. 12. 2013  
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Přestože jsou osoby rodinného stavu ženatý/vdaná stále majoritní skupinou obyvatel ČR, jejich 
váha na celkovém počtu osob ve věku 15 a více let se v čase snižuje. Za posledních deset let 
poklesla v úhrnu za celou populaci o necelých šest procentních bodů z 54,0 % v roce 2003 na 
48,2 % v roce 2013. Pod úroveň jedné poloviny nejdříve podíl osob žijících v manželství poklesl 
u žen, a to v roce 2008, v úhrnu za obě pohlaví se tak stalo o dva roky později. U mužů se 
zastoupení ženatých snížilo pod hranici jedné poloviny poprvé právě během roku 2013. K 31. 12. 
žilo de iure v manželství 49,7 % mužů a 46,9 % žen ve věku 15 a více let.  
 
 
3.2.9.2 Počet obyvatel v jednotlivých krajích ČR 
Přirozenou měnou se v roce 2013 zvýšil počet obyvatel pouze ve čtyřech z čtrnácti krajů. Vyšší 
počet živě narozených než zemřelých osob byl evidován v Hl. m. Praha, Středočeském, 
Jihomoravském a Libereckém kraji. Taktéž přírůstek stěhováním byl kladný ve čtyřech krajích, a 
to v Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském. Největší relativní úbytek jak 
přirozenou měnou, tak stěhováním se odehrál v Moravskoslezském kraji. 
Pozici kraje s nejvyšším počtem obyvatel si i v roce 2013 udržel Středočeský kraj (nejlidnatější 
kraj od roku 2010), který vzhledem k nejvyššímu přírůstku obyvatel ze všech krajů (10 520 
obyvatel) a populačnímu úbytku druhého nejlidnatějšího kraje (Hl. m. Praha -3 579 obyvatel) 
svůj náskok ještě zvýšil. Ještě další dva kraje překonaly hranici jednoho miliónu obyvatel – 
Moravskoslezský a Jihomoravský. Naopak nejméně obydlený kraj, Karlovarský, dále populačně 
ztrácí, a pokud se bude opakovat populační vývoj z předchozích let, tak příští rok poklesne pod 
hranici 300 tisíc obyvatel. Liberecký kraj byl druhým nejméně lidnatým krajem ČR se zhruba 439 
tisíci obyvateli. Dalších pět krajů mělo mezi 0,5 a 0,6 milionu obyvatel. Olomoucký a Jihočeský 
kraj populačně přesahovaly hranici 0,6 milionu obyvatel a Ústecký kraj hodnotu 0,8 milionu 
obyvatel. 
Tabulka 20: Pohyb obyvatelstva v krajích, 2013 

Kraj 

Absolutně  Na 1 000 obyvatel 

Počet obyvatel  
k 31. 12. přirozený  

přírůstek 
přírůstek 

stěhováním 
celkový 

přírůstek 
přirozený  
přírůstek 

přírůstek 
stěhováním 

celkový 
přírůstek 

ČR -2 409 -1 297 -3 706 -0,2 -0,1 -0,4 10 512 419 
Hl. m. Praha 1 718 -5 297 -3 579 1,4 -4,3 -2,9 1 243 201 
Středočeský 1 294 9 226 10 520 1,0 7,1 8,1 1 302 336 
Jihočeský -230 326 96 -0,4 0,5 0,2 636 707 
Plzeňský -551 1 333 782 -1,0 2,3 1,4 573 469 
Karlovarský -360 -1 057 -1 417 -1,2 -3,5 -4,7 300 309 
Ústecký -1 217 -427 -1 644 -1,5 -0,5 -2,0 825 120 
Liberecký 112 -97 15 0,3 -0,2 0,0 438 609 
Královéhradecký -467 -570 -1 037 -0,8 -1,0 -1,9 551 909 
Pardubický -315 -140 -455 -0,6 -0,3 -0,9 515 985 
Vysočina -209 -789 -998 -0,4 -1,5 -2,0 510 209 
Jihomoravský 774 654 1 428 0,7 0,6 1,2 1 170 078 
Olomoucký -508 -745 -1 253 -0,8 -1,2 -2,0 636 356 
Zlínský -769 -625 -1 394 -1,3 -1,1 -2,4 586 299 
Moravskoslezský -1 681 -3 089 -4 770 -1,4 -2,5 -3,9 1 221 832 

Zdroj: ČSÚ 
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Podíl obyvatel věku 0 až 14 let (dětská složka) se na celorepublikové úrovni mezi roky 2003 a 
2008 snížil z 15,2 % na 14,1 %. V dalších letech pak následoval postupný růst zastoupení této 
skupiny osob a v roce 2013 dosáhl 15,0 %. Největší zastoupení dětské složky v populaci bylo ve 
Středočeském (16,5 %), Ústeckém (15,6 %) a Libereckém kraji (15,5 %). Naopak nejméně byla 
tato sub-populace zastoupena v Hl. m. Praze (14,1 %), Zlínském (14,4 %) a Moravskoslezském 
kraji (14,6 %). Meziročně se ve všech krajích zvýšil podíl osob ve věku 0 až 14 let, nejvíce v Hl. 
m. Praze (o 0,4 procentních bodů) a ve Středočeském kraji (o 0,3 p. b.). V období let 2003–2013 
se snížila mezikrajská diferenciace tohoto ukazatele a zároveň se proměnilo pořadí krajů. 
Například Středočeský kraj měl v roce 2003 až jedenácté největší zastoupení dětské složky mezi 
kraji ČR. Naopak značné snížení podílu obyvatel ve věku 0–14 se za poslední deset let odehrálo 
v Kraji Vysočina (z druhého na osmé místo) a v Moravskoslezském kraji (z šestého na dvanácté). 
Hl. m. Praha má dlouhodobě nejmenší zastoupení dětské složky v populaci, nicméně v čase se 
rozdíl mezi pražskou a celorepublikovou hodnotou tohoto ukazatele snižuje. 
 
Tabulka 21: Podíl obyvatel ve věku 0-14 a 65+ let v krajích (%), 2003-2013 (k 31.12.) 

Kraj 
0-14 let 65+ let 

2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2003 2005 2008 2010 2011 2012 2013 
ČR 15,2 14,6 14,1 14,4 14,7 14,8 15,0 13,9 14,2 14,9 15,5 16,2 16,8 17,4 
Hl. m. Praha 12,7 12,3 12,2 12,8 13,3 13,7 14,1 15,8 15,6 15,8 16,4 17,2 17,6 18,1 
Středočeský 15,3 14,9 14,9 15,6 15,9 16,2 16,5 14,2 14,1 14,2 14,7 15,3 15,8 16,3 
Jihočeský 15,6 14,9 14,4 14,5 14,8 14,9 15,1 13,8 14,1 14,8 15,5 16,2 16,9 17,5 
Plzeňský 14,9 14,3 13,8 14,1 14,3 14,5 14,7 14,4 14,7 15,2 16,0 16,7 17,3 17,9 
Karlovarský 15,9 15,2 14,6 14,7 14,7 14,8 14,8 12,3 12,9 13,7 14,4 15,2 16,0 16,8 
Ústecký 16,1 15,7 15,2 15,3 15,5 15,5 15,6 12,2 12,6 13,3 14,0 14,8 15,7 16,4 
Liberecký 15,9 15,3 14,8 15,1 15,3 15,4 15,5 12,8 13,1 13,9 14,6 15,4 16,2 17,0 
Královéhradecký 15,4 14,8 14,3 14,5 14,7 14,8 14,9 14,7 14,9 15,7 16,5 17,1 17,8 18,4 
Pardubický 15,9 15,3 14,6 14,7 14,9 15,0 15,1 14,2 14,5 15,1 15,7 16,4 17,0 17,5 
Vysočina 16,1 15,4 14,5 14,5 14,7 14,8 14,8 14,1 14,4 15,2 15,9 16,6 17,2 17,7 
Jihomoravský 15,0 14,4 13,8 14,1 14,4 14,6 14,8 14,5 14,8 15,5 16,2 16,7 17,3 17,8 
Olomoucký 15,4 14,7 14,1 14,3 14,6 14,7 14,8 13,8 14,2 15,1 15,8 16,4 17,1 17,7 
Zlínský 15,3 14,7 14,0 14,0 14,2 14,3 14,4 14,1 14,6 15,5 16,2 16,8 17,3 17,8 
Moravskoslezský 15,9 15,0 14,3 14,4 14,5 14,6 14,6 12,7 13,3 14,5 15,2 15,8 16,4 17,0 

Zdroj: ČSÚ 
 
Zastoupení osob ve věku 65 let a více (postproduktivní složka) v populaci rostlo po celé 
předchozí desetiletí. V roce 2003 ještě činilo 13,9 %, zatímco v roce 2013 již bylo 17,4 %. 
Variabilita na krajské úrovni se u tohoto ukazatele snižovala – klesal jak rozptyl, tak rozpětí mezi 
maximální a minimální hodnotou. Nejvýraznější posun v pořadí krajů podle hodnoty podílu 
postproduktivní složky zaznamenal Středočeský kraj. V roce 2003 byl ještě krajem s šestým 
nejvyšším podílem a o deset let později měl již nejnižší zastoupení osob ve věku 65 a více let 
v populaci. Mezi roky 2012 a 2013 narostl tento podíl u všech krajů minimálně o 0,5 procentního 
bodu, přičemž nejvýraznější nárůst zaznamenaly Karlovarský (o 0,8 p. b.), Ústecký a Liberecký 
kraj (oba o 0,7 p. b.). V roce 2013 dosahoval podíl postproduktivní složky populace nejvyšších 
hodnot v Královéhradeckém kraji (18,4 %), Hl. m. Praze (18,1 %) a Plzeňském kraji (17,9 %), 
naopak nejnižších ve Středočeském (16,3 %), Ústeckém (16,4 %) a Karlovarském kraji (16,8 %). 
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3.2.9.3 Stárnutí populace a souvislost s duševními chorobami 
Podle tiskové zprávy Alzheimer Europe z 13. července 2009, která shrnuje výsledky projektu 
EuroCoDe (European Collaboration on Dementia) financovaného Evropskou komisí a 
koordinovaného evropskou asociací Alzheimer Europe, jsou počty lidí s demencí vyšší, než se 
dosud předpokládalo. 
 
Na základě obsáhlé analýzy dostupných odborných pramenů (po prostudování celkem 194 článků 
vybrali autoři 26 studií odpovídajících metodickým požadavkům Cochrane Collaboration a data 
těchto studií dále zpracovali) došel autorský tým podle Dr. Emmy Reynish, primářky 
geriatrického oddělení Victoria Hospital v Kirkcaldy ve Velké Británii k závěru, že dosavadní 
údaje o prevalenci demencí odpovídají pouze u lidí do 85 let. Výsledky nové studie ukazují, že s 
narůstajícím věkem prevalence narůstá rychleji než předpokládaly dřívější studie a výskyt 
demence je tak výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo, a to zejména u lidí 85letých a starších 
V celé Evropě tak žije téměř o milion lidí s demencí více, než se dosud předpokládalo - tedy 7,3 
miliónu. 
 
 
Tabulka 22: Prevalence demence v Evropě 

   muži   ženy    

 věk 
EuroCoDe  

(2009) 
 EURODEM 

(1991) 
 EuroCode 

(2009) 
EURODEM  

(1991) 

 30 - 59    0,16 %    0,09 % 

 60 - 64  0,2 % 1,58 %   0,9 % 0,47 %  

 65 - 69  1,8 % 2,17 %   1,4 % 1,10 %  

 70 - 74  3,2 % 4,61 %   3,8 % 3,86 %  

 75 - 79  7,0 % 5,04 %   7,6 % 6,67 %  

 80 - 84  14,5 % 12,12 %   16,4 % 13,5 %  

 85 - 89  20,9 % 18,45 %   28,5 % 22,76 %  

 90 - 94  29,2 % 32,10 %   44,4 % 32,25 %  

 95 +  32,4 % 31,58 %   48,8 % 36,00 %  

Zdroj: Česká alzheimerovská společnost 
 
Na základě výše uvedené prevalence je možné odhadnout počet lidí s demencí v České republice 
na 123 194. 
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3.2.10 Ekonomická rizika 
 
Reálný HDP se ve 3. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně zvýšil o 0,4 %, a pozvolné oživování 
ekonomické aktivity tak pokračovalo. Odhadujeme, že za celý loňský rok HDP vzrostl o 2,4 %. 
Pro letošní rok počítáme s růstem ekonomiky o 2,7 %, v roce 2016 by se růst reálného HDP mohl 
nepatrně zpomalit na 2,5 %. V obou letech by měl být růst tažen výhradně domácí poptávkou, 
příspěvky výdajů na spotřebu a tvorby hrubého kapitálu by přitom měly být přibližně vyrovnané. 
Saldo zahraničního obchodu se zbožím ve stálých cenách by naopak mělo růst HDP mírně tlumit. 
Poměrně solidní růst domácí poptávky by totiž měl vést ke zvýšení dovozu. 
 
Průměrná míra inflace v roce 2014 dosáhla 0,4 %. I v letošním roce by spotřebitelské ceny měly 
růst velmi pomalu, a to zejména kvůli výraznému propadu ceny ropy. Průměrná míra inflace by 
se tak letos mohla dále snížit na 0,3 %. V roce 2016 by již hlavní faktory ovlivňující inflaci měly 
působit buď neutrálně, anebo proinflačně. Růst spotřebitelských cen by se tudíž měl zrychlit, 
očekáváme však, že se inflace stále bude pohybovat pod 2% inflačním cílem ČNB. Predikce 
vývoje na trhu práce se ve srovnání s minulou Makroekonomickou predikcí mírně zlepšila, 
očekávané tendence budoucího vývoje se ale nezměnily. Díky pozvolnému růstu ekonomické 
aktivity by se míra nezaměstnanosti měla postupně snižovat, zatímco zaměstnanost by měla 
mírně růst. 
 
Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 3,9 %, pro rok 2016 pak počítáme s velmi 
mírným zrychlením růstu na 4,1 %. Kromě zlepšování situace soukromého sektoru, k němuž 
postupně dochází díky růstu ekonomiky, na vývoj mezd a platů příznivě působí zvýšení objemu 
platů v rozpočtové sféře. 
 
Odhadujeme, že deficit vládního sektoru za rok 2014 dosáhl 1,3 % HDP, tj. obdobné výše jako v 
roce 2013. Letos by se sice saldo mělo kvůli snaze vlády o podporu růstu ekonomiky a ukončení 
některých restriktivních opatření zhoršit, deficit by však měl zůstat významně pod hranicí 3 % 
HDP. Relativní výše dluhu vládního sektoru by se měla dále snížit, a to z odhadovaných 43,2 % 
HDP v roce 2014 na 41,3 % HDP v roce 2015. 
 
Běžný účet platební bilance by v tomto i příštím roce mohl vykázat mírný přebytek. Zvyšování 
přebytku bilance zboží bude podpořeno vývojem ceny ropy a směnného kurzu, částečně však 
bude kompenzováno pokračujícím prohlubováním schodku bilance prvotních důchodů. Rizika 
predikce považujeme za vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším okolí 
české ekonomiky. 
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Tabulka 23: makroekonomická predikce 
Hlavní	  makroekonomické	  indikátory	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Aktuální	  predikce	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	  
	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

Hrubý	  domácí	  produkt	   mld.	  Kč	   3	  954	   4	  022	   4	  048	   4	  086	   4	  284	   4	  509	   4	  698	  

Hrubý	  domácí	  produkt	   růst	  v	  %,	  s.c.	   2,3	   2,0	   -‐0,8	   -‐0,7	   2,4	   2,7	   2,5	  

Spotřeba	  domácností	   růst	  v	  %,	  s.c.	   1,0	   0,2	   -‐1,8	   0,4	   1,5	   2,8	   2,3	  

Spotřeba	  vlády	   růst	  v	  %,	  s.c.	   0,4	   -‐2,9	   -‐1,0	   2,3	   1,9	   2,0	   1,3	  

Tvorba	  hrubého	  fixního	  kapitálu	   růst	  v	  %,	  s.c.	   1,3	   1,1	   -‐2,9	   -‐4,4	   4,5	   5,3	   4,1	  

Příspěvek	  ZO	  k	  růstu	  HDP	   p.b.,	  s.c.	   0,5	   1,9	   1,3	   0,0	   -‐0,2	   -‐0,5	   -‐0,2	  

Příspěvek	  změny	  zásob	  k	  růstu	  HDP	   p.b.,	  s.c.	   0,8	   0,2	   -‐0,2	   -‐0,2	   0,3	   0,1	   0,3	  

Deflátor	  HDP	   růst	  v	  %	   -‐1,5	   -‐0,2	   1,4	   1,7	   2,4	   2,5	   1,6	  

Průměrná	  míra	  inflace	   %	   1,5	   1,9	   3,3	   1,4	   0,4	   0,3	   1,4	  

Zaměstnanost	  (VŠPS)	   růst	  v	  %	   -‐1,0	   0,4	   0,4	   1,0	   0,6	   0,4	   0,2	  

Míra	  nezaměstnanosti	  (VŠPS)	   průměr	  v	  %	   7,3	   6,7	   7,0	   7,0	   6,1	   5,7	   5,6	  

Objem	  mezd	  a	  platů	  (dom.	  koncept)	   růst	  v	  %,	  b.c.	   0,6	   2,2	   2,1	   -‐0,4	   3,0	   3,9	   4,1	  

Poměr	  salda	  BÚ	  k	  HDP	   %	   -‐3,6	   -‐2,1	   -‐1,6	   -‐1,4	   -‐0,2	   1,0	   0,5	  

Předpoklady:	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	  

	  	  

Směnný	  kurz	  CZK/EUR	  
	  

25,3	   24,6	   25,1	   26,0	   27,5	   27,7	   27,6	  

Dlouhodobé	  úrokové	  sazby	   %	  p.a.	   3,7	   3,7	   2,8	   2,1	   1,6	   1,0	   1,6	  

Ropa	  Brent	   USD/barel	   80	   111	   112	   109	   99	   54	   67	  

HDP	  eurozóny	  (EA12)	   růst	  v	  %,	  s.c.	   2,0	   1,6	   -‐0,7	   -‐0,5	   0,8	   1,0	   1,5	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 
 
 
3.2.10.1 Nezaměstnanost 
 
Tabulka 24: Nezaměstnanost v ČR 

             v tis. 

                            

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*) 2011 2012 2013 2014 

                            
Česká 
republika 

  
410,2 371,3 276,3 229,8 352,2 383,7 353,6 350,6 366,9 368,9 323,6 

                         

Praha, hl. m. Praha 22,4 18,1 15,8 12,5 20,8 25,6 24,5 23,7 20,9 21,0 16,5 

Středočeský kraj 30,4 26,9 20,4 16,0 27,8 33,3 32,7 32,6 30,3 34,4 34,3 

Jihočeský kraj 15,9 16,3 10,6 8,5 13,7 16,8 17,7 17,5 17,8 16,2 18,7 

Plzeňský kraj   14,5 13,0 10,4 10,5 18,4 17,1 15,1 15,0 14,1 15,4 15,0 
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Karlovarský kraj 17,7 16,2 13,2 12,2 17,6 17,5 13,4 13,2 16,2 16,0 14,0 

Ústecký kraj   60,9 57,7 39,9 32,1 40,9 45,4 40,2 39,6 42,7 37,8 34,1 

Liberecký kraj 14,0 16,5 12,8 9,7 16,8 15,1 15,6 15,4 20,0 17,7 14,0 

Královéhradecký kraj 12,9 14,9 11,5 10,9 21,3 18,7 19,3 19,3 19,3 22,5 16,8 

Pardubický kraj 14,1 13,7 11,2 9,2 16,4 18,4 14,1 14,0 19,9 22,1 16,8 

Kraj Vysočina 17,2 13,5 12,1 8,4 14,5 17,7 16,2 16,1 15,8 17,1 14,1 

Jihomoravský kraj 45,2 44,6 30,5 24,7 38,9 44,4 43,2 43,3 47,4 40,6 36,2 

Olomoucký kraj 31,4 26,0 20,1 18,5 24,2 27,7 23,3 23,1 24,1 28,2 23,5 

Zlínský kraj   27,4 20,8 16,5 11,3 21,2 24,5 22,2 22,2 21,3 20,2 17,8 

 Moravskoslezský kraj 86,4 73,1 51,3 45,3 59,7 61,4 56,2 55,5 57,1 59,7 51,9 
Zdroj: ČSÚ 
 
 
 
3.2.11 Sociální rizika 
 
V souvislosti s analyzovanou cílovou skupinou se zaměřujeme na analýzu následujících 
sociálních jevů / rizik. 
 
3.2.11.1 Sebevražednost 
Údaje ČSÚ o sebevraždách, stejně jako o všech dalších zemřelých, vycházejí z Listu o prohlídce 
zemřelého, který vyplňuje lékař provádějící prohlídku, resp. pitvu zemřelého Až do roku 2012 
dostával ČSÚ informace o příčinách úmrtí prostřednictvím statistických hlášení o úmrtí, které 
vyplňoval matriční úřad na základě Listu o prohlídce mrtvého/zemřelého. Od roku 2013 hlášení o 
úmrtí tyto informace již neobsahuje a údaje o příčinách smrti ČSÚ předává Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR. 
 
ČSÚ má k dispozici údaje o počtu sebevražd za území srovnatelné s dnešní Českou republikou za 
období od roku 1876. Některé roční údaje však působí nevěrohodně (roky 1917 a 1918) či nejsou 
úplné (1938-1945 bez pohraničí). Počet lidí, kteří dobrovolně končí svůj život sebevraždou, měl 
od 2. poloviny 70. let 20. století klesající trend. Prozatím nejnižší počet zemřelých sebevraždou 
byl zaznamenán v letech 2006-2008, kdy svůj život sebevraždou za rok ukončilo 1 400 či méně 
osob. V posledním pětiletí byl počet sebevražd mírně vyšší. Poválečné maximum patří roku 1970 
s 2 824 zemřelými sebevraždou. 
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Graf 35: Sebevraždy v ČR 

 
Zdroj: ČSÚ 
 
Obdobně se v čase vyvíjel také počet sebevražd na 100 tisíc obyvatel. Tzv. míra úmrtnosti na 
sebevraždy byla v poválečném období nejvyšší na přelomu 60. a 70. let, minimální v letech 2007-
2008. Podíl sebevražd na celkovém počtu zemřelých na vnější příčiny (které dále zahrnují např. 
nehody, otravy, utonutí, napadení či komplikace zdravotní péče) se od počátku 60. do poloviny 
90. let 20. století postupně snižoval. Historicky nejnižší byl v letech 1995-1996, kdy sebevražda 
byla způsobem úmrtí u 20 % zemřelých na vnější příčiny. V následujících letech se podíl 
sebevražd v rámci skupiny vnějších příčin opět zvyšoval, v letech 2012-2013 činil 28 %. 
 
Sebevraždy podle pohlaví a věku 
Tendenci ukončit svůj život sami měli vždy výrazně vyšší muži než ženy. Počet sebevražd mužů 
byl po celou 2. polovinu 20. století minimálně dvojnásobný ve srovnání s počtem sebevražd žen. 
Od devadesátých let se převaha mužů dále postupně zvyšuje. V letech 2009-2013 na jednu 
sebevraždu ženy připadlo pět sebevražd mužů, když sebevraždou zemřelo celkem 7 775 osob, z 
toho 6 473 mužů a 1 302 žen. 
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Zdroj: ČSÚ 
 
Sebevražednost má odlišnou úroveň rovněž z územního pohledu. V následujícím textu jsou údaje 
přepočteny na územní strukturu platnou od roku 2000 (14 krajů) včetně změny k 1.1.2005 (přesun 
25 obcí kraje Vysočina do Jihomoravského kraje a 3 obcí z Moravskoslezského do Olomouckého 
kraje).  
 
Jednotlivé kraje se v míře sebevražednosti vyjádřené počtem sebevražd na 100 tis. obyvatel mezi 
sebou odlišují a některé z nich mají postavení dle výše tohoto ukazatele v čase poměrně stabilní. 
Ze základního rozdělení na Čechy a Moravu se Slezskem (zařazení krajů do příslušné „země“ je 
podle krajského města) vyplývá, že i v sledovaném období zůstává větší sebevražednost v 
Čechách, ovšem diference je opět proti předchozímu pětiletému úseku menší (za roky 1991-1995 
byla 2,5 sebevražd na 100 tis. obyvatel, v hodnoceném období již jen 0,3). 
 
Krajem s nejmenší sebevražedností je trvale Vysočina a také Jihomoravský kraj má nízkou 
hodnotu trvale (v prvním období třetí, pak již stále druhou nejnižší). U dalších krajů bylo ve 
čtyřech pětiletích pořadí proměnlivé, byly jak mezi kraji s nízkou, tak i vysokou sebevražedností. 
Ve dvou posledních obdobích byla nejvyšší hodnota v kraji Olomouckém. 
 
V žádném kraji nebyla relativní sebevražednost v hodnoceném období větší než v kterémkoliv 
srovnávaném předchozím období, proti rokům 2001-2005 byl největší pokles v Jihočeském kraji 
(o 22 %), nejmenší v Karlovarském kraji (o 2 %). 
 

Tabulka 25: Sebevraždy podle pohlaví a věku 
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Tabulka 26: Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle krajů (průměrný roční počet) 

ČR,	  Kraj	   2006-‐2010	   Rozdíl	   2006-‐2010	   /	  
2001-‐2005	  

Index	   v	   %	   2006-‐2010	   /	  
2001-‐2005	  

ČR	   13,7	   -‐2	   87,1	  
Hl.	  m.	  Praha	   13,1	   -‐1,8	   88,1	  
Středočeský	   13,9	   -‐1,5	   90,4	  
Jihočeský	   13,3	   -‐3,7	   78,4	  
Plzeňský	   14,7	   -‐2,2	   87	  
Karlovarský	   15,6	   -‐0,3	   98,2	  
Ústecký	   14,6	   -‐2,7	   84,4	  
Liberecký	   13,1	   -‐3,3	   80	  
Královéhradecký	   14,2	   -‐1,6	   89,7	  
Pardubický	   13	   -‐3,2	   80,3	  
Vysočina	   10,9	   -‐1,6	   87,5	  
Jihomoravský	   11,8	   -‐1,6	   87,9	  
Olomoucký	   16,2	   -‐1,5	   91,5	  
Zlínský	   14,8	   -‐1,3	   91,7	  
Moravskoslezský	   14	   -‐2,3	   86,1	  

Zdroj: ČSÚ 
 
 
Obrázek 30: Průměrný roční počet sebevražd na 100 000 obyvatel standardizované údaje za roky 2006-2010, 
Zdroj: ČSÚ 

  
Zdroj: ČSÚ 
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3.2.11.2 Bezdomovectví 
Odhadovaný počet osob bez přístřeší v ČR je dle expertů, kteří vycházeli zejména z výše uvedené 
definice ETHOS, přibližně 30 000. Mnohem více je však dle stejné metodiky osob žijících v 
nejistém anebo nevyhovujícím bydlení. Jedná se o domácnosti vězící v nedoplatcích za bydlení a 
služby, s nedostatečnými příjmy pro možnost splácet, s dalšími dluhy a alespoň s jedním 
dlouhodobě nezaměstnaným, s nemožností směny stávajícího bydlení a o osoby vracející se z 
institucionální péče. Mezi skupiny nejohroženější bezdomovectvím patří dle analytické části 
Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (MMR) rodiny seniorů jednotlivců nad 65 let a domácnosti s 
jedním dospělým s dětmi, či domácnosti s dlouhodobě nezaměstnaným. Odhadovaný počet  
potenciálních bezdomovců žijících v ČR v roce 2012 je až 100 tis. osob. 
 
Po roce 1989 se v České republice znovu objevil fenomén zjevného bezdomovectví, ač ve své 
latentní podobě existoval i před tímto rokem. Příčiny a důsledky bezdomovectví nejsou v ČR v 
současnosti dostatečně známy, tj. neexistuje dostatek využitelných teoretických poznatků a 
poznatků empiricky ověřených, podle kterých by bylo možno určit významnost jednotlivých 
determinant na vznik a průběh bezdomovectví. Dosavadní poznatky však ukazují, že mezi 
rizikové faktory pro vznik bezdomovectví na straně osob patří dluhy, nezaplacené nájemné nebo 
hypotéky, rodinné konflikty a rozvraty, propuštění z institucionální péče (dětský domov, vězení, 
psychiatrická léčebna, nemocnice), nízký sociální status, obecně nízké sociální kompetence a 
nedostatek sociálně podpůrných sítí, problémy s duševním zdravím, sexuální a psychické 
zneužívání v dětství, zneužívání drog a alkoholu, delikventní chování či zkušenost s vězením. 
Mezi nejvýznamnější strukturální faktory patří vývoj na trhu práce a trhu s byty, politika v oblasti 
sociálních dávek a síťování sociálních služeb, nedostatky ve vzdělávací soustavě, rostoucí míra 
chudoby, nedostatky ve vytváření rovných příležitostí, regionální rozdíly nebo změny v oblasti 
rodinného života. Nedostatečné informace máme však také o rozsahu bezdomovectví. 
 
Některé výzkumy ukazují na to, že mezi skupinou skrytých bezdomovců přibylo mladých lidí do 
25 let, osob se zdravotním postižením a žen, i celých rodin s dětmi. Dle dat z výzkumu Naděje o. 
s. provedeného mezi lety 2002–2004 třem z deseti klientů sdružení nebylo ani 30 let. V ČR je 
bezdomovectvím mezi mladými lidmi ohrožena nejvíce skupina mladých osob opouštějících 
institucionální péči. Ačkoliv není k dispozici přesná evidence, mládež a mladí dospělí tvoří 
odhadem méně než 15 % bezdomovců. Nejčastěji se jedná o mladé muže s žádnou či nízkou 
kvalifikací, bez rodinného zázemí, s užíváním drog v anamnéze a nízkými sociálními 
dovednostmi. Téměř polovina bezdomovců byla svobodná, dalších 35 % osob je rozvedených. 
Přes 57 % bezdomovců nemělo žádné děti. Mezi bezdomovci výrazně přibylo žen.  I. Hradecký k 
tomu uvádí, že počátkem 90. let Naděje o. s. měla max. 5 % klientek, v roce 2009 bezdomovkyně 
tvořily 17 % klientely. Nad 60 let bylo necelým čtyřem procentům klientů. U seniorů byla situace 
často spojena s kombinací neschopnosti pokrýt nezbytné (mandatorní) životní náklady, protože na 
ně příjmy nestačí, s osaměním a často s nemožností vyměnit dosavadní byt za menší.  
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Podrobnější statistické údaje o bezdomovcích je možné nalézt např. ve výsledcích posledního 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Šetření se zúčastnila jen část osob bez domova, konkrétně 11 496 
osob. Sčítací formuláře vyplňovali klienti azylových domů, domů na půl cesty apod.16 
 
Moravskoslezský kraj na prvním místě 
Nejvíce lidí bez domova bylo sečteno v Moravskoslezském kraji (2 574), na druhém místě 
skončila Praha (1 254) a na třetím Jihomoravský kraj (1 156). Naopak nejméně lidí využívá 
služeb sociálních zařízení v Karlovarském (256) a Libereckém kraji (262). Celkem sebrali sčítací 
komisaři informace od 11 496 lidí, kteří byli podle dané metodiky označeni jako lidé bez 
domova. 
 
Nejvíce je vyučených mužů, zpravidla jsou svobodní nebo rozvedení 
Mezi bezdomovci jednoznačně převládají muži, žen bylo sečteno jen 21,5 %. Většina sečtených 
jsou lidé svobodní (49,0 %) nebo rozvedení (38,3 %). 
 
Z pohledu vzdělání je nejčetněji zastoupena skupina bezdomovců s výučním listem nebo se 
středoškolským vzděláním bez maturity (47,2 %). Na druhém místě pak skončili bezdomovci se 
základním vzděláním (28,5 %).  V celkové populaci je vyučených 32,8 %, lidí se základním 
vzděláním 17,4 %. 
Hypotéza, že mezi lidmi bez domova žije možná velké množství vysokoškoláků, se nepotvrdila. 
Vysokoškolské vzdělání uvedlo pouze 2,6 % sečtených. 
 
Na víru se mě neptejte 
Otázka na víru byla ve sčítání lidu dobrovolná, možnost neodpovědět využila téměř polovina 
bezdomovců (5 392). Velká část bezdomovců uvedla, že je bez náboženské víry (4 015) a 901 
bezdomovců uvedlo, že věří, ale nehlásí se k žádné církvi ani náboženské společnosti. Jen pro 
zajímavost, 14 bezdomovců uvedlo víru v rytíře Jedi. 
 
Ekonomická aktivita: Nezaměstnaný 
Jednoznačně nejvíce je mezi bezdomovci staršími 15 let nezaměstnaných (40,2 %). Za pozornost 
stojí fakt, že 3,1 % nezaměstnaných bezdomovců hledá stále své první zaměstnání. 28,5 % 
bezdomovců uvedlo, že jsou ekonomicky aktivní, a 14,2 % jsou nepracující důchodci. Ze zhruba 
4 700 ekonomicky aktivních bezdomovců jich podle odvětví nejvíce působí: 

• 33,0 % ve zpracovatelském průmyslu (výroba motorových vozidel, kovových konstrukcí, 
hutnictví), 

• 19,0 % ve stavebnictví, 
• 8,6 % v dopravě a skladování.17 

                                                

 
16 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020, MPSV 2013 
17 Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ 
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Tabulka 27: Bezdomovci podle kraje trvalého pobytu a kraje sečtení 

Bezdomovci podle kraje trvalého  
pobytu a kraje sečtení                          

                                 

Kraj MS x Kraj 
TP 

Hlavní 
město 
Praha 

Středočeský 
kraj 

Jihočeský 
kraj 

Plzeňský 
kraj 

Karlovarský 
kraj 

Ústecký 
kraj 

Liberecký 
kraj 

Královéhra
decký kraj 

Pardubický 
kraj 

Kraj 
Vysočina 

Jihomorav 
ský kraj 

Olomoucký 
kraj 

Zlínský 
kraj 

Moravsko 
slezský kraj Nezjištěno 

Celkový 
součet 

Hlavní město 
Praha 786 120 20 13 24 64 21 18 20 6 19 18 12 67 46 1 254 

Středočeský kraj 33 843 13 3 1 8 15 6 3 1 4   1 10 13 954 

Jihočeský kraj 1 9 499 4   6 4 1     1 1   1 2 529 

Plzeňský kraj 9 8 3 267 7 2 3 4 4 3 2 2 1 1 24 340 

Karlovarský kraj 6 3 1 3 234 3 2       1 1   1 1 256 

Ústecký kraj 17 32   2 8 903 19 3 3 1 1 1 1 5 14 1 010 

Liberecký kraj 3 3 2   1 5 228 2 2   1     2 13 262 

Královéhradecký  
kraj 3 11 2 2   7 14 399 13 1 1 3 3 3 5 467 

Pardubický kraj 3 3 1     4 2 13 496 2 5 2 1   5 537 

Kraj Vysočina 19 9 3     2 4   2 314 5 1   4 4 367 
Jihomoravský 

kraj 2 7 1 2 1 9 3 3 6 13 1 066 4 6 10 23 1 156 

Olomoucký kraj 2 8 4 1   5 5 4 4 1 5 955 6 23 10 1 033 

Zlínský kraj 3 6       2 1   3 1 20 18 684 17 2 757 

Moravskoslezský 
kraj 6 6 4 6 1 5 8 1 2   7 22 10 2 460 36 2 574 

Celkový součet 893 1 068 553 303 277 1 025 329 454 558 343 1 138 1 028 725 2 604 198 11 496 
TP = trvalý pobyt 
MS = místo sečtení  
   

Zdroj: ČSÚ 
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3.3 Analýza aktuální struktury služeb 

 
3.3.1 Rozsah služeb a činností – porovnání sociálního a zdravotního systému 
 
Úvod této kapitoly je věnován systémům sociální a zdravotní péče a jejich vzájemnému 
porovnání. Důvodem je vysoká provázanost sociálních a zdravotních potřeb klientů / pacientů s 
duševním onemocněním. Dále jsou pak podrobněji analyzovány vybrané druhy sociálních 
služeb. 
 
3.3.1.1 Základní charakteristiky 
Níže v tabulce uvádíme základní charakteristiky zdravotního a sociálního systému, 
záměrně však zdůrazňujeme vybrané charakteristiky tak, jak jsou vnímány především 
laiky.  
 

Kritérium Zdravotnictví Sociální služby 

Vstup 
nedobrovolný 
(rozhodnutí zdravotníka) 

dobrovolný 
(na žádost osoby) 

Přístup 
osoba podřízena zdravotní léčbě 
(řídí zdravotník) 

spoluúčast na službě 
(řídí uživatel ve spolupráci s 
poskytovatelem) 

Systém 
„odborný, profesionální, 
normativní“ 

„lidský, kvalitativní, profesionální“ 

Zaměření 
akutní a chronická intervence 
stavu – léčení, technologie 

dlouhodobější pomoc, podpora 
subjektivní kvality života – řešení 
individuálních potřeb 

 
 
3.3.1.2 Cíle 

§ Cílem sociálních služeb je  
§ podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, 

jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování 
původního životního stylu, 

§ rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim vést samostatný život 
§ snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. 

§ Cílem zdravotních služeb je 
§ udržení a prodloužení života fyzických osob,  
§ odhalení a odstranění nemoci nebo vady,  
§ udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního stavu, zmírnění utrpení,  
§ pomoci při reprodukci a porodu. 

 
 

3.3.1.3 Formy poskytování 
§ Sociální služby: 

§ pobytové  
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§ ambulantní  
§ terénní  

§ Zdravotní služby: 
§ ambulantní péče 
§ jednodenní péče 
§ lůžková péče 
§ zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

 
 
3.3.1.4 Základní dělení služeb 
Základní dělení sociálních služeb je podle zaměření služby do oblastí:  

• sociální poradenství  
• služby sociální péče  
• služby sociální prevence  

Základní dělení zdravotních služeb je podle zaměření služby do oblastí:  
• poskytování zdravotní péče  
• konzultační služby  
• nakládání s tělem zemřelého  
• zdravotnická záchranná služba  
• zdravotnická dopravní služba  
• přeprava pacientů neodkladné péče  
• zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení  
• zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky  
 
 

3.3.1.5 Činnosti a poskytovatelé 
§ Sociální služby 

Sociální služba je činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem 
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 
Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti 
oprávnění podle tohoto zákona. Nejsou to rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své 
blízké či jiné osoby v domácím prostředí.  

§ Zdravotní služby  
Zdravotními službami se rozumí poskytování zdravotní péče a ostatních vymezených činností 
podle zákona č. 372/2011 Sb. zdravotnickými pracovníky. 
Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.  
 
 
3.3.1.6 Klienti 

§ Sociální služby 
Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s 
poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které popisuje 
zákon o sociálních službách. Tento pojem se používá jen v případech, kdy je trvale či jen 
dočasně zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém rozsahu oprávněným poskytovatelem.  

§ Zdravotní služby  
Pacientem se rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby. 
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3.3.1.7 Důvod vyhledání služby 

§ Sociální služby 
Nepříznivá sociální situace - rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života 
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů 
trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, 
aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. 
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – rozumí se jím nepříznivý zdravotní stav, který podle 
poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo 
fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. 
 

§ Zdravotní služby  
Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem 
změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. 
Podle normativní definice zdraví a nemoci je nemocí pouze takový stav, který nemocnému 
jedinci způsobuje subjektivní potíže, tato definice ale z lékařského hlediska nepokrývá všechny 
nemoci - příkladem je vysoký krevní tlak nebo některá nádorová onemocnění.  
 
 
3.3.1.8 Plánování 

§ Sociální služby 
Sociální služby jsou plánovány na třech úrovních – centrální (Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR), krajské a obecní. 
Plán rozvoje sociálních služeb je dokument, který vzniká jako výstup procesu aktivního 
zjišťování potřeb osob v daném území, hledání způsobů jejich uspokojování s využitím 
dostupných zdrojů. 
Komunitní plánování sociálních služeb je proces zjišťování potřeb a hledání zdrojů v oblasti 
sociálních služeb za účasti uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů. 
 
Plánování sociálních služeb na národní úrovni 
Národní strategie rozvoje sociálních služeb má za cíl sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR a 
formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni 
systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb. Strategie jasně popisuje 
vize, cíle a jednotlivá opatření. 
 
Plánování sociálních služeb na krajské úrovni 
Kraj podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 95): 

o zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém 
území, 

o zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních 
služeb na svém území, 

o spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 
poskytovatelem a osobou, 
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o zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území 
kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou 
poskytovány sociální služby a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v 
procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle 
§ 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5, 

o sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, 
zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby 
poskytovány, 

o informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb, 
zajišťuje dostupnost poskytování soc. služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem 
rozvoje soc. služeb. 
 
Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
Obec podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§94), 
kromě jiného: 

o může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou 
poskytovány sociální služby, 

o spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních 
služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto 
potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. 

 
§ Zdravotní služby  

Zdravotní plán je strategický dokument plánující aktivity podporující zdraví obyvatel. Zdravotní 
plán je opřen o odborné analytické podklady (analýza zdravotního stavu za využití zdravotních 
indikátorů), které poskytují ucelený přehled o zdravotním stavu populace v daném území. 
 
3.3.1.9 Možnosti propojení 
Obrázek 31: Možnosti spolupráce sociálnícha zdrvotních služeb 

Životní	  situace

Zdravotní	  stav

Sociální	  situace

Zdravotní	  anamnéza	  
a	  diagnóza

Posouzení	  životních	  
potřeb

Příznaky	  
stavu

Multidisciplinární	  	  
anamnéza	  a	  diagnóza

Léčba	  -‐	  výkon	  
zdravotní

Pomoc	  a	  podpora	  v	  
sociální	  oblasti

Koordinovaná	  péče,	  léčba	  
podpora	  a	  pomoc

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.1.10 Financování 
Systém financování sociálních služeb a zdravotních služeb je postaven na jiné základní logice. 
V systému zdravotních služeb jsou daleko více identifikovány náklady na konkrétní potřebu 
konkrétního klienta. Systém financování umožňuje porovnávat jednotlivé poskytovatele a jejich 
ekonomickou efektivnost a také umožňuje porovnávat náklady na obdobné klienty s obdobnou 
potřebou péče, a to jednotným způsobem pro všechny poskytovatele v celé ČR. 
Klíčovým zdrojem financování je zdravotně pojistný systém. 
Toto v sociálním systému není možné, podobné detailní vyhodnocování je možné pouze v 
omezené míře na regionální úrovni a to jen u zařízení zřizovaných jedním zřizovatelem.  
Klíčovými zdroji financování jsou přímé platby uživatelů služeb a dotace ze státního rozpočtu, 
rozpočtů obcí, měst a regionů a příspěvky zřizovatelů. 
 
 
 

3.4 Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním 
 
3.4.1 Potřeby cílové skupiny 
 
Osoby s duševním onemocněním bývají často přiřazovány pod skupinu osob se zdravotním 
postižením. Toto řazení je však pro analýzu jejich potřeb nevyhovující. Byť je jejich situace v 
některých aspektech podobná (např. v tom, že často je jejich jediným příjmem invalidní důchod 
a že mívají velké potíže najít zaměstnání), jejich potřeby se poměrně zásadně liší a odpovídá 
tomu také zaměření poskytovatelů služeb. Pro osoby s duševním onemocněním je dále 
charakteristické, že stále podléhají určité stigmatizaci, kterou vnímají jak uživatelé služeb, tak 
poskytovatelé.18 
 
Z výzkumu realizovaného Centrem pro sociální a ekonomické strategie v Praze v roce 2012 
vyplynulo, že zásadními otázkami, v nichž je podpora pro osoby s duševním onemocněním 
stěžejní, jsou: 
− sociálně dostupné, podporované či chráněné bydlení, 
− možnost pracovního uplatnění (na běžném trhu či v chráněném zaměstnání) a 
− finanční stránka jejich života, která úzce souvisí s oběma předchozími. 

 
Duševní onemocnění sice často znemožní postiženým osobám výkon jakékoliv pracovní 
činnosti, pokud se však lidé při zlepšení zdravotního stavu a jeho stabilizaci chtějí vrátit do 
zaměstnání, setkávají se s různými překážkami. Možnost pracovního uplatnění je ovlivněna jak 
stigmatizací osob s duševním onemocněním, ale také nedostatečnou informovaností 
zaměstnavatelů o jejich potřebách, možnostech i povaze jejich onemocnění (viz dále). 
Významnou roli zde hraje také skutečnost, že nemoc propuká v mladším věku a může udeřit 
opakovaně.19 

                                                

 
18 Centrum pro sociální a ekonomické strategie (2012) 
19 Centrum pro sociální a ekonomické strategie (2012) 
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Duševní onemocnění je třetí nejčastější příčinou nově přiznaných invalidních důchodů, jedná se 
o 14 % nově přiznaných plných invalidních důchodů, v případě částečných důchodů pak o 10 
%20. 
 
Výše uvedený citát však zároveň upozorňuje nejen na problém závislosti na invalidním 
důchodu, ale i na to, že mnozí lidé z této cílové skupiny žijí téměř pod hranicí životního 
minima. Invalidní důchod, právě proto, že byl přiznán brzy, totiž často na pokrytí životních 
nákladů nestačí, přitom však jeho výše neumožňuje požádat o dávky hmotné nouze. Zlepšit 
finanční situaci by mohlo jedině nalezení alespoň menšího pracovního úvazku, které je ale samo 
o sobě obtížné a navíc ještě u některých osob představuje riziko ztráty byť minimálního, ale 
stabilního příjmu z invalidního důchodu. 
 
Respondenti citovaného výzkumu dále například uvedli, že často tito lidé nemají přiznané ani 
příspěvky na péči nebo je nemají adekvátně stanovené. Vysvětlit to lze např. tím, že systém jeho 
přidělování příliš nepředpokládá potřebnost příspěvku na péči u této cílové skupiny. Fyzická 
schopnost péče o sebe sama zůstává zachována, schopnost rozumového úsudku mnohdy také, 
proto v tomto směru osoby s duševním onemocněním nemusí kritéria pro přidělení splňovat. 
Přesto je zde ale pomoc jiné osoby či organizace nutná, protože duševní onemocnění ovlivní 
schopnost vykonávat základní životní úkony. Podobnou situaci však zákon o sociálních 
službách dostatečně nezohledňuje. Finanční situace osob s duševním onemocněním tak 
připomíná bludný kruh, z něhož se jen obtížně hledá cesta ven. Někdy proto dochází i k tomu, 
že se z osob v podobné situaci stanou osoby bez přístřeší.21 
 
 
3.4.2 Vybrané druhy sociálních služeb 
 
Základním cílem sociálních služeb je v případě osob s duševním onemocněním obnovení 
ztracených základních životních návyků a dosažení stavu, že budou schopny postarat se o sebe 
sama a zajistit uspokojení svých základních potřeb. Duševní onemocnění je ale specifické tím, 
že ovlivňuje schopnost posoudit vlastní situaci. V mnoha případech si duševně nemocní lidé 
vůbec nemusí uvědomovat, že potřebují pomoc. To klade další nároky na poskytovatele služeb, 
kteří musí uživatele služeb přesvědčit o tom, že péči skutečně potřebují.22 
 
 
3.4.2.1 Centra denních služeb 
(1) V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

                                                

 
20 Bruthansová, Jeřábková (2010) 
21 Centrum pro sociální a ekonomické strategie (2012) 
22 Centrum pro sociální a ekonomické strategie (2012) 
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e) sociálně terapeutické činnosti,  
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

(Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění posledních předpisů) 
 
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC,  

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností, 
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného 
společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a 
informačních zdrojů,  

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování osob,  
e) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob,  
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí:  
a) 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud 
poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou 
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,  
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1 

1. 160 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  
2. 75 Kč za oběd včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.  

(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách) 
 
 
3.4.2.2 Chráněné bydlení 
1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 
popřípadě individuálního bydlení.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:  

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  
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b) poskytnutí ubytování,  
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
f) sociálně terapeutické činnosti,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

(Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění posledních předpisů) 
 
(1) Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
1. pomoc s přípravou stravy, 
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

b) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, 
žehlení,  

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,3. podpora v hospodaření s penězi 
včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 
prostředím, 
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností, 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,  
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 
procesu,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět, 
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 
zdrojů, 
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí:  

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

(2) Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí  
a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) 

1. 160 Kč denně za celodenní stravu, 
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2. 75 Kč za oběd,včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  
b) 200 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních 
nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  
c) 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. c) až g); pokud poskytování těchto úkonů, 
včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 
krátí.  

(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách) 
 
 
3.4.2.3 Denní stacionáře 
1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  
c) poskytnutí stravy,  
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
f) sociálně terapeutické činnosti,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

(Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění posledních předpisů) 
 
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při použití WC,  

c) poskytnutí stravy:  
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 
racionální výživy a potřebám dietního stravování,  

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pracovně výchovná činnost, 
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 
uplatnění,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob,  
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
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nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí  
a) 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za 
úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně 
času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,  
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) 

1. 160 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  
2. 75 Kč za oběd,včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.  

(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách) 
 
 
3.4.2.4 Domovy se zvláštním režimem 
(1) V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 
návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních 
služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy,  
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
f) sociálně terapeutické činnosti,  
g) aktivizační činnosti,  
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

(Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění posledních předpisů) 
 
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

b) poskytnutí stravy:  
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC,  

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
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2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 
4. pomoc při podávání jídla a pití, 
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 
prostoru,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 
zdrojů, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

f) sociálně terapeutické činnosti:socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob,  
g) aktivizační činnosti:   

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 
prostředím, 
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností,  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem 
činí  

a) 200 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních 
nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) 

1. 160 Kč denně za celodenní stravu, 
2. 75 Kč za oběd,včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.  

(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách) 
 
 
3.4.2.5 Podpora samostatného bydlení 
1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:  

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
d) sociálně terapeutické činnosti,  
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

(Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění posledních předpisů) 
 
1) Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 
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2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti, 
3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 
4. pomoc se zajištěním stravy, 
5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, 

 úklidu po malování,  
6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými 
pochůzkami,  

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině, 
2. pracovně výchovná činnost s dětmi, 
3.nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností, 
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  
5. podpora v oblasti partnerských vztahů,  
6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 
procesu,  

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:�1. doprovázení dětí do 
školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení 
zpět,2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět,3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do 
běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a 
informačních zdrojů,  
d) sociálně terapeutické činnosti:�socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob,  
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí:  

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

(2) Maximální výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení činí 120 Kč za 
hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování 
služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 
krátí.  
(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách) 
 
 
3.4.2.6 Sociálně terapeutické dílny 
(1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.  
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
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vedoucích k sociálnímu začlenění,  
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.  

(Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění posledních předpisů) 
 
 
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při 
běžných úkonech osobní hygieny,  
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování:  

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,  

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: 
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních 
schopností a dovedností,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným 
sociálním prostředím.  

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách 
činí za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1  

1. 160 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  
2. 75 Kč za oběd,včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.  

(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách) 
 
 
3.4.2.7 Sociální rehabilitace 
(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.  
(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje 
tyto základní činnosti:  

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto 
základní činnosti:  
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a) poskytnutí ubytování,  
b) poskytnutí stravy,  
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.  

(Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění posledních předpisů) 
 
 
1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování:  

1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské 
práce, chod kuchyně, nakupování, 
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,  
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním 
prostoru,  
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního 
podpisu,  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
zájmové aktivity a doprovázení zpět,  
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 
3. nácvik chování v různých společenských situacích, 
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 
informacemi,  

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, 
psychických a sociálních schopností a dovedností,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí:  

1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek,  
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,  

e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb:  

1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb: 

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, 
2. pomoc při podávání jídla a pití,  

g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o 
pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC.  

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních 
služeb činí  

a) 200 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně provozních 
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nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1 

1. 160 Kč za celodenní stravu, 
2. 75 Kč za oběd,včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

c) 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. g); pokud poskytování těchto úkonů, 
včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 
krátí.  

(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách) 
 
 
 
3.4.3 Kapacity služeb 
 
Analýza zahrnuje vybrané druhy služeb zaměřené na cílovou skupinu "Osoby s chronickým 
duševním onemocněním", jedná se o: 

• centra denních služeb 
• chráněné bydlení 
• denní stacionáře 
• domovy se zvláštním režimem 
• krizová pomoc  
• podpora samostatného bydlení 
• sociálně terapeutické dílny 
• sociální rehabilitace 

Analyzovány jsou služby dle  uvedení vztahu k cílové skupině. 
• Všechny cílové skupiny – jsou uvedeni všichni poskytovatelé daného druhu služby. 
• Převažující cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním – jsou uvedeni 

poskytovatelé, kteří uvádějí jako převažující cílovou skupinu Osoby s chronickým 
duševním onemocněním. 

• Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním – jsou uvedeni 
poskytovatelé, kteří uvádějí Osoby s chronickým duševním onemocněním mezi svými 
cílovými skupinami. 

Zdrojem těchto dat jsou výkazy poskytovatelů sociálních služeb poskytnuté MPSV (skutečnost 
roku 2013). 
 
 
3.4.3.1 Počet lůžek 
Jedná se o celkový počet lůžek, které služba nabízí (má registrováno) v rámci poskytované 
sociální služby a které jsou k dispozici uživatelům této služby.  
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Tabulka 28: Počet lůžek - Všechny cílové skupiny 
	  	   Kraj	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Druh	  služby	   HKK	   JHC	   JHM	   KVK	   LBK	   MSK	   OLK	   PAK	   PHA	   PLK	   STC	   ULK	   VYS	   ZLK	   #N/A	   CELKEM	  
centra	  denních	  služeb	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
chráněné	  bydlení	   82	   170	   139	   86	   126	   478	   433	   234	   321	   100	   570	   285	   101	   35	   	  	   3160	  
denní	  stacionáře	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
domovy	  se	  zvláštním	  režimem	   407	   525	   2698	   349	   396	   1329	   528	   527	   1469	   785	   941	   1491	   555	   794	   421	   13215	  
krizová	  pomoc	   4	   	  	   8	   	  	   	  	   16	   7	   7	   19	   9	   23	   5	   	  	   	  	   2	   100	  
podpora	  samostatného	  bydlení	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
sociálně	  terapeutické	  dílny	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
sociální	  rehabilitace	   	  	   67	   58	   	  	   14	   55	   36	   12	   172	   85	   74	   106	   37	   64	   26	   806	  
CELKEM	   493	   762	   2903	   435	   536	   1878	   1004	   780	   1981	   979	   1608	   1887	   693	   893	   449	   17281	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 
Tabulka 29: Počet lůžek - Převažující cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním 
	  	   Kraj	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Druh	  služby	   HKK	   JHC	   JHM	   KVK	   LBK	   MSK	   OLK	   PAK	   PHA	   PLK	   STC	   ULK	   VYS	   ZLK	   #N/A	   CELKEM	  
centra	  denních	  služeb	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
chráněné	  bydlení	   	  	   	  	   38	   26	   11	   72	   	  	   	  	   95	   42	   63	   132	   7	   	  	   	  	   486	  
denní	  stacionáře	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
domovy	  se	  zvláštním	  režimem	   185	   363	   2115	   305	   44	   1058	   233	   487	   1089	   489	   571	   1289	   398	   485	   421	   9532	  
podpora	  samostatného	  bydlení	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
sociálně	  terapeutické	  dílny	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
sociální	  rehabilitace	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   15	   	  	   	  	   	  	   	  	   16	   	  	   31	  
CELKEM	   185	   363	   2153	   331	   55	   1130	   233	   487	   1199	   531	   634	   1421	   405	   501	   421	   10049	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
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3.4.3.2 Počet uživatelů 
Uživatelem je osoba, která má uzavřenou písemnou nebo ústní smlouvu o poskytované sociální službě. Opakující se uživatel je v jednom sledovaném 
(dotovaném) období počítán jako jeden (1 uživatel = 1 smlouva/rok). U počtu uživatelů se vykazuje souhrnná hodnota za danou sociální službu. 
 
Počet uživatelů – VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY 
 kraj HKK JHC JHM KVK LBK 
Druh služby 

sk
ut

eč
no

st
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12

 

př
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po
kl

ad
 

20
13

 

pl
án
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12

 

př
ed

po
kl

ad
 

20
13

 

pl
án

 2
01

4 

centra 
denních 
služeb 

               chráněné 
bydlení 69 88 86 155 178 179 148 166 165 71 75 86 118 129 142 
denní 
stacionáře 

               domovy se 
zvláštním 
režimem 473 512 489 544 615 607 2530 2803 

308
7 364 423 366 465 467 464 

krizová 
pomoc 81 70 62 

   
111 100 120 

      podpora 
samostatnéh
o bydlení 7 12 15 

   
23 20 23 

   
125 109 131 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

               sociální 
rehabilitace 114 136 152 402 490 716 30 124 145 215 196 323 227 228 238 
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 kraj HKK JHC JHM KVK LBK 
Druh služby 

sk
ut

eč
no

st
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12
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ed
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20
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án

 2
01

4 

CELKEM 623 670 637 791 911 906 2905 3202 
349

5 435 498 452 603 619 628 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 kraj MSK OLK PAK PHA PLK STC 
Druh služby 

sk
ut

eč
no

st
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án

 2
01

4 

centra denních 
služeb 

                  chráněné 
bydlení 398 482 518 414 422 447 215 227 234 341 335 354 110 117 117 528 573 589 
denní 
stacionáře 

                  domovy se 
zvláštním 
režimem 1376 1462 1455 440 526 659 590 601 625 1255 1499 1725 932 1002 1023 736 934 1016 
krizová pomoc 163 173 173 136 119 125 124 95 87 320 192 190 30 25 26 106 124 143 
podpora 
samostatného 
bydlení 69 81 87 36 35 38 15 16 15 93 99 126 

   
60 53 78 

sociálně 
terapeutické 
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 kraj MSK OLK PAK PHA PLK STC 
Druh služby 

sk
ut

eč
no

st
 

20
12

 

př
ed

po
kl

ad
 

20
13

 

pl
án

 2
01

4 

sk
ut

eč
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př
ed

po
kl

ad
 

20
13

 

pl
án

 2
01

4 

dílny 
sociální 
rehabilitace 218 228 263 15 31 56 218 283 371 927 910 1161 151 179 197 787 860 928 

CELKEM 2039 2215 2244 1025 1118 1291 955 958 981 2235 2345 2617 1298 1439 1456 1497 1758 1877 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 kraj ULK VYS ZLK #N/A 

CELKE
M 

skutečnos
t 2012 

CELKEM 
předpokla

d 2013 

CELKE
M plán 

2014 

Druh služby 

sk
ut

eč
no

st
 

20
12

 

př
ed
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4 

centra denních 
služeb 

               chráněné bydlení 242 281 369 56 72 106 35 37 37 
   

2900 3182 3429 
denní stacionáře 

               domovy se 
zvláštním 
režimem 1285 1463 1626 591 591 619 794 870 908 573 563 560 12948 14331 15229 
krizová pomoc 110 200 200 

      
14 21 25 1195 1119 1151 

podpora 
samostatného 
bydlení 95 108 125 

   
4 10 10 

   
527 543 648 

sociálně 
terapeutické 
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 kraj ULK VYS ZLK #N/A 
CELKE

M 
skutečnos

t 2012 

CELKEM 
předpokla

d 2013 

CELKE
M plán 

2014 

Druh služby 

sk
ut

eč
no

st
 

20
12

 

př
ed

po
kl

ad
 

20
13

 

pl
án
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01

4 
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eč
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př
ed

po
kl

ad
 

20
13

 

pl
án

 2
01

4 

dílny 
sociální 
rehabilitace 573 568 782 495 574 588 163 172 190 550 420 505 5085 5399 6615 

CELKEM 1755 2165 2442 736 731 790 980 1057 1095 928 984 985 18805 20670 21896 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 
Počet uživatelů - PŘEVAŽUJÍCÍ CÍLOVÁ SKUPINA: OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
 
 kraj HKK JHC JHM KVK LBK 
Druh služby 

sk
ut
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4 

centra denních 
služeb 

               chráněné bydlení 
      

50 59 60 28 29 26 12 21 22 
denní stacionáře 

               domovy se 
zvláštním režimem 184 185 185 372 420 421 1989 2232 2434 282 352 310 45 49 44 
podpora 
samostatného 
bydlení 

      
23 20 23 

   
121 105 125 
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 kraj HKK JHC JHM KVK LBK 
Druh služby 
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án
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4 

sociálně 
terapeutické dílny 

               sociální 
rehabilitace 114 136 152 227 314 500 9 30 40 163 140 260 

   CELKEM 184 185 185 372 420 421 2039 2291 2494 310 381 336 57 70 66 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 kraj MSK OLK PAK PHA PLK STC 
Druh služby 

sk
ut
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no
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4 

centra denních 
služeb 

                  chráněné 
bydlení 93 102 105 

      
116 115 127 48 54 51 69 79 76 

denní 
stacionáře 

                  domovy se 
zvláštním 
režimem 1137 1167 1157 154 201 241 552 561 585 822 1073 1257 547 561 563 429 581 616 
podpora 
samostatného 13 14 22 24 22 25 

   
79 83 96 

   
41 34 49 



 

 strana 137/171 září 2015 

 kraj MSK OLK PAK PHA PLK STC 
Druh služby 
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4 

bydlení 
sociálně 
terapeutické 
dílny 

                  sociální 
rehabilitace 55 38 50 

 
8 20 

   
384 335 388 

   
599 603 657 

CELKEM 1230 1269 1262 154 201 241 552 561 585 959 1211 1409 595 615 614 498 660 692 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 kraj ULK VYS ZLK #N/A 

CELKE
M 

skutečnos
t 2012 

CELKEM 
předpokla

d 2013 

CELKE
M plán 

2014 

Druh služby 
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centra denních 
služeb 

               chráněné bydlení 128 141 161 9 7 7 
      

553 607 635 
denní stacionáře 

               domovy se 
zvláštním 
režimem 1092 1224 1406 434 434 462 495 580 571 573 563 560 9107 10183 10812 
podpora 
samostatného 

 
19 20 

         
301 297 360 
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 kraj ULK VYS ZLK #N/A 
CELKE

M 
skutečnos

t 2012 

CELKEM 
předpokla

d 2013 

CELKE
M plán 

2014 

Druh služby 
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bydlení 
sociálně 
terapeutické 
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               sociální 
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1612 1676 2247 

CELKEM 1220 1365 1567 443 441 469 526 610 601 573 563 560 9712 10843 11502 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
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3.4.4 Personální zajištění jednotlivých služeb 
 
Zdrojem těchto dat jsou výkazy poskytovatelů sociálních služeb poskytnuté MPSV (skutečnost 
roku 2013). 
 
 
3.4.4.1 Kvalifikace zaměstnanců 
Vybraní pracovníci v sociálních a zdravotnických službách mají stejné nebo podobné 
kompetence, které se mezi s sebou liší ve specializovaných činnostech. 
Ve zdravotnickém systému se pracovníci vzdělávají dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění 
a v sociálním systému dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění. 
Přehled pracovních pozic aktuálně využívaných u vybraných druhů sociálních služeb včetně 
uvedení odlišných zaměstnaneckých vztahů uvádí následující tabulky (PZ – počet zaměstnanců, 
PÚ – počet úvazků). 
 
Tabulka 30: Personální zajištění - Centra denních služeb 

DRUH	  SLUŽBY	   CENTRA	  DENNÍCH	  SLUŽEB	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	  
Dohoda	  o	  provedení	  

práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

ostatní	  administrativní	  pracovníci	   7	   1,1663	   1	   0,022	   	  	   	  	  

ostatní	  vedoucí	  pracovníci	   3	   0,2	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovnici	  -‐	  sekretářské	  a	  asistenční	  
pozice	  

1	   0,05	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  údržba	   8	   3,5345	   1	   0,149	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  úklid	   2	   1,125	   3	   0,0928	   	  	   	  	  

pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
činnosti	  pod	  dohledem	  soc.	  
pracovníka	  

	  	   	  	   1	   0,0763	   	  	   	  	  

pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
přímá	  obslužná	  péče	  

14	   11,7066	   4	   0,517	   	  	   	  	  

pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
základní	  výchovná	  nepedagogická	  
činnost	  

5	   3,0635	   	  	   	  	   	  	   	  	  

sociální	  pracovníci	   9	   4,5683	   2	   0,025	   	  	   	  	  

účetní	   5	   0,52	   	  	   	  	   	  	   	  	  

vedoucí	  organizace	   2	   0,07	   	  	   	  	   	  	   	  	  

vedoucí	  služby	   4	   0,9676	   	  	   	  	   	  	   	  	  

CELKEM	   60	   26,9718	   12	   0,883	   	  	   	  	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
Tabulka 31: Personální zajištění - Chráněné bydlení 

DRUH	  SLUŽBY	   CHRÁNĚNÉ	  BYDLENÍ	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

další	  odborní	  pracovníci,	  kteří	  přímo	   	  	   	  	   2	   0,022	   	  	   	  	  
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DRUH	  SLUŽBY	   CHRÁNĚNÉ	  BYDLENÍ	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  
poskytují	  soc.	  služby	  

jiný	  odborný	  pracovník	   	  	   	  	   1	   0,012	   	  	   	  	  

jiný	  výše	  neuvedený	  pracovník	   1	   0,2	   	  	   	  	   	  	   	  	  

lékař	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   0,0579	  

nutriční	  terapeut	   1	   0,0579	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ostatní	  administrativní	  pracovníci	   54	   4,1775	   5	   0,097	   2	   0,625	  

ostatní	  vedoucí	  pracovníci	   24	   2,8458	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pedagog	  volného	  času	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   0,165	  

pracovníci	  -‐	  obslužný	  personál	  ostatní	   12	   4,754	   3	   0,062	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  prádelna	   3	   1,1158	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovnici	  -‐	  sekretářské	  a	  asistenční	  
pozice	   13	   2,454	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  stravování	   13	   3,2563	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  údržba	   23	   4,1868	   6	   0,138	   1	   1	  

pracovníci	  -‐	  úklid	   12	   3,2127	   1	   0,00499002	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  činnosti	  
pod	  dohledem	  soc.	  pracovníka	   14	   6,1937	   1	   0,020	   1	   0,3574	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
pečovatelská	  činnost	   2	   0,274	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  přímá	  
obslužná	  péče	   54	   33,7402	   1	   0,064	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  základní	  
výchovná	  nepedagogická	  činnost	   4	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	  

sociální	  pracovníci	   76	   31,4458	   1	   0,128	   	  	   	  	  

účetní	   27	   3,9708	   	  	   	  	   	  	   	  	  

vedoucí	  organizace	   20	   2,7984	   	  	   	  	   	  	   	  	  

vedoucí	  služby	   6	   2,14	   	  	   	  	   	  	   	  	  

všeobecná	  sestra	   4	   0,2896	   1	   0,151	   	  	   	  	  

CELKEM	   363	   110,113	   22	   0,694	   6	   2,2053	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
Tabulka 32: Personální zajíštění - Denní stacionáře 

DRUH	  SLUŽBY	   DENNÍ	  STACIONÁŘE	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

adiktolog	   1	   0,0286	   	  	   	  	   	  	   	  	  
další	  odborní	  pracovníci,	  kteří	  přímo	  
poskytují	  soc.	  služby	   1	   0,0337	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ergoterapeut	   1	   0,05	   	  	   	  	   	  	   	  	  

fyzioterapeut	   1	   0,04	   	  	   	  	   	  	   	  	  

jiný	  odborný	  pracovník	   1	   0,0873	   	  	   	  	   	  	   	  	  

jiný	  výše	  neuvedený	  pracovník	   1	   0,4	   	  	   	  	   	  	   	  	  

lékař	   2	   0,11	   1	   0,002	   1	   0,1484	  

nutriční	  terapeut	   2	   0,0513	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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DRUH	  SLUŽBY	   DENNÍ	  STACIONÁŘE	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

ostatní	  administrativní	  pracovníci	   18	   1,7288	   2	   0,159	   	  	   	  	  

ostatní	  vedoucí	  pracovníci	   6	   0,65	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ošetřovatel	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pedagog	  volného	  času	   1	   1	   2	   0,039	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  obslužný	  personál	  ostatní	   6	   0,4767	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  prádelna	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovnici	  -‐	  sekretářské	  a	  asistenční	  
pozice	   4	   0,9995	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  stravování	   23	   5,211	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  údržba	   2	   0,1127	   1	   0,024	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  úklid	   3	   1	   4	   0,344	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
pečovatelská	  činnost	   4	   2,8294	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  přímá	  
obslužná	  péče	   51	   24,4289	   11	   0,722	   3	   0,2662	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
základní	  výchovná	  nepedagogická	  
činnost	   9	   4,5504	   2	   0,105	   1	   0,0794	  

psycholog	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   0,2968	  

sociální	  pracovníci	   21	   7,3258	   2	   0,059	   1	   0,3313	  

účetní	   15	   0,9906	   1	   0,0049	   	  	   	  	  

vedoucí	  organizace	   9	   0,73	   1	   0,0748	   	  	   	  	  

vedoucí	  služby	   9	   1,8659	   	  	   	  	   1	   0,0163	  

všeobecná	  sestra	   3	   1,0742	   1	   0,119	   	  	   	  	  

CELKEM	   194	   55,7748	   28	   1,659	   8	   1,1384	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 
Tabulka 33: Personální zajištění - Domovy se zvláštním režimem 

DRUH	  SLUŽBY	   DOMOVY	  SE	  ZVLÁŠTNÍM	  REŽIMEM	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  
další	  odborní	  pracovníci,	  kteří	  přímo	  
poskytují	  soc.	  služby	   10	   4,0355	   2	   0,0249	   3	   0,1126	  

ergoterapeut	   30	   14,3344	   6	   0,7734	   1	   0,4372	  

fyzioterapeut	   93	   33,9357	   6	   0,6152	   2	   0,3402	  

jiný	  odborný	  pracovník	   8	   5,9839	   3	   0,3493	   4	   0,2826	  

jiný	  výše	  neuvedený	  pracovník	   15	   5,5618	   11	   0,54291	   5	   0,5415	  

lékař	   16	   2,9513	   17	   1,05938	   6	   0,7278	  

nutriční	  terapeut	   32	   12,7584	   8	   0,29790	   5	   0,715	  

ostatní	  administrativní	  pracovníci	   310	   91,3598	   89	   3,37624	   27	   6,2175	  

ostatní	  vedoucí	  pracovníci	   238	   94,4573	   7	   0,5054	   	  	   	  	  

ošetřovatel	   5	   2,5806	   1	   0,0259	   	  	   	  	  

pedagog	  volného	  času	   6	   1,4817	   3	   0,2370	   	  	   	  	  
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DRUH	  SLUŽBY	   DOMOVY	  SE	  ZVLÁŠTNÍM	  REŽIMEM	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

pracovníci	  -‐	  obslužný	  personál	  ostatní	   284	   109,1731	   219	   13,525	   16	   4,8292	  

pracovníci	  -‐	  prádelna	   415	   172,7571	   36	   2,0114	   7	   1,1307	  

pracovnici	  -‐	  sekretářské	  a	  asistenční	  pozice	   77	   23,2642	   11	   1,3023	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  stravování	   1061	   449,5596	   93	   5,6302	   15	   1,8532	  

pracovníci	  -‐	  údržba	   314	   140,8211	   55	   3,4995	   9	   1,136	  

pracovníci	  -‐	  úklid	   673	   362,1143	   125	   11,053	   11	   2,4512	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  činnosti	  
pod	  dohledem	  soc.	  pracovníka	   12	   6,2797	   1	   0,05339	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
pečovatelská	  činnost	   97	   20,9356	   5	   0,3083	   2	   0,2088	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  přímá	  
obslužná	  péče	   3798	   2572,5767	   193	   16,1986	   35	   9,5046	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  základní	  
výchovná	  nepedagogická	  činnost	   392	   234,7913	   19	   0,6626	   8	   1,043	  

psycholog	   1	   0,69	   2	   0,1272	   	  	   	  	  

sanitář	   16	   10,8041	   	  	   	  	   	  	   	  	  

sociální	  pracovníci	   459	   214,2543	   15	   0,55489	   4	   0,8727	  

speciální	  pedagog	   3	   1,5	   	  	   	  	   	  	   	  	  

účetní	   266	   98,5122	   7	   0,3343	   4	   0,8995	  

vedoucí	  organizace	   143	   60,5517	   1	   0,00049	   	  	   	  	  

vedoucí	  služby	   83	   38,0401	   	  	   	  	   	  	   	  	  

všeobecná	  sestra	   1397	   784,0104	   108	   8,6217	   19	   5,8967	  

zdravotně-‐sociální	  pracovník	   1	   1	   1	   0,1497	   	  	   	  	  

zdravotnický	  asistent	   91	   52,2718	   14	   0,73502	   	  	   	  	  

CELKEM	   10346	   5623,3	   1058	   72,576	   183	   39,2	  

 
 
Tabulka 34: Personální zajištění - Podpora samostatného bydlení 

DRUH	  SLUŽBY	   PODPORA	  SAMOSTATNÉHO	  BYDLENÍ	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

jiný	  výše	  neuvedený	  pracovník	   1	   0,3	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ostatní	  administrativní	  pracovníci	   28	   1,7948	   3	   0,02295	   3	   0,09	  

ostatní	  vedoucí	  pracovníci	   12	   1,5745	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovnici	  -‐	  sekretářské	  a	  asistenční	  pozice	   8	   0,4845	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  údržba	   7	   0,3731	   2	   0,00548	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  úklid	   4	   0,2875	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  činnosti	  
pod	  dohledem	  soc.	  pracovníka	   12	   4,7983	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  
pečovatelská	  činnost	   1	   0,51	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  přímá	  
obslužná	  péče	   1	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  základní	  
výchovná	  nepedagogická	  činnost	   12	   6,5283	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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DRUH	  SLUŽBY	   PODPORA	  SAMOSTATNÉHO	  BYDLENÍ	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

psycholog	   1	   0,05	   	  	   	  	   	  	   	  	  

sociální	  pracovníci	   29	   10,1862	   1	   0,01497006	   	  	   	  	  

účetní	   12	   0,8043	   	  	   	  	   	  	   	  	  

vedoucí	  organizace	   9	   0,7934	   	  	   	  	   	  	   	  	  

vedoucí	  služby	   4	   0,96	   	  	   	  	   	  	   	  	  

CELKEM	   141	   30,44	   6	   0,04341	   3	   0,09	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
Tabulka 35: Personální zajištění - Sociálně terapeutické dílny 

DRUH	  SLUŽBY	   SOCIÁLNĚ	  TERAPEUTICKÉ	  DÍLNY	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  
další	  odborní	  pracovníci,	  kteří	  přímo	  
poskytují	  soc.	  služby	   	  	   	  	   1	   0,012974052	   	  	   	  	  

jiný	  výše	  neuvedený	  pracovník	   1	   0,3	   	  	   	  	   	  	   	  	  

lékař	   	  	   	  	   3	   0,008982036	   	  	   	  	  

ostatní	  administrativní	  pracovníci	   65	   8,5851	   6	   0,046407186	   2	   0,05	  

ostatní	  vedoucí	  pracovníci	   20	   2,2817	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  obslužný	  personál	  ostatní	   1	   1	   3	   0,093812375	   13	   3,7687	  

pracovnici	  -‐	  sekretářské	  a	  asistenční	  pozice	   10	   0,8181	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  údržba	   19	   0,982	   13	   0,115768463	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  úklid	   4	   0,4231	   2	   0,105289421	   1	   0,25	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  činnosti	  pod	  
dohledem	  soc.	  pracovníka	   17	   11,6925	   	  	   	  	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  přímá	  
obslužná	  péče	   32	   22,5516	   2	   0,153193613	   2	   0,9246	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  základní	  
výchovná	  nepedagogická	  činnost	   20	   14,1515	   10	   0,025948104	   	  	   	  	  

psycholog	   1	   0,2	   	  	   	  	   	  	   	  	  

sociální	  pracovníci	   58	   22,9862	   2	   0,096806387	   2	   0,4	  

účetní	   49	   3,2206	   1	   0,05988024	   	  	   	  	  

učitel	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

vedoucí	  organizace	   28	   3,9703	   1	   0,026946108	   	  	   	  	  

vedoucí	  služby	   5	   1,0231	   	  	   	  	   1	   0,1	  

CELKEM	   330	   94,1858	   44	   0,746007984	   21	   5,4933	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
Tabulka 36: Personální zajištění - Sociální rehabilitace 

DRUH	  SLUŽBY	   SOCIÁLNÍ	  REHABILITACE	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  
další	  odborní	  pracovníci,	  kteří	  přímo	  
poskytují	  soc.	  služby	   7	   1,4461	   5	   0,419161677	   	  	   	  	  
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DRUH	  SLUŽBY	   SOCIÁLNÍ	  REHABILITACE	  

Pozice	   Pracovní	  smlouva	   Dohoda	  o	  provedení	  práce	  
Dohoda	  o	  pracovní	  

činnosti	  

PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	   PZ	   PÚ	  

jiný	  výše	  neuvedený	  pracovník	   	  	   	  	   1	   0,008982036	   	  	   	  	  

lékař	   	  	   	  	   1	   0,058383234	   	  	   	  	  

ostatní	  administrativní	  pracovníci	   103	   12,4445	   22	   0,451097804	   	  	   	  	  

ostatní	  vedoucí	  pracovníci	   16	   3,7807	   1	   0,00998004	   1	   0,02	  

pracovníci	  -‐	  obslužný	  personál	  ostatní	   2	   0,6388	   26	   1,7749501	   3	   1,0997	  
pracovnici	  -‐	  sekretářské	  a	  asistenční	  
pozice	   20	   3,4038	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  údržba	   25	   4,0085	   10	   0,085828343	   	  	   	  	  

pracovníci	  -‐	  úklid	   10	   1,6355	   10	   0,301397206	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  činnosti	  
pod	  dohledem	  soc.	  pracovníka	   19	   11,0903	   2	   0,144710579	   	  	   	  	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  přímá	  
obslužná	  péče	   35	   19,7467	   3	   0,293912176	   2	   0,6845	  
pracovník	  v	  sociálních	  službách	  -‐	  základní	  
výchovná	  nepedagogická	  činnost	   21	   8,2613	   1	   0,074850299	   	  	   	  	  

psycholog	   4	   1,2901	   2	   0,153692615	   	  	   	  	  

sociální	  pracovníci	   186	   109,5678	   10	   0,328842315	   3	   1,1647	  

speciální	  pedagog	   	  	   	  	   1	   0,007984032	   	  	   	  	  

účetní	   34	   3,4752	   2	   0,149700599	   	  	   	  	  

vedoucí	  organizace	   39	   7,763	   2	   0,033433134	   	  	   	  	  

vedoucí	  služby	   7	   2,4014	   	  	   	  	   1	   0,371	  

všeobecná	  sestra	   1	   0,3	   1	   0,149700599	   	  	   	  	  

zdravotně-‐sociální	  pracovník	   	  	   	  	   2	   0,025449102	   	  	   	  	  

CELKEM	   529	   191,2537	   102	   4,472055888	   10	   3,3399	  

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 
3.4.4.2 Podíl pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků 
U vybraných služeb byla dále analyzována struktura zaměstnanců, a to poměr pracovníků v 
přímé péči a ostatních pracovníků (vzhledem k úvazkům). 
Výsledek porovnání ilustruje následující graf: 
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Graf č. 1: Podíl pracovníků v přímé péči 

 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
 
Podíl pracovníků v přímé péči se u sledovaných služeb pohybuje v rozmezí od 69 % v případě 
domovů se zvláštním režimem až po 81 % v případě podpory samostatného bydlení. 
Pokud analýzu omezíme na poskytovatele služeb pro cílovou skupinu osob s chronickým 
duševním onemocněním, výsledek je následujcí (mezi poskytovateli však není již evidován 
žádný pro krizovou pomoc): 
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Graf č. 2: Podíl pracovníků v přímé péči (převažující cílová skupina Osoby s chronickým duševním 
onemocněním) 

 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
Podíl pracovníků v přímé péči se u sledovaných služeb pohybuje v rozmezí od 55 % v případě 
domovů se zvláštním režimem až po 81 % v případě podpory samostatného bydlení. 
 
 
3.4.4.3 Podíl zdravotnického personálu 
U vybraných služeb byla struktura zaměstnanců analyzována také vzhledem k podílu 
zdravotnického personálu (vzhledem k úvazkům). 
Výsledek porovnání ilustruje následující graf: 
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Graf č. 3: Podíl zdravotnického personálu 

 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
Podíl zdravotnického personálu se u sledovaných služeb pohybuje v rozmezí od 0 % v 
případě podpory samostatného bydlení až po 16 % v případě domovů se zvláštním 
režimem. 
Pokud analýzu omezíme na poskytovatele služeb pro cílovou skupinu osob s 
chronickým duševním onemocněním, výsledek je následujcí (mezi poskytovateli však 
není již evidován žádný pro krizovou pomoc): 
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Graf č. 4:  Podíl zdravotnického personálu (převažující cílová skupina Osoby s chronickým duševním 
onemocněním) 

 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
 
Podíl zdravotnického personálu se u sledovaných služeb pohybuje v rozmezí od 0 % v případě 
podpory samostatného bydlení, center denních služeb a sociálně terapeutických dílen až po 16 
% v případě domovů se zvláštním režimem. 
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3.5 Místní dostupnost  sociálních služeb 
 
Cílem této kapitoly je identifikace ne/dostatečných kapacit stávajícího systému sociálních 
služeb dle jednotlivých regionů ČR (krajů). 
 
 
3.5.1 Popis žádoucího stavu 
 
Žádoucímu stavu z pohledu kapacit sociálních a zdravotních služeb se věnuje zejména 
dokument Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými 
dokumenty České republiky (a zahraničí).  
Zde jsou uvedeny násedující doporučené kapacitní normativy: 
 

služba   jednotka    
návrh počtu na 

100 000 obyvatel 
1.  lůžková  péče       

lůžka  celkem   lůžka   100 

lůžka  akutní   lůžka   30 

lůžka  následná   lůžka   70 

z toho        

Lůžka gerontopsychiatrie   lůžka   20 

Lůžka adiktologická   lůžka   25 

Lůžka dětská a dorostová lůžka   7 

2.  ambulantní  péče       

ambulance  všeobecná   lékaři   9 

gerontopsychiatrie     lékaři   0,5 

adiktologie   lékaři   1,5 

pedopsychiatrie    lékaři   1,5 

poruchy  příjmu  potravy   lékaři   0,25 

psychiatrická  sexuologie   lékaři   0,75 

psychoterapeutická ambulance lékaři   2 

amb.  klin.  psychol.   lékaři   15 

3.  intermediární  péče       

denní  stacionář  psych.  (afektivní poruchy) místa 18 

denní  stacionář  AT   místa 18 

denní  stacionář  dětský   místa 7 

krizové  centrum  dosp.   lůžka   2 

kriz.  centrum  děts.   místa 0,5 

komunitní psychiatrická sestra sestry 3 

adiktolog - case management lékaři 3 
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služba   jednotka    
návrh počtu na 

100 000 obyvatel 
4.  komunitní péče sociální a rehabilitační       

chráněné  a  rehabilitační   dílny   místa 10 

přechodné a podporované zaměstnání místa 25 

komunitní  a  chráněné   bydlení   místa 20 

domy  a  byty  na  půl   cesty   místa 10 

podporované  bydlení   sociální pracovníci 2 

centrum  denních  aktivit   místa 50 

případové vedení sociální pracovníci 1 
 
 
Z pohledu sociálních služeb je zásadní čtvrtá skupina služeb, tj. komunitní péče sociální a 
rehabilitační. Uvedené rozdělení i doporučené kapacity doznaly vlivem času poměrně 
výrazných změn, problematická je i používaná terminologie. Z pohledu relevantních druhů 
služeb se jedná o zejména zařazení nového typu služby, a to centra duševního zdraví. Aktuálně 
jsou odbornou veřejností (pracovní skupiny zabývající se reformou psychiatrie23) diskutovány 
následující služby a doporučené normativy: 
 

služba   jednotka    
návrh počtu na 

100 000 obyvatel 
1.  lůžková  péče       

lůžka  celkem   lůžka   79 

lůžka  akutní   lůžka   18 

z toho       

lůžka obecné psychiatrie lůžka   10 

lůžka gerontopsychiatrie   lůžka   5 

lůžka adiktologická   lůžka   2 

lůžka dětská a dorostová lůžka   1 

lůžka  následná   lůžka   61 

z toho       

lůžka obecné psychiatrie lůžka   35 

lůžka gerontopsychiatrie   lůžka   15 

lůžka adiktologická   lůžka   8 

lůžka dětská a dorostová lůžka   3 

2.  ambulantní  péče       

ambulance celkem - úvazky lékaři   10,25 

                                                

 
23 Pracovní skupina vytvořená k implementaci SRPP v podmínkách Kraje Vysočina 
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služba   jednotka    
návrh počtu na 

100 000 obyvatel 
z toho     

ambulance  všeobecná   lékaři   5 

gerontopsychiatrie     lékaři   0,5 

adiktologie   lékaři   0,5 

pedopsychiatrie    lékaři   1 

psychiatrická  sexuologie   lékaři   0,25 

klinický psycholog psycholog 3 

3.  intermediární  péče       

denní  stacionář  AT   místa není známo 
4.  komunitní péče sociální a 
rehabilitační   

    

Chráněné bydlení (komunitní a individuální) místa 25 

Domovy se zvláštním režimem místa 20 

5. centrum duševního zdraví     

psychiatr lékaři   1,5 

psycholog psycholog 1 

terénní zdravotní sestra všeob. zdrav. sestra 9 

sociální rehabilitace - ambulance+terén  sociální pracovníci  8,50 

sociální rehabilitace 
pracovníci v soc. 

službách 
0 

sociální rehabilitace - peer  
pracovníci v soc. 

službách 
0,5 

krizová pomoc - pobytová  sociální lůžka  2 

 
Reforma psychiatrie tak dle těchto podkladů potencionálně nejvýrazněji zasáhne tyto druhy 
sociálních služeb: 
− Domov se zvláštním režimem 
− Chráněné bydlení 
− Sociální rehabilitace 
− Krizová pomoc 

Další část analýzy je tedy zaměřena na tyto druhy sociálních služeb. Z diskuzí s odborníky 
(metodiky plánování sociálních služeb, poskytovateli sociálních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním) dále vyplynulo, že z hlediska dopadů aktuálně vymezené reformy psychiatrie má 
význam zaměřit se pouze na poskytovatele, kteří uvádějí osoby s chronickým duševním 
onemocněním jako převažující cílovou skupinu. 
 
Na tomto místě je však potřeba zdůraznit, že normativy nejsou standardním prvkem v plánování 
a posuzování potřebnosti sociálních služeb. Potřebnost (konkrétní požadovaná kapacita služeb) 
je výsledkem plánovacích procesů na jednotlivých úrovních (centrální, krajská, obecní) a 
vychází z formulované poptávky a individuálních potřeb daného území. Priority rozvoje jsou 
také otázkou zdrojů, které budou pro dosahování stanovených cílů k dispozici, což je více než 
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cokoliv jiného kompetence všech, kdo jsou do plánování a zajišťování sociálních služeb 
zapojeni. V neposlední řadě nelze očekávat, že najdeme zcela totožné potřeby u stejných 
cílových skupin ve dvou rozdílných obcích, obdobně nelze očekávat, že řešení obdobných 
problémů bude probíhat na dvou podobných místech stejně. Komunitní plánování sociálních 
služeb tak umožňuje reagovat na typické a neopakovatelné místní podmínky rozmanitým 
způsobem. 
 
3.5.2 Doporučené kapacity vybraných služeb 
 
Z analýz dostupných dat dle výkazů MPSV (skutečnost roku 2013) vyplývá, že vybrané druhy 
sociálních služeb mají v jednotlivých krajích ČR následující kapacitu Jednotlivé druhy služeb 
jsou zkoumány individuálně včetně odlišných parametrů, které je vhodné vzhledem k 
charakteru služby doplnit a uvést. 
 
3.5.2.1 Domov se zvláštním režimem 
Ačkoliv jsou analyzovaná data zaměřena na poskytovatele služeb, kteří uvádí jako hlavní 
cílovou skupinu Osoby s chornickým duševním onemocněním, nelze tato data z pohledu 
reformy psychiatrické péče jednoznačně interpretovat. Velká část kapacity poskytovatelů je 
určena především pro klienty trpící Alzheimerovou demencí. Pro osoby s jinou 
diagnostikovanou duševní nemocí je dle zkušeností z terénu dostupné pouze minimum z 
uvedené kapacity. 
 
Kraj Počet obyvatel Počet lůžek Počet lůžek dle normativu 
Hlavní město Praha  1 251 075      1 089      250     
Jihočeský  636 911      363      127     
Jihomoravský  1 170 678      2 115      234     
Karlovarský  299 880      305      60     
Královéhradecký  551 730      185      110     
Liberecký  438 813      44      88     
Moravskoslezský  1 219 722      1 058      244     
Olomoucký  636 109      233      127     
Pardubický  516 109      487      103     
Plzeňský  573 993      489      115     
Středočeský  1 309 139      571      262     
Ústecký  824 789      1 289      165     
Vysočina  510 006      398      102     
Zlínský  585 829      485      117     
CELKEM  10 524 783      9 532      2 105     

 
Dle uvedeného normativu by v České republice mělo být dostupných 2 105 lůžek v Domovech 
se zvláštním režimem určených pro klienty s diagnózou SMI. Reálnou dostupnost však nelze s 
podkladových dat zjistit. 
 
 
3.5.2.2 Chráněné bydlení 
Uvedený normativ doporučuje existenci alespoň 25 lůžek / 100 000 obyvatel. Tento normativ 
však není v žádném kraji nyní dosažen. Aktuální kapacita (data roku 2013) dosahuje 18 % 
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optimální kapacity. V některých krajích však není tato služba dostupná vůbec, relativně 
nejupsokojivější je situace v Ústeckém kraji (naplnění normativu z 64 %). 
 
Kraj Počet 

obyvatel 
Počet 
lůžek 

Počet lůžek 
dle normativu 

Rozdíl míra naplnění 
v % 

Hlavní město Praha  1 251 075      95      313     -218     30% 
Jihočeský  636 911        159     -159     0% 
Jihomoravský  1 170 678      38      293     -255     13% 
Karlovarský  299 880      26      75     -49     35% 
Královéhradecký  551 730        138     -138     0% 
Liberecký  438 813      11      110     -99     10% 
Moravskoslezský  1 219 722      72      305     -233     24% 
Olomoucký  636 109        159     -159     0% 
Pardubický  516 109        129     -129     0% 
Plzeňský  573 993      42      143     -101     29% 
Středočeský  1 309 139      63      327     -264     19% 
Ústecký  824 789      132      206     -74     64% 
Vysočina  510 006      7      128     -121     5% 
Zlínský  585 829        146     -146     0% 
CELKEM  10 524 783      486      2 631     -2 145     18% 

 
 
3.5.2.3 Sociální rehabilitace 
Uvedený normativ je založen na standardu centra duševního zdraví a doporučuje na 100 000 
obyvatel dostupnost alespoň 8,5 úvazku sociálního pracovníka, 0,5 úvazku pracovníka v 
sociálních službách (peer pracovník) a 9 úvazků zdravotnického personálu. 
 
Vzhledem k neeexistenci o centra duševního zdraví v aktuálním systému analyzujeme dále 
dostupné kapacity nejobdobnějšího druhu aktuálně dostupných sociálních služeb a to sociální 
rehabiliatce. Lze předpokládat, že většina kapacit plánovaných center duševního zdraví by byla 
postavena na již existujících poskytovatelích sociálních služeb s touto registrovanou sociální 
službou. 
 
Jak je vidět z následující tabulky, kapacita tohoto druhu služby zaměřeného na převažující 
cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním je velice nízká. Pokud do analýzy zahrneme 
veškeré poskytovatele tohoto druhu služby vidíme například výrazný podíl pracovníků v 
sociálních službách, zatímco úvazky zdravotnických pracovníků jsou téměř zanedbatelné. 
 
Na tomto místě je takhé vhodné dodat, že tento druh služby zaznamenává v posledních letech 
výrazný rozvoj a uvedené kapacity vztahující se k roku 2013 tak již mohou být výrazně 
změněny. 
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Kraj 
Počet 
obyvatel 

Skutečnost - převažující 
cílová skupina 

Skutečnost - všichni 
poskytovatelé 

Normativ Rozdíl 
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Hlavní město Praha  1 251 075     46,6 8,85 0 111,075 127,75 2,3  106      6      113      5      121     -110     
Jihočeský  636 911     18,65 2 0 31,205 30,9 0,375  54      3      57     -23      28     -57     
Jihomoravský  1 170 678     2 2,75 0 8,225 36,8 0,75  100      6      105     -91      31     -105     
Karlovarský  299 880     11,75 2 0 15,74 6,975 0,32  25      1      27     -10      5     -27     
Královéhradecký  551 730     9,8 3 0,3 11,05 7,03 0,3  47      3      50     -36      4     -49     
Liberecký  438 813           12,625 6,15 0  37      2      39     -25      4     -39     
Moravskoslezský  1 219 722     4,9 1,6 0 28,5 37,7 0,5  104      6      110     -75      32     -109     
Olomoucký  636 109     3,25 3,6 0 8,5 28,35 0  54      3      57     -46      25     -57     
Pardubický  516 109           18,27 20,95 0  44      3      46     -26      18     -46     
Plzeňský  573 993           5,95 39,3 0  49      3      52     -43      36     -52     
Středočeský  1 309 139     34,82 15,78 0 66,92 91,28 1,2  111      7      118     -44      85     -117     
Ústecký  824 789     4,7 8,3 0 21,65 104,4 2  70      4      74     -48      100     -72     
Vysočina  510 006           16,65 8,5 0,7  43      3      46     -27      6     -45     
Zlínský  585 829     3,2 7,9 0 13,14 39,9 1,7  50      3      53     -37      37     -51     
CELKEM  10 524 783     139,67 55,78 0,3 369,5 585,985 10,145  895      53      947     -525      533     -937     
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3.5.2.4 Krizová pomoc 
Uvedený normativ doporučuje existenci alespoň 2 lůžek / 100 000 obyvatel. Z dostupných dat 
vyplývá, že v ČR není k datu provedení analýzy dostupné žádné lůžko určené pro tuto 
převažující cílovou skupinu. 
Pokud bychom analyzovali dostupnost této služby napříč všemi cílovými skupinami, dostupná 
kapacita je na polovině kapacity žádoucí. 
 

Kraj 
Počet 
obyvatel 

Počet 
lůžek 

Počet lůžek 
dle normativu 

Rozdíl 
míra 
naplnění v % 

Hlavní město Praha  1 251 075      19      25     -6     76% 
Jihočeský  636 911        13     -13     0% 
Jihomoravský  1 170 678      8      23     -15     34% 
Karlovarský  299 880        6     -6     0% 
Královéhradecký  551 730      4      11     -7     36% 
Liberecký  438 813        9     -9     0% 
Moravskoslezský  1 219 722      16      24     -8     66% 
Olomoucký  636 109      7      13     -6     55% 
Pardubický  516 109      7      10     -3     68% 
Plzeňský  573 993      9      11     -2     78% 
Středočeský  1 309 139      23      26     -3     88% 
Ústecký  824 789      5      16     -11     30% 
Vysočina  510 006      7      10     -3     69% 
Zlínský  585 829        12     -12     0% 
CELKEM 10 524 783      105      210     -105     50% 

 
 

3.6 Modelování předpokládané poptávky po sociálních službách v důsledku 
reformy psychiatrické péče 

 
Následující část analýzy se věnuje dopadům reformy psychiatrické péče na vývoj 
poptávky po sociálních službách. Dopady předpokládáme vlivem změn ve čtyřech 
základních pilířích reformy, kterými jsou: 

1. Psychiatrické nemocnice 
2. Psychiatrická oddělení nemocnic (akutní lůžka) 
3. Centra duševního zdraví 
4. Psychiatrické ambulance 
 
 

3.6.1 Psychiatrické nemocnice 
 
Připravované změny v psychiatrických nemocnicích mají potenciálně největší dopad a jsou tak i 
největším možným rizikem pro sociální systém. Humanizace prostředí psychiatrických 
nemocnic přinese mimo jiné snižování počtu lůžek. Reforma budováním center duševního 
zdraví a posilování komunitní složky péče o duševně nemocné vytváří předpoklady, aby 
pacienti v diagnostických skupinách F2 – F3 našli oporu a potřebné služby mimo zdi 
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psychiatrických nemocnic. Pokud budou oba procesy probíhat koordinovaně, dojde ke zvýšení 
kvality života duševně nemocných. 
 
V tuto chvíli z žádného dokumentu nevyplývá zásadní redukce lůžkové kapacity 
psychiatrických nemocnic. Expertní odhady se pohybují na úrovni 10 – 30 % po zavedení CDZ 
do systému péče o duševně nemocné. Nárůst však bude postupný a v následujících 5 letech se 
dá obtížně předpokládat snížení větší než 10 % kapacity PN. 
 
V současné době je celková kapacita psychiatrických nemocnic 8 606 lůžek. Vycházíme-li ze 
statistik ÚZIS, tak podíl hospitalizací cílové skupiny SMI (diagnózy F2, F3) na celkovém počtu 
hospitalizací je 25,7 %. Zjednodušeně tak docházíme k přibližnému počtu 2 100 lůžek pro tuto 
cílovou skupinu.  Na základě expertních odhadů by zřizování center duševního zdraví mělo 
přinést úsporu cca 10 lůžek na jedno zřízené CDZ.  
 

rok Předpokládaný počet CDZ Počet redukovaných lůžek 
2017 15 150 
2020 30 300 
Cílový stav 100 1 000 

 
Konkrétní dopady a požadavky na sociální systém tak lze vyčíslit v úzké vazbě na plánovaný 
vznik CDZ (viz dále). 
 
 
3.6.2 Psychiatrická oddělení nemocnic (akutní lůžka) 
 
Zvýšení kapacity akutních lůžek a zřizování nových psychiatrických oddělení nemocnic bude 
mít z nákladového i kapacitního hlediska neutrální dopad do sociálního systému. 
Toto rozšíření sítě se promítne zejména do zvýšení kvality péče. Hustší a geograficky lépe 
rozmístěná oddělení umožní pobyt pacienta v blízkosti jeho rodiny a známých a zmírní se tak 
dopady hospitalizace do jeho sociálních vazeb. Motivační je i principielně kratší doba, po 
kterou je možná akutní hospitalizace (52 dní) a to jak po pacienta tak po ošetřující lékaře. 
Zkrácení vzdálenosti by mělo podpořit spolupráci i se sociálními službami, jejichž je 
hospitalizovaný pacient klientem. Postavení sociálních služeb by mělo být zlepšeno i díky 
vyššímu tlaku na vyřešení pacientovy situace po skončení lhůty pro akutní hospitalizace a tudíž 
vyšší motivaci ošetřujícího personálu ke spolupráci. 
 
 
3.6.3 Centra duševního zdraví 
 
Zřízení CDZ by mělo vytvořit podmínky pro odchod některých dlouhodobě hospitalizovaných 
mimo psychoiatrickou nemocnici a snížení počtu rehospitalizací u chronických pacientů. 
Jako optimální se jeví navázat tuto nově vzniklou službu na stávající poskytovatele a kapacity 
služby sociální rehabilitace. Vyšší nároky by měly dále vzniknout zejména na kapacity 
chráněného bydlení a krizové služby. 
Odhad potřebného navýšení kapacit je dále založen na předpokladu, že klienty center duševního 
zdraví budou ze 70% stávající uživatelé některé ze sociálních služeb a ze 30% se bude jednat o 
uživatele, kteří dosud žádnou sociální služby nečerpali. Zejména pro jejich potřebu bude třeba 
navýšit kapacitu chráněného bydlení. 
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Pozitivním, i když finančně náročným efektem, je tak posílení nedostatečných kapacit 
sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. Konkrétní, zejména finanční dopady do systému 
sociálních služeb se budou odvíjet od finální podoby standardu a sítě CDZ. 
 
S jistou mírou zjednodušení lze kalkulovat s následujícími dopady a parametry: 
 
3.6.3.1 Finanční dopady 

• Investiční výdaje na vznik CDZ neutrální, financováno projektově z 
prostředků ESIF (IROP) 

• Provozní výdaje nových CDZ neutrální, dle současných informací (září 
2015) bude první rok provozu financován z 
prostředků ESF 

• Rutinní provoz nově vzniklých CDZ zvýšení finančních nároků na sociální systém, 
a to: 

 
Náklady na provoz nově vzniklých kapacit sociálních služeb: 

 
i) sociální rehabilitace – členové týmu CDZ 

 
Dělení nákladů CDZ24: 
−  roční osobní náklady sociálních pracovníků – 4 177 000 Kč (vč. předpokládaného růstu 

platů v příštích 5ti letech) 
− ½ osobních nákladů managementu – 474 000 Kč 
− ½ materiálních a provozních nákladů – 1 620 000 Kč (provoz) + 1 500 000 Kč (inv.) 
− ½ reinvestičního zisku – 385 000 Kč  

 
Náklady CDZ by měly být v souladu s pravidly pro financování sociálních služeb platnými 
v jednotlivých krajích ČR 
 
Dalšími výchozími předpoklady jsou: 
− počet klientů na 1 CDZ: 200 klientů s SMI 
− počet sociálních pracovníků v 1 CDZ: 8,5 úvazku (aktuálně chybějících 525 úvazků 

sociálních pracovníků ve srovnání s regionálními normativy pro cílový stav, vývoj v čase 
v letech 2017 a 2020 proporčně odhadnut) 

− počet pracovníků v sociálních službách v 1 CDZ. 0,5 úvazku (nyní v systému dostatek) 
− náklady na úvazek sociálního pracovníka: měsíční hrubá mzda 25 431 Kč, odvody na 

sociální a zdravotní pojištění 34 % 8 647 Kč, celkové roční náklady 408 930 Kč (rok 
2015). 

 
Metodické materiály, zejména navrhovaný Standard CDZ, se zaměřují především na formální 
stránku služby a materiálně technické podmínky poskytování služby. 
 

                                                

 
24 Návrh udržitelného financování CDZ (výstup pracovní skupiny SRPP Udržizelné financování) 
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rok 
Předpokládaný 

počet CDZ 
Předpokládaný 

počet klientů 

Potřeba 
sociálních 

pracovníků 

Nárůst ročních nákladů 
sociálního systému 

2017 15 3 000 79  99 840 000 Kč  
2020 30 6 000 158  199 680 000 Kč  
Cílový stav 100 20 000 525  665 600 000 Kč  

 
Pozn. u prvních 15 CDZ lze předpokládat vznik transformací a doplněním stávajících kapacit 
poskytovatelů sociálních služeb a tudíž nárůst ročních nákladů alikvotní těmto CDZ dosáhne cca ½ . Lze 
proto předpokládat, že skutečné navýšení bude cca o 50 mil. Kč nižší. 
 

i) chráněné bydlení – noví klienti „zachyceni“ sociálním systémem 
odhad chybějící kapacity v ČR: 

Výchozími předpoklady jsou: 
− expertní normativ předpokládá pro osoby s chronickým duševním onemocněním 25 lůžek 

chráněného bydlení / 100 000 obyvatel. Identifikovaná nedostatečná kapacita je nyní 
vyčíslena na 2 145 chybějících lůžek 

− náklady na lůžko chráněného bydlení: celkové roční náklady 209 098 Kč 
Celkové předpokládané navýšení nákladů sociálního systému: 448 515 210 Kč. 
 
 

i) krizová pomoc – fungování při CDZ (krizová lůžka) 
odhad chybějící kapacity v ČR:  

Výchozími předpoklady jsou: 
− počet lůžek na 1 CDZ: 2 
− náklady na lůžko krizové pomoci: celkové roční náklady 153 136 Kč 

rok 
Předpokládaný 

počet CDZ 
Nárůst kapacity 

Nárůst ročních nákladů 
sociálního systému (provoz) 

2017 15 30 4 594 080 Kč 
2020 30 60 9 188 160 Kč 
Cílový stav 100 200 30 627 199 Kč 

 
 

3.6.3.2 Legislativní, procesní a jiné dopady 
Z diskusí s odborníky (poskytovateli sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu) byly 
identifikovány zejména následující podněty: 
− Současný zákon o sociálních službách nezná „asertivní přístup“ a proces získávání klienta. 

Klientem se osoba stává až po podpisu smlouvy. Čas strávený získáváním klienta není 
nijak honorován. 

− Z důvodu přísných pravidel o ochraně osobních důvodů nejsou sociální služby schopny 
systémově získávat informace o potencionálních klientech, hospitalizovaných či 
propouštěných pacientech. 
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3.6.4 Psychiatrické ambulance 
 
Reforma předpokládá podporu rozšíření sítě psychiatrických ambulancí a vznik tzv. 
Rozšířených ambulancí s vyšší kapacitou týmu (rozšíření zejména o terénní psychiatrické 
sestry). Pro sociální systém by měla být tato změna v zásadě neutrální. V případě, že by členem 
týmu rozšířené ambulance byli i sociální pacovníci, budou pravděpodobně financováni ze 
zdrojů zdravotního systému (veřejné zdravotní pojištění). V případě, že by měli být financováni 
ze systému sociálního, musely by tyto služby projít standardním procesem regostrace služby a 
komunitního plánování (zařazení do sítě v příslušném kraji). 
 
 
 
 

3.7 Identifikace potenciálního finančního dopadu reformy na poskytovatele 
identifikovaných druhů sociálních služeb 

 
Analýza se dále zaměřuje na nákladové ukazatele vybraných druhů sociálních služeb. 
Poskytovatelé jsou dále členěni dle deklarované cílové skupiny. Analyzována jsou data 
poskytovatelů služeb pro všechny cílové skupiny a data poskytovatelů s převažující cílovou 
skupinou osob s chronickým duševním onemocněním. 
Zdrojem těchto dat jsou výkazy poskytovatelů sociálních služeb poskytnuté MPSV (skutečnost 
roku 2013). 
 
3.7.1 Průměrné náklady přepočtené na lůžko 
 

Cílová skupina 
chráněné 
bydlení 

domovy se zvláštním 
režimem 

krizová 
pomoc 

Všechny cílové skupiny   270 437 Kč   370 477 Kč   153 136 Kč  
osoby s chronickým duševním 
onemocněním   209 098 Kč   342 402 Kč   -   Kč  

Zdroj: MPSV 
 
3.7.1.1 Všechny cílové skupiny 

Kraj 
chráněné 
bydlení 

domovy se zvláštním 
režimem 

krizová pomoc 

Hlavní město Praha  362 634 Kč   394 184 Kč   158 899 Kč  
Jihočeský  254 675 Kč   380 779 Kč   -   Kč  
Jihomoravský  204 882 Kč   324 061 Kč   18 229 Kč  
Karlovarský  280 847 Kč   343 285 Kč   -   Kč  
Královéhradecký  293 348 Kč   536 787 Kč   81 000 Kč  
Liberecký  296 388 Kč   371 877 Kč  

 Moravskoslezský  237 790 Kč   383 803 Kč   367 216 Kč  
Olomoucký  174 247 Kč   371 949 Kč   441 167 Kč  
Pardubický  164 383 Kč   394 379 Kč   111 167 Kč  
Plzeňský  203 683 Kč   338 041 Kč   23 083 Kč  
Středočeský  278 194 Kč   363 990 Kč   90 422 Kč  
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Kraj 
chráněné 
bydlení 

domovy se zvláštním 
režimem 

krizová pomoc 

Ústecký  379 794 Kč   313 937 Kč   649 869 Kč  
Vysočina  253 262 Kč   439 938 Kč  

 Zlínský  197 917 Kč   335 370 Kč  
 Zdroj: MPSV 

 
3.7.1.2 Cílová skupina osob s chronickým duševním onemocněním 

Kraj chráněné bydlení domovy se zvláštním režimem 
Hlavní město Praha  274 689 Kč   344 356 Kč  
Jihočeský 

 
 367 549 Kč  

Jihomoravský  152 092 Kč   317 561 Kč  
Karlovarský  171 176 Kč   347 469 Kč  
Královéhradecký 

 
 446 267 Kč  

Liberecký  181 548 Kč   413 744 Kč  
Moravskoslezský  182 881 Kč   330 888 Kč  
Olomoucký 

 
 338 472 Kč  

Pardubický 
 

 383 208 Kč  
Plzeňský  137 557 Kč   349 091 Kč  
Středočeský  276 421 Kč   322 161 Kč  
Ústecký  168 598 Kč   311 210 Kč  
Vysočina  208 933 Kč   332 870 Kč  
Zlínský 

 
 359 527 Kč  

Zdroj: MPSV 
 
 
3.7.2 Náklady přepočtené na pracovníky 
 
3.7.2.1 Všechny cílové skupiny 

Druh služby 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Soc 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Zdrav 
chráněné bydlení  279 944 Kč   66 656 Kč  

Hlavní město Praha  299 617 Kč   53 911 Kč  
Jihočeský  292 886 Kč   90 022 Kč  
Jihomoravský  294 497 Kč   -   Kč  
Karlovarský  272 072 Kč   -   Kč  
Královéhradecký  295 504 Kč   124 536 Kč  
Liberecký  304 157 Kč   127 987 Kč  
Moravskoslezský  249 701 Kč   52 485 Kč  
Olomoucký  264 252 Kč   75 811 Kč  
Pardubický  256 802 Kč   106 423 Kč  
Plzeňský  277 923 Kč   -   Kč  
Středočeský  282 040 Kč   60 684 Kč  
Ústecký  266 900 Kč   110 293 Kč  
Vysočina  316 580 Kč   87 064 Kč  
Zlínský  317 048 Kč   -   Kč  
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Druh služby 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Soc 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Zdrav 
domovy se zvláštním režimem  273 539 Kč   381 979 Kč  

Hlavní město Praha  274 325 Kč   341 833 Kč  
Jihočeský  281 001 Kč   410 602 Kč  
Jihomoravský  277 717 Kč   413 939 Kč  
Karlovarský  293 795 Kč   391 265 Kč  
Královéhradecký  306 388 Kč   386 080 Kč  
Liberecký  279 440 Kč   389 179 Kč  
Moravskoslezský  263 818 Kč   374 961 Kč  
Olomoucký  272 110 Kč   395 571 Kč  
Pardubický  280 455 Kč   408 988 Kč  
Plzeňský  286 773 Kč   439 373 Kč  
Středočeský  268 493 Kč   350 510 Kč  
Ústecký  264 120 Kč   367 662 Kč  
Vysočina  273 004 Kč   380 012 Kč  
Zlínský  261 417 Kč   370 703 Kč  
(blank)  279 838 Kč   385 284 Kč  

krizová pomoc  338 757 Kč   9 790 Kč  
Hlavní město Praha  355 297 Kč   56 292 Kč  
Jihočeský  373 692 Kč   -   Kč  
Jihomoravský  336 260 Kč   -   Kč  
Karlovarský  267 273 Kč   -   Kč  
Královéhradecký  398 673 Kč   -   Kč  
Moravskoslezský  314 113 Kč   -   Kč  
Olomoucký  210 379 Kč   -   Kč  
Pardubický  359 476 Kč   -   Kč  
Plzeňský  355 727 Kč   -   Kč  
Středočeský  313 690 Kč   -   Kč  
Ústecký  315 772 Kč   -   Kč  
(blank)  384 028 Kč   -   Kč  

sociální rehabilitace  305 078 Kč   28 165 Kč  
Hlavní město Praha  339 441 Kč   28 613 Kč  
Jihočeský  294 862 Kč   9 965 Kč  
Jihomoravský  282 623 Kč   39 817 Kč  
Karlovarský  323 948 Kč   51 000 Kč  
Královéhradecký  338 174 Kč   80 000 Kč  
Liberecký  273 077 Kč   -   Kč  
Moravskoslezský  268 258 Kč   22 701 Kč  
Olomoucký  303 525 Kč   -   Kč  
Pardubický  312 968 Kč   -   Kč  
Plzeňský  285 648 Kč   -   Kč  
Středočeský  296 879 Kč   31 288 Kč  
Ústecký  302 194 Kč   22 962 Kč  
Vysočina  338 864 Kč   32 637 Kč  
Zlínský  261 286 Kč   94 068 Kč  
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Druh služby 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Soc 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Zdrav 
(blank)  241 494 Kč   91 518 Kč  

 
Zdroj: MPSV 
 

 
3.7.2.2 Cílová skupina osob s chronickým duševním onemocněním 
 

Druh služby 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Soc 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Zdrav 
chráněné bydlení  303 748 Kč   11 103 Kč  

Hlavní město Praha  316 325 Kč   57 366 Kč  
Jihomoravský  320 170 Kč   -   Kč  
Karlovarský  188 279 Kč   -   Kč  
Liberecký  278 476 Kč   -   Kč  
Moravskoslezský  276 695 Kč   -   Kč  
Plzeňský  244 870 Kč   -   Kč  
Středočeský  309 247 Kč   -   Kč  
Ústecký  288 855 Kč   -   Kč  
Vysočina  398 642 Kč   -   Kč  

domovy se zvláštním režimem  270 390 Kč   392 659 Kč  
Hlavní město Praha  275 370 Kč   366 589 Kč  
Jihočeský  278 624 Kč   407 443 Kč  
Jihomoravský  274 859 Kč   404 858 Kč  
Karlovarský  297 374 Kč   392 129 Kč  
Královéhradecký  311 770 Kč   439 188 Kč  
Liberecký  247 057 Kč   268 175 Kč  
Moravskoslezský  260 692 Kč   406 527 Kč  
Olomoucký  257 017 Kč   377 825 Kč  
Pardubický  277 848 Kč   421 634 Kč  
Plzeňský  291 693 Kč   471 268 Kč  
Středočeský  270 253 Kč   366 310 Kč  
Ústecký  259 934 Kč   383 677 Kč  
Vysočina  262 861 Kč   412 775 Kč  
Zlínský  261 210 Kč   363 176 Kč  
(blank)  279 838 Kč   385 284 Kč  

sociální rehabilitace  338 388 Kč   8 163 Kč  
Hlavní město Praha  367 763 Kč   -   Kč  
Jihočeský  350 814 Kč   -   Kč  
Jihomoravský  260 874 Kč   -   Kč  
Karlovarský  318 400 Kč   -   Kč  
Královéhradecký  337 225 Kč   133 333 Kč  
Moravskoslezský  263 328 Kč   -   Kč  
Olomoucký  257 537 Kč   -   Kč  
Středočeský  326 322 Kč   -   Kč  
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Druh služby 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Soc 
Průměrné 

N_uvazek_PPP_Zdrav 
Ústecký  467 047 Kč   -   Kč  
Zlínský  190 689 Kč   -   Kč  

 
Zdroj: MPSV 
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4 SUMARIZACE IDENTIFIKOVANÝCH POTŘEB DOPADU 
REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE NA SYSTÉM FUNGOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR 

 
4.1 SWOT analýza 

 
V rámci SWOT analýzy jsou identifikovány silné i slabé stránky připravované reformy a hrozby 
i příležitosti jejího zavedení do praxe. 
 
 
Silné stránky 
 
• Široké zapojení odborné veřejnosti do přípravy reformy 

Na přípravě reformy pracovaly v pracovních skupinách desítky odborníků napříč spektrem 
zdravotních i sociálních služeb  
 

• Jasná koncepce přesunu péče do komunity a zlepšení kvality života duševně nemocných 
Strategie reformy psychiatrické péče je založena na jednoduchém základním principu 
posílení komunitní péče a zlepšení dostupnosti ambulantních služeb což  se pozitivně odrazí 
v kvalitě života duševně nemocných v jejich přirozeném prostředí. 
 

• Výrazná podpora z ESF 
Dobrou prací MZ se podařilo zajistit řádově miliardy korun na podporu systémových změn a 
to jak investiční prostředky tak i provozní a prostředky na vzdělávání a výzkum. 
 

• Podpora reformy v mezinárodních odborných kruzích 
Strategie reformy psychiatrické péče byla průběžně konzultována s předními evropskými 
odborníky i institucemi na problematiku duševně nemocných a jejich doporučení, včetně 
zahraničních zkušeností, jsou do strategie promítnuty.   
 

• Řešení problematiky přesahující významně rámec psychiatrie 
Problematika, kterou řeší Strategie reformy psychiatrické péče se například dotýká 
v sociální oblasti sociálních služeb, zaměstnanosti, dávek, důchodů, sociálních jevů jako je 
např. bezdomovectví. V oblasti práva se strategie dotýká lidských práv, vězeňství, detencí, 
opatrovnictví, dále má dopady do vzdělávání učitelů a žáků, osvěty policistů, záchranného 
systému, obecních politiků a řady dalších oblastí. 
 

• Vytvoření zcela nového prvku péče (CDZ) přinášejícího změnu způsobu práce 
Strategie reformy psychiatrické péče zavádí nový prvek do systému, který je založen na práci 
komunitních multifunkčních týmů řešících společně zdravotní i sociální problematiku klientů 
metodou case managementu. 
 

• Ochota odborné veřejnosti zapojit se do aktivit reformy 
Do práce v odborných tematických skupinách reformy jsou zapojeny desítky odborníků a 
nechybí ochota dalších se na práci na reformě podílet. 
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Slabé stránky 
 
• Slabá politická podpora reformy 

Aktuálně není žádný politik ani politická strana, kdo by výrazně akcentoval problematiku 
duševně nemocných a prosazoval aktivně a systematicky na politickém poli změny vedoucí 
k vyšší kvalitě života duševně nemocných. 
 

• Neexistence implementační strategie 
V současné době neexistuje strukturovaný a ucelený dokument popisující detailně 
implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, takže hrozí riziko zpomalení a 
nekoordinovaného postupu reformy.  
 

• Absence výchozích a cílových hodnot indikátorů změn 
Strategie reformy psychiatrické péče předpokládá sadu indikátorů monitorujících změny 
v systému péče o duševně nemocné, ale nejsou zatím stanoveny jejich výchozí a cílové 
hodnoty.  
 

• Malá kapacita implementačního a koordinačního týmu 
Tak rozsáhlá změna jakou je Strategie reformy psychiatrické péče musí být řízena 
projektovým týmem dostatečně kapacitně a kompetenčně dimenzovaným, pokud má být 
dosaženo ambiciózních cílů reformy. Aktivity strategie jdou do mnoha oblastí na území celé 
ČR a jejich koordinace bude velmi náročná. Výkonná úroveň implementační strategie, jak ji 
předpokládá Strategie reformy psychiatrické péče, není zatím naplněna. 
 

• Nedostatečná koordinace MZ a MPSV při přípravě reformy 
Nositelem Strategie reformy psychiatrické péče je MZ, které organizuje pracovní skupiny 
řešící jednotlivé oblasti. V těchto skupinách má nedostatečné zastoupení MPSV a tím 
dochází k nespojitostem a dílčím problémům v koordinaci aktivit obou rezortů. 
 

• Slabá spolupráce ostatních rezortů na reformě 
Problematika duševně nemocných se týká i rezortů vnitra, spravedlnosti nebo školství. Zatím 
nedošlo k potřebnému zapojení těchto rezortů do přípravy Strategie reformy psychiatrické 
péče. 
 

• Nedostatečné zapojení krajů do přípravy reformy 
Kraje, jako nositelé odpovědnosti za síť sociálních služeb a její financování, jsou do aktivit 
reformy zapojovány až v poslední době a to nesystematicky a jednotlivě dle jejich zájmu. 
 

• Slabá komunikace reformy směrem k odborné veřejnosti 
U části odborné veřejnosti panuje nepochopení záměrů reformy a některé subjekty vnímají 
například vznik CDZ jako své ohrožení, což povede k obtížnému prosazování myšlenek 
reformy do reálné praxe 
 

• Nesystematická komunikace benefitů vyplývajících z reformy pro uživatele i veřejnost 
Veřejnost se s problematikou duševně nemocných setkává ve větší míře pouze v souvislosti 
s tragickými událostmi. V tuto chvíli není žádná systematická komunikace tohoto tématu do 
médií s cílem zlepšit obraz duševně nemocných ve společnosti. 
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• Ve strategických dokumentech nedostatečně vyřešena návaznost zdravotních a sociálních 
služeb 
Zdravotní a sociální služby jsou rozdílné v mnoha ohledech a i pracovníci nejsou vždy zvyklý 
na spolupráci těchto dvou systémů. Praktické otázky spolupráce zdravotních a sociálních 
služeb je třeba dále rozpracovávat a identifikovat a zlepšovat případné kolizní oblasti 

 
 
Příležitosti 
 
• Vytvoření nové kvality péče o duševně nemocné 

Strategie reformy psychiatrické péče předpokládá vyšší dostupnost ambulantní a terénní 
péče především v komunitě a významnější podporu v začleňování duševně nemocných do 
společnosti. 
 

• Zlepšení dostupnosti péče o duševně nemocné 
Jedním z cílů reformy je podpora rozvoje akutní lůžkové péče, ambulantní péče i rozvoj 
nových služeb v síti. Na tento účel jsou vyčleněny i významné investiční i provozní prostředky 
z ESF. 
  

• Zlepšení prostředí a materiálních podmínek péče o duševně nemocné 
Rozpočet Strategie reformy psychiatrické péče počítá s investičními prostředky na výstavbu 
případně rekonstrukce zařízení i s jejich technickým vybavením včetně aut pro terénní 
služby. 
 

• Zvýšení odborné úrovně zdravotního i sociálního personálu 
V rámci rozpočtu Strategie reformy psychiatrické péče je počítáno i s významnými výdaji na 
oblast vzdělávání personálu. 
 

• Změna obrazu duševně nemocných ve společnosti 
Rozpočet Strategie reformy psychiatrické péče počítá také s prostředky na komunikační a 
destigmatizační kampaně, které by měly významně přispět k informovanosti veřejnosti, 
vyvracení některých mýtů a celkovému zlepšení obrazu duševně nemocných. 
 

• Společenská poptávka po řešení problematiky duševně nemocných 
Vlivem pravidelně se opakujících tragických událostí, ve kterých hrají významnou roli 
duševně nemocní, je ve společnosti poptávka po vyšší bezpečnosti, kterou můžeme dosáhnout 
reformou předpokládaným výrazným posílením komunitní péče. 

 
 
 
Hrozby 
 
• Politicky neatraktivní téma 

Problematika duševně nemocných není politicky atraktivní téma a obvykle je podporována 
veřejně pouze těmi, kdo mají s touto problematikou bezprostřední osobní zkušenost. 
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• Slabá politická podpora 
V tuto chvíli se žádný významný politik nehlásí k problematice duševně nemocných. 
 

• Chybí leadr reformy a ambasadoři, kteří by reformu veřejně podporovali 
Reforma psychiatrie se v různých podobách připravuje více než 10 let. Řada odborníků již 
vyčerpala svou energii v minulých letech a v současné době chybí výrazný leadr reformy 
podporovaný mediálně známými osobnostmi, které mohou být i mimo obor psychiatrie. 
  

• Nedostatečná koordinace aktivit reformy 
Vzhledem k tomu, že reforma má 8 tématických oblastí, odehrává se na celém území ČR a je 
nezbytná koordinace aktivit několika rezortů, tak jsou nároky na koordinaci velmi vysoké. 
 

• Nedostatečná kapacita implementačního a koordinačního týmu 
Tak složitý proces, jakým je implementace Strategie reformy psychiatrické péče, si vyžaduje 
projektový tým dostatečně personálně a kompetenčně vybavený, který se soustředí pouze na 
reformu. 
 

• Nespolupráce rezortů na reformě 
Pokud nedojde k efektivní spolupráci všech dotčených rezortů, nebude nikdy dosaženo 
ambiciózních cílů reformy. 
 

• Nespolupráce krajů na reformě 
Pokud kraje, které financují síť sociálních služeb, nepřijmou reformu bude to mít velmi 
vážné důsledky protože nebude možné zajistit udržitelnost nově vzniklých služeb. 
 

• Nepochopení prospěšnosti reformy ze strany obcí 
Pravidla financování sociálních služeb v jednotlivých krajích předpokládají 
spolufinancování obcí, ve kterých jsou služby poskytovány, a tedy bez pochopení cílů 
reformy obcemi nemůže dojít k rozvoji služeb tam, kde jsou nejvíc potřeba. 
 

• Nárůst nákladů zdravotního i sociálního systému bez adekvátního nárůstu kvality a rozsahu 
péče 
Například změnami formy péče z lůžkové na péči v komunitě by mělo docházet k postupné 
redukci lůžek a tím k úsporám v jednom typu péče a zvyšování nákladů v typu jiném. Rizikem 
je, že úspory nevzniknou a efekt vzniku nových služeb bude v systému obtížně 
identifikovatelný.  
 

• Nejasné rozhraní zdravotní a sociální péče 
Problematika rozhraní zdravotní a sociální péče je nedostatečně systémově řešena a proto 
reálně hrozí riziko nejasnosti tohoto rozhraní i v péči o duševně nemocné. 
 

• Udržitelnost služeb po skončení financování z ESF 
Přestože pilotní provozy nově zřízených služeb budou financovány s SEF, klíčová bude 
ochota plátců (zdravotních pojišťoven a krajů) zařadit tyto služby do sítě, kterou financují. 
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• V rámci rozpracování reformy do implementačních podrobností se objeví legislativní a 
provozní překážky 
Praktická proveditelnost některých opatření reformy může narazit na řadu detailních 
omezení, které ve svém součtu mohou výrazně ovlivnit celkový efekt reformy. 
 

• Limitované personální zdroje 
Již v současné době je nedostatek klíčových odborníků (psychiatři, psychologové, 
psychiatrické sestry, sociální pracovníci), kteří by měli vzdělání a zkušenosti pro práci 
s duševně nemocnými. Zřizování jakýchkoli nových služeb může narazit na reálnou 
nedostupnost kvalifikovaného personálu. 
 
 
 

 
4.2 GAP analýza 

 
GAP analýza identifikuje největší rozdíly mezi stávajícím a žádoucím stavem pro realizaci 
reformy psychiatrické péče. 
 
Stávající stav Žádoucí stav 
Péči poskytují jednotliví poskytovatelé, v 
některých případech spolu úzce spolupracují. 

Koordinovaný systém péče, kdy spolu všichni 
poskytovatelé sociální i zdravotní péče 
spolupracují ku prospěchu klienta. 

Zdravotní a sociální služby spolu spolupracují 
na jednotlivých případech. 

Zdravotní a sociální služby fungují vůči 
klientům jako jeden systém. 

Péče je v převážné míře institucionální. Péče se v převážné míře odehrává v komunitě. 

Řada klientů v přirozeném prostředí nenachází 
potřebnou podporu adekvátních služeb. 

Každý klient, který potřebuje podporu, ji najde 
a je pro něj dostupná. 

Až na výjimky neexistují multidisciplinární 
terénní týmy poskytovatelů služeb. 

Multidisciplinární týmy jsou standardní 
součástí systému péče. 

Case management jako nástroj péče je 
používán pouze v minimu případů. 

Case management jako nástroj péče je 
využíván jako standardní postup. 

Stigma duševně nemocných zásadně omezuje 
jejich uplatnění ve společnosti. 

Duševně nemocní jsou společností přijímáni a 
vnímáni bez předsudků. 
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5 SEZNAM ZKRATEK 
 
PZ  Počet zaměstnanců 
PÚ  Počet úvazků 
SMI   Serious/severe Mental Illness 
MKN-10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů 
SRPP  Strategie reformy psychiatrické péče 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
ČSÚ  Český statistický úřad 
ORP  Obec s rozšířenou působností 
PHA  Hlavní město Praha 
STC  Středočeský kraj 
JHC  Jihočeský kraj 
PLZ   Plzeňský kraj 
KAR   Karlovarský kraj 
UST  Ústecký kraj 
LIB  Liberecký kraj 
HRA   Královehradecký kraj 
PAR  Pardubický kraj 
VYS  Kraj Vysočina 
JHM  Jihomoravský kraj 
OLO  Olomoucký kraj 
ZLI  Zlínský kraj 
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