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Úvod

Vymezení zdravotně sociální dlouhodobé a krátkodobé péče, jejich cílů a 

identifikace cílových skupin 

Pro systém dlouhodobé péče (dále LTC) v České republice je charakteristická jeho 

rozdrobenost mezi dva resorty - sociální a zdravotní, a s tím spojená 

nekoordinovanost a územní rozdíly v praxi a dostupnosti jednotlivých služeb. 

Tato rozdrobenost je způsobena převážně odděleným financováním, institucionálním 

uspořádáním, dlouhodobými bariérami a neujasněností cílů a definicí příjemců 

„dlouhodobé péče“, nepochopením jejich potřeb a zákonitě neúspěšnou snahou 

o oddělování zdravotní péče od sociálních služeb u klientů, kteří jsou indikováni 

ke komplexní zdravotně sociální péči – tj. klienti s vyšším stupněm nesoběstačnosti 

a současným zdravotním stavem vyžadujícím ošetřovatelskou a jinou zdravotní péči. 

V ČR dosud nebyla problematika zdravotně sociální péče a koordinace, integrace 

či spolupráce sociálních a zdravotních služeb koncepčně a legislativně řešena. 

Problémy v této oblasti byly a dosud jsou řešeny zejména dílčími legislativními 

a metodickými úpravami vyvolanými tlaky a požadavky z praxe, včetně 

neproduktivních soudních sporů mezi poskytovateli pobytových sociálních služeb 

a zdravotními pojišťovnami atd. 

Legislativa zdravotních a sociálních služeb nezná „zdravotně sociální služby“ 

nebo pojem zdravotně sociální péče, ačkoliv předpokládá potřebu koordinované 

a návazné zdravotní a sociální péče existencí profesí a pracovních pozic, 

resp. vzdělávacích programů (např. komunitní sestry1, zdravotně-sociální pracovníci).

V praxi tak prakticky zcela chybí koordinační „case management“ sociálních 

a zdravotních služeb, zejména na místní úrovni, včetně poradenství bez ohledu 

na rezortní kompetence či úhradový mechanismus. Zdravotní a sociální služby, včetně 

těch, které pečují o klienty s obdobnými potřebami, obdobným zdravotním stavem 

a obdobnou mírou snížení soběstačnosti, fungují podle rezortně odlišných standardů 

kvality, kontroly, zdrojů a způsobů financování a úhrad za péči a služby atd. V rámci 

současného fungování systému LTC v ČR mohou být pacienti či klienti s podobným 

zdravotním stavem umístěni jak v zařízeních zdravotnických, tak v sociálních. 

Oba typy zařízení jsou však financovány odlišným způsobem.2 Kompetence v oblasti 

LTC jsou na národní úrovni rozděleny mezi Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, na regionální a lokální úrovni mezi kraje, obce, zdravotní 

pojišťovny, úřady práce (agenda příspěvku na péči jako hlavní dávky pro osoby se 

sníženou soběstačnosti a pečující) a v neposlední řadě samotné domácnosti. 

Tato rozdrobenost vede ke vzniku značných nerovností mezi srovnatelnými klienty 

                                           
1

Vychází z dikce vyhlášky č. 55/2011 Sb. v platném znění o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků § 59.
2

Srov. Návrh řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí. Pracovní materiál MPSV. str.5
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sociálních a zdravotnických zařízení, neefektivnímu poskytování služeb 

a neuspokojující kvalitě nabízených služeb a jejich dostupnosti.3

Hlavním cílem je tedy navrhnout efektivní, dostupný a kvalitní systém LTC včetně 

alokace zdrojů, zajištění dostupnosti a kvality péče. LTC se má stát samostatnou 

jednotkou ve smyslu definic nároků, způsobu poskytování, kvalifikace, registrace 

a systému jejího financování. Jedním z kritérií dosažení hlavního cíle bylo zpracování 

studie, která by zmapovala veškeré dostupné dokumenty k problematice LTC 

a vytvořila tak souhrnný dokument, který navíc reflektuje připravované nebo 

realizované změny v souvisejících systémech (např. reforma psychiatrické péče).

Na základě zpracování tohoto dokumentu bylo vytvořeno obecné paradigma LTC

v ČR.

Vzhledem k tomu, že termín dlouhodobé péče není legislativně vymezen a ani 

odborně sjednocen, jeho užívání je často nejasné. Různé zainteresované strany 

(zástupci MZ, MPSV a pojišťoven, uživatelů či odborné veřejnosti) se mohou ve svých 

představách a axiomech o dlouhodobé péči značně lišit, zejména jsou-li založeny 

na zúženém resortním či profesním pohledu. 

Dlouhodobá péče ve smyslu zdravotně sociální služby nebo modelu poskytování 

služeb není koncepčně, legislativně a explicitně vymezena, proto je nutné vycházet 

z toho, jaké existují hlavní problémy vnímané jak profesionály ve zdravotnictví 

a v sociálních službách, tak problémy vnímané klienty a jejich rodinami. Je nutné 

specifikovat, o čem hovoříme, co je problémem a co chceme v tomto materiálu vyřešit.

Zásadním nedostatkem a neporozuměním je totiž pojetí dlouhodobé péče, kterým se 

bez rozlišování myslí jednou „osobní péče“ („personal care“), někdy kombinace osobní 

péče a zdravotní (ošetřovatelské a jiné) péče. V rámci dohody a pro řešení stávající 

situace je nutné stanovit, že termínem dlouhodobá (zdravotně sociální) péče je 

myšlena pouze ta část péče a uživatelů sociálních a zdravotních služeb, 

zejména pobytových, potřebující zdravotní a sociální péči současně, tj. obě 

složky LTC. Hovoříme li o dlouhodobé péči, nejedná se o sociální péči, například 

asistenční službu ani o klienty pobytových sociálních služeb potřebujících 

osobní péči bez ošetřovatelské péče.

Současným problémem je flexibilita ve smyslu časovém, kapacitním i ad hoc 

propojení zdravotní a sociální péče. Systém sociálních služeb je postavený 

na kompenzaci dlouhodobé disability - zejména potřeba osobní péče a jejím lékařsko-

posudkovém zhodnocení. Osobní péče je definována jako sociální komponenta 

dlouhodobé péče (LTC), není tedy problém ji poskytovat v režimu "čisté" sociální 

služby. Příspěvek na péči je dávka kompenzující disabilitu, dlouhodobou, 

předpokladem dlouhodobé potřeby kompenzace a podpory formou sociální služby je 

                                           
3

Návrh řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí. Pracovní materiál MPSV.  str. 1
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tedy disabilita jako poměrně stabilní konstrukt, následek nebo stav. Určujícím kritériem 

služeb LTC je ovšem dynamicky se měnící a rychle vznikající zdravotní stav a potřeba 

individuálních služeb (např. v důsledku úrazu nebo zhoršení zdravotního a funkčního 

stavu).

Vymezení pojmu dlouhodobé péče

Při definici dlouhodobé péče rozhodně nelze vycházet ze současné praxe 

a klasifikace, ale naopak z toho, co chceme, kam chceme dospět, čeho chceme 

dosáhnout pro klienty, pro zdravotnictví a pro systém sociálních služeb, a co chceme 

dosáhnout z hlediska kvality a efektivity výdajů, jaké benefity chceme pro klienty, a jak 

nastavit kritéria jejich měřitelnosti a hodnocení. Je velmi důležité pokusit se nastavit 

kritéria hodnocení co nejobjektivnějším způsobem, dále pak nastavit činitele 

hodnocení, nástroje, frekvenci a v neposlední řadě také postihy při neplnění 

požadované kvality péče.

Při definici dlouhodobé péče jako specifického segmentu sociální ochrany 

postaveného na službách (věcná dávka) - je nutné vyjasnit, jakou roli v něm má hrát 

finanční benefit, tj. peněžitá dávka) - je důležité vyjít z mezinárodního pojetí 

a vymezení dlouhodobé péče a z mezinárodních doporučení.

V mezinárodním kontextu (OECD, WHO) je dlouhodobá péče („long-term care“) 

definována jako spektrum služeb určených osobám se sníženou mírou funkční, 

fyzické nebo kognitivní kapacity, které jsou po delší časové období závislé na pomoci 

se základními činnostmi každodenního života (ADL). Tato „osobní“ složka péče 

(„personal care“) je často poskytována v kombinaci se zdravotní péčí, která 

zahrnuje „ošetřovatelskou péči“ (např. ošetřování ran, léčba bolesti, předepisování 

a podávání léků, monitorování zdravotního stavu) a také prevenci, rehabilitaci nebo 

paliativní péči. Vedle „osobní péče“ mohou služby dlouhodobé péče zahrnovat také 

pomoc s dalšími aktivitami nezbytnými pro zajištění soběstačnosti, jako je pomoc 

v péči o domácnost nebo pomoc s tzv. instrumentálními aktivitami denního života 

(IADL) – tj. podpora života ve vlastním prostředí (OECD, 2005, 2011, 2013)4. V širším, 

důsledném smyslu se tedy jedná o soubor služeb (opatření, politik a programů), které 

podporují důstojný život osob se sníženou soběstačností v jejich vlastním prostředí 

nebo v pobytovém zařízení, které poskytuje komplexní péči. V pojetí WHO5

dlouhodobá péče zahrnuje formální i neformální systémy podpory. Zahrnuje různé 

druhy zdravotních služeb a orientaci na autonomii, ale také důraz na potenciál zdraví, 

rehabilitaci a terapii.

                                           
4

Long-term Care for Older People. OECD, Paris, 2005; Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. 
OECD, Paris, 2011; A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care. OECD, Paris, 
2013.
5

WHO (2000b). Home-Based and Long-term Care, Report of a WHO Study Group. WHO Technical Report 
Series 898. Geneva: World Health Organization. [online]



8

Uvedené pojetí je tedy, a to zcela záměrně, široké, neboť jeho klíčovým aspektem je 

návaznost jednotlivých složek zdravotního a sociálního systému a hodnotové 

zarámování – primárními hodnotami není finanční efektivita, ale lidská 

důstojnost a poskytnutí kvalifikované služby, zlepšení péčí a zdravím 

podmíněné kvality života („care-related quality of life“, „health-related quality of life“) 

respektive takový stav, který zohledňuje jak hlediska subjektivní kvality života, 

tak objektivní, profesionální kritéria či potřeby rodinných („neformálních“) pečujících 

laických atd. Redukcionisticky pojatá jako ošetřovatelská nebo osobní péče 

v pobytovém zařízení či domácím prostředí by byla zavádějící a vedla by k redukci 

služeb na bazální, dominantně ústavní, institucionalizovanou péči. 

Z tohoto pojetí je zřejmé, že poptávka a potřeba dlouhodobé péče je zásadně 

závislá nejen na faktorech, jakými jsou dostupnost neformální péče 

a demografický vývoj, ale také kvalita akutní péče, geriatricky modifikovaná 

nemocniční péče, dostupnost geriatrické péče a kvalita následné péče 

(rehabilitace atd.) nebo prevence (primární, sekundární, terciární), včetně 

zdravého a úspěšného stárnutí, které přesahují rámec a zaměření tohoto textu. Jedná 

se o komplexnost, přičemž komplexnost neznamená komplikovanost.

V kontextu daného času a meziresortního charakteru těchto služeb (klientů, potřeb) 

lze problém „dlouhodobé péče“ definovat jako problém propojení zdravotní 

a sociální péče při faktu existence dvou systémů – zdravotních a sociálních 

služeb, fungujících podle vlastních pravidel a legislativy. Cílem a definičním znakem 

dlouhodobé péče je poskytnutí zdravotní a sociální služby těm osobám, které 

z různých důvodů potřebují zdravotní (zejména ošetřovatelskou) péči a sociální 

službu. Primárním úkolem je přitom zejména řešit dostupnost, kvalitu a financování 

zdravotní péče poskytované v pobytových sociálních službách. Cílovou skupinou 

dlouhodobé péče jsou ty osoby, jejichž zdravotní stav a celková situace vyžaduje 

nejen poskytnutí sociální služby, ale také kvalifikované zdravotní péče. Cílovou 

skupinou tedy nejsou osoby, které potřebují a vystačí si pouze se zdravotní péčí 

anebo pouze sociální službou a péčí (osobní hygiena atd.). 

Skutečně tedy potřebujeme nejen de facto ale i de iure nejen služby sociální a služby 

zdravotní zvláště, ale služby zdravotně-sociální - nejedná se o oddělované 

poskytování a zajišťování ve dvou systémech, jednou jako pacientovi, jednou jako 

klientovi, ale o současné poskytování jednomu uživateli interdisciplinárním týmem 

osobě, která je na jedné z finančního hlediska straně současně vůči jednomu systému 

klient a vůči druhému pacient (praktického lékaře, registrujícího lékaře, specialisty, 

ošetřujícího lékaře) - hovoříme o péči poskytované zajišťované jedním 

poskytovatelem jedním personálem či týmem.

V rámci sociálně-zdravotní služby jsou přirozeně sdíleny informace o zdravotním 

stavu a řešeny jiné požadavky na bezproblémovou a finančně efektivní péči, která 
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zabrání zbytečným hospitalizacím a iatrogenním poškozením křehkých pacientů 

(seniorů). Nehledě na to, že služby, které se de iure tváří jako pouze zdravotní nebo 

pouze sociální jsou de facto povahou činností (v případě sociálních služeb 

i personálem a financováním) služby sociálně-zdravotní, resp. zdravotně-sociální. 

Na druhé straně je třeba konstatovat, že problém integrace financování a poskytování 

sociální a zdravotní péče je nejen problémem ČR, ale vazby mezi sociálním 

a zdravotním systémem jsou řešeny také v zemích západní Evropy, zejm. v Británii 

(integrated packages). Dopady a regulace v jednom systému mají přitom dopad 

na systém druhý (úspory v sociálních službách často vedou k „sociálním“ 

hospitalizacím, prodlužování ošetřovací doby atd.)

Časové hledisko poskytování zdravotně sociální služby/péče z hlediska nároku 

a dostupnosti této péče. Hovoří se o dlouhodobé péči, problém zdravotně-

sociální péče a financování a podpory ze strany zdravotně-sociálních služeb 

a z hlediska četnosti a dopadů se však týká neméně krátkodobé péče.

Nárok a potřeba zdravotně sociální péče vychází z charakteru zdravotního stavu 

a potřeb, nikoli z časového hlediska trvání poskytování služby nebo trvání stavu, který 

potřebu takovéto služby podmiňuje. Potřeba zdravotně sociální péče může vzniknout 

okamžitě, může trvat týdny, měsíce nebo roky, přičemž pro uživatele sociálně-

zdravotní péče, o kterou se zde jedná, je typické, že tato potřeba se v čase dynamicky 

mění. Nárok na zdravotně-sociální službu proto nelze podmiňovat „minimální 

délkou trvání nepříznivého zdravotního stavu“, např. půl roku a déle. Řada 

problémů, které je potřeba řešit totiž vychází právě z tohoto pojetí LTC 

a nedorozumění.

Ke zmatenosti a k nedohodě o otázce „dlouhodobé péče“ přispívá nedefinovatelnost 

a nespecifičnost „dlouhodobosti“ a „krátkodobosti“ zdravotně sociální péče, jeho 

rigidita, dogmatičnost, nejasnost a neodůvodněnost.

Dlouhodobá péče je v kontextu tohoto materiálu časovým rozsahem nevymezená 

(neomezená) zdravotně-sociální péče, zejména péče poskytovaná v pobytovém 

zařízení sociálních (sociálně-zdravotních) služeb – domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem, domovy pro osoby se ZP, týdenní stacionáře.

Krátkodobá zdravotně sociální péče

Krátkodobá péče je péče trvající od vzniku potřeby poskytování zdravotně sociální 

péče, například od okamžiku propuštění ze zdravotnického zařízení po ukončení 

akutní/následné péče s předpokladem pokračování další zdravotní ošetřovatelské 

péče v domácím prostředí, typicky u křehkých seniorů, po dekompenzaci zdravotního 

stavu, zhoršení, často je spouštěčem náhlost, neplánovaná událost - úraz, u seniorů 

pád, jiná akutní příhoda vedoucí k hospitalizaci, u mladších osob vážný úraz nebo 

mozková mrtvice apod. Může se jednat o umírající, tj. lidi s infaustní diagnózou, 
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typicky pro onkologické pacienty, kteří tvoří dominantní podíl klientů hospiců, zařízení 

se zvláštním statusem zdravotně-sociální péče existující v systému zdravotních 

služeb, který pokrývá pouze skupinu s jasnou prognózou, relativně jasnou.

Lege artis je dlouhodobá lůžková zdravotní péče vymezena „v kontrapunktu“ k péči 

akutní a následné s cílem rozfázování procesu léčebně, ošetřovatelské a zdravotní 

péče. Dlouhodobost není v kontextu dlouhodobé zdravotní péče definována pozitivně 

a striktně. Naopak je vymezena negativně a neurčitě. Podle úzu se může jednat o péči 

trvající déle než měsíc nebo tři měsíce6, nicméně de iure není poskytnutí péče časově 

určující – nárok je legitimizován a kontrolován na základě zdravotní indikace, 

proplacení indikované péče. Neexistuje žádná minimální ani maximální doba 

(dlouhodobé) zdravotní péče. Ekonomicky vzato, čím nákladnější typ lůžka, tím 

větší ekonomický zájem na zkrácení doby péče. Dlouhodobá zdravotní péče začíná, 

jakmile je rozhodnuto, že končí péče akutní (krátkodobá a dočasná) či následná. 

Neexistuje časový limit, jak dlouho lze de iure využívat akutní, následnou nebo 

dlouhodobou zdravotní péči. Nárok na zdravotní službu není dán dlouhodobostí 

či krátkodobostí zdravotního stavu. Dlouhodobost je kritériem pro ztrátu nároku 

na zdravotní službu.

Neexistuje krátkodobá sociální péče, neexistuje časový limit, jak dlouho lze 

využívat sociální službu (dolní nebo horní hranice), minimální a maximální doba, 

po kterou lze sociální službu poskytovat. Kritériem je žádost a splnění podmínek 

nároku na sociální službu, který může de facto vzniknout okamžitě - od vzniku 

potřeby, de iure, resp. podle nastavení financování sociálních služeb a praxe je 

možnost využívání sociální služby reálně podmíněna přiznáním příspěvku na péči, 

tedy předpokladem zhodnocení soběstačnosti a „předpokládaného trvání“ zdravotního 

stavu – disability (rok a déle).  

Potřeba zdravotně-sociální péče může vzniknout po jednom dnu, jednom týdnu, 

jednom měsíci, jednom roce atd.

Potřeba zdravotně-sociální péče nezávisí na krátkodobosti ani dlouhodobosti, 

ale charakteru zdravotního stavu/nemoci/disability a životní situace. 

Potřeba zdravotně-sociální péče roste s mírou poklesu soběstačnosti a délkou 

trvání ztráty soběstačnosti. 

Dlouhodobost a závažnost stavu zvyšuje potřebu zdravotní a sociální péče bez 

ohledu na typ zařízení, ve kterém se klient / pacient nachází. 

                                           
6

V praxi se toto řeší adminastrativním propuštěním pacienta ze zařízení a následně jeho přijetím zpět do stavu 
pacientů – Takto se často obchází nesmyslně nastavený systém pro dlouhodobou péči.
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Cílem navrhovaných změn je narovnání a úhrada zdravotní péče v sociálních 

službách a jejich zajištění kvalifikovaným personálem podle dohodnutých 

personálních standardů. Záměrem není primárně řešit finanční problémy 

poskytovatelů, ale dostupnosti integrované zdravotně-sociální služby/péče o klienty, 

kteří jsou dočasně nebo trvale z důvodu životní a zdravotní situace a ztráty 

soběstačnosti odkázáni na využívání pobytových sociálních služeb. Zatímco v rámci 

akutní a následné zdravotní péče je „osobní péče“ poskytována integrálně v rámci 

zdravotní péče, s délkou a závažností roste potřeba poskytování také kompetentní 

sociální služby

Pro koho je dlouhodobé péče (LTC)

Nejúčelnějším se jeví přistoupit k definici dlouhodobé zdravotně sociální péče 

prostřednictvím identifikace či „typizace“ cílových skupin, ve kterých osoby vyžadují 

ucelenou zdravotně-sociální službu.

Cílové skupiny lze v zásadě klasifikovat podle diagnostického (zdravotního) hlediska 

(na základě lékařské diagnózy nebo posudkové „diagnózy“), podle délky trvání 

(skutečné x předpokládané), míry snížení soběstačnosti, resp. „závislosti“ na péči, 

typu požadované zdravotní péče, popřípadě podle míry (ne)stability zdravotního 

stavu, prognózy, příčiny. Základní skupiny jsou uvedeny níže. Náročnost péče se 

může lišit jak co do míry ošetřovatelské „zátěže“, tak nákladnosti potřebné zdravotní 

péče (z hlediska nákladnosti léčebných prostředků, léků, procedur, zdravotnického 

materiálu a pomůcek apod.)

Základní cílové skupiny „dlouhodobé péče“ (LTC)

 funkčně významně snížení soběstačnost takového charakteru, který vyžaduje 

zdravotní ošetřovatelskou či jinou péči

 osoby aktuálně propouštěné ze zdravotnického zařízení (LDN, nemocnice) 

domů nebo do pobytové sociální služby

 osoby doma nebo v sociálních službách, kterým se zhoršil zdravotní a funkční 

stav a vyžadují zdravotní a ošetřovatelskou péči, typicky u křehkých seniorů, 

po dekompenzaci zdravotního stavu, zhoršení

 umírající osoby potřebující zdravotně sociální péči

 u mladších osob vážný úraz nebo mozková mrtvice apod. 

Tyto osoby mohou být aktuálně v domácím prostředí, zdravotnickém zařízení nebo 

sociální službě - z hlediska „typů zařízení“ se jedná o osoby v DPS, DsZR, DZP a TS 

na ošetřovatelských odděleních LDN, nemocnicích následné péče, OLÚ atd.
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Specifickým až typickým jevem hrubě řečeno se dá říci, že klientem dlouhodobé péče 

je klient opouštějící systém zdravotní péče, podkladem není disabilita v úzkém 

smyslu, ale zdravotní stav, trvalé následky zdravotního stavu a polymorbidita.

Často je spouštěčem potřeby zdravotně sociální péče náhlá událost a její následky 

(včetně nezvládnuté akutní a následné/rehabilitační péče o geriatrické pacienty) -

úraz, pád, jiná akutní příhoda vedoucí k hospitalizaci apod.

Zdravotní indikace 

– indikace ošetřovatelské péče ze strany sestry nebo lékaře – závisí na základě 

vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu a konkrétní diagnózy a potřeb (žádoucí je 

znalost posuzování soběstačnosti, komplexní geriatrické posouzení). Zde je potřeba 

zdůraznit roli všeobecné sestry, která indikuje ošetřovatelskou péči, plánuje ji, v týmu 

realizuje a hodnotí. V této činnosti má lékař sekundární roli, stejně tak jako sestra 

v léčbě. 

Zdravotní indikace je věcí meziresortní debaty a dohody, hovoří se podrobně 

o specifikaci plateb, jejích složek a výše. Dosud však nebyla věnována dostatečná 

pozornost diferenciaci klientů dlouhodobé péče a jejich trajektorii v rámci systému 

zdravotních a sociálních služeb (např. lidi po mozkové mrtvici, senioři po úraze 

a operaci). Jedná se o přitom o kritérium klíčové (zdravotní indikace a zhodnocení 

klienta/pacienta), protože je podkladem pro diferenciaci a individualizaci péče, 

odlišnosti potřeb i životních situací, odlišností co se týče délky a prognózy péče.

Chybí nejen instituty pro krátkodobou péči

 pečovatelská dovolená - zajištění služeb a osobní péče po dobu zajištění 

profesionální služby doma blízkými

 koordinátor podpory - průvodce v první fázi při vzniku potřeby neformální péče 

a zdravotně sociálních služeb/péče

Postavení geriatrie v službách dlouhodobé péče a podpory – geriatrizace 

dlouhodobé péče

Dlouhodobá péče, ať ve zdravotních nebo sociálních službách, je poskytována 

zejména nejstarším věkovým skupinám populace. S průměrným věkem populace se 

zvyšuje také průměrný věk uživatelů zdravotních služeb. S tímto vývojem by měla byt 

spojena také žádoucí „geriatrizace“ a geriatrická modifikace a adaptace zdravotních 

a sociálních služeb, a to nejen ve smyslu personálního vybavení týmu (profesí a jejich 

dovedností), ale také ve smyslu režimu v těchto zařízení jakož i kvality a struktury 

jejich prostředí. Bez kvalitní akutní geriatrie bude potřeba dlouhodobé péče růst, 

stejně jako bude růst, pokud bude narůstat nezdravý a rizikový životní styl. Potřeba 

dlouhodobé péče je determinována vývojem zdravotního stavu, jeho dopadem 
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na prevalenci a závažností disability.   Součástí uceleného řešení „dlouhodobé péče“ 

proto musí být tyto oblasti. Bez nich bude potřeba dlouhodobé péče nákladná, 

neefektivní a neudržitelná. 

Geriatrie je podle koncepce geriatrie (ČGGS, 2001) samostatný lékařský obor 

interdisciplinárního charakteru, který plní nejen specifické úkoly léčebně preventivní, 

ale také integrační a metodické při vytváření uceleného systému zdravotních 

a zdravotně sociálních služeb pro seniory. Oborově patří geriatrie do velké skupiny 

interních oborů medicíny, nutně však, aby byla schopna splnit nároky na ni kladené, 

integruje poznatky řady dalších oborů, například rehabilitace, gerontopsychiatrie 

a mnoha dalších.  Cílem geriatrie je optimalizace zdravotního a funkčního stavu 

seniorů, zvláště snižování chronické disability, komprese nemocnosti v pokročilém 

stáří, zlepšování prognózy akutních dekompenzací zdravotního stavu, odvracení 

ztráty soběstačnosti a vytváření podmínek pro zachování účinnosti a účelnosti 

kauzálních léčebných metod do nejvyššího věku.  Geriatrie rozvíjí specifický 

geriatrický režim podporující adaptaci, bránící specifickým komplikacím včetně 

iatrogenních u křehkých geriatrických pacientů. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji 

a kvalitě následné a dlouhodobé péče včetně rehabilitačního ošetřovatelství (ČGGS, 

2001).

Podle této koncepce je nejproblematičtější oblastí péče o starší nemocné oblast 

dlouhodobé, chronické lůžkové péče (označované jako péče následná, tj. navazující 

na akutní nemocniční péči). Hlavním hlediskem zde není ani diagnóza, ani chronicita 

choroby (např. chronická hepatitis), ale dopad nemoci na funkční stav a soběstačnost, 

která často neumožňuje nezávislý život pacienta v domácím prostředí bez výrazné 

a ucelené podpory. Může se jednat o závislost na zdravotnických úkonech (respirátor, 

dialýza) nebo na ošetřovatelské péči nebo pomoci (chronické kožní defekty, 

neschopnost péče o sebe). Z tohoto pohledu je tendence klasifikovat DDP podle délky 

pobytu (postakutní, trvalá), oborů (např. TRN, psychiatrické léčebny) nebo hlavní 

náplně činnosti (ošetřovatelská, léčebně rehabilitační), toto dělení je však spíše 

didaktické, neboť v praxi není vždy možné jednotlivé pacienty jednoznačně 

klasifikovat a při změně stavu přesouvat mezi jednotlivými typy zařízení. Navíc je zde 

kromě zdravotní problematiky vždy přítomna i problematika sociální. DDP má proto 

vždy, byť individuálně akcentován, charakter zdravotně-sociální (ČGGS, 2001).

Přestože níže uvedená tabulka je z roku 2001 (doby vzniku poslední koncepce 

geriatrie), a je tedy téměř 15 let stará, je dobré připomenout si tyto klíčové body. Řada 

z nich je bezesporu platná i nyní po 15 letech. Je důležité připomenout tento vývoj 

právě v materiálu, který usiluje o meziresortní zefektivnění dlouhodobé péče jako 

segmentu služeb (zdravotně-sociálních), který nejen na geriatrie navazuje, ale prolíná 

jí průběžně a napříč všemi fázemi péče a napříč jednotlivými typy a druhy služeb 

a zařízení, která se často sice mění nominálně, ale nikoliv substantivně a obsahově. 

Uplatnění metod a principů moderní geriatrie je proto klíčové pro efektivní zvládnutí 



14

potřeb dlouhodobé péče a efektivní vynakládání veřejných prospěchů, měřených 

dopadem péče na kvalitu života, subjektivní spokojenost a soběstačnost.

Tab. č. 1 Úspěchy a neúspěchy geriatrické péče

Úspěchy geriatrické péče Neúspěchy geriatrické péče

 vznik geriatrických odd. v 90. letech  rušení geriatrických odd. 

v posledních 3 letech (1998-2001)

 nárůst lůžk. fondu LDN do r. 1990  stagnace/snížení lůžk. fondu LDN 

od r. 1990

 nárůst počtu specialistů – geriatrů  nedostatečná spolupráce s jinými 

obory

 vznik geriatrických ambulancí  zrušení geriatrických sester 

v r. 1991

 zvýšení dostupnosti specializované 

oborové péče (dialýza, 

kardiochirurgie, náhrady kloubů)

 ukončení národního 

gerontologického programu 

pro nedostatek financí

 rozvoj home care agentur  nesystémové a nedostačující 

financování LDN

 zvýšení role pacientů (svépomocné 

skupiny, Alzheimerovská spol.)

 nedostatečná podpora výzkumu

 nedostatečná spolupráce 

se sociální péčí

Za připomenutí stojí v tomto kontextu také tento cíl koncepce geriatrie: Dosáhnout 

zlepšení spolupráce mezi resorty zdravotnictví a sociální péče. Iniciovat jednání 

o vytvoření funkčního systému spolupráce a spoluzodpovědnosti (včetně podílu 

na financování) resortů ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních 

věcí. Předložit argumenty pro legislativní zakotvení termínu zdravotně-sociální péče 

včetně rozpracování návrhů vícezdrojového financování této péče. Zlepšit 

a legislativně zakotvit poskytování zdravotní péče v sociálních zařízeních pro starší 

občany (domovy důchodců) (ČGGS, 2001).

Pracovní schéma níže ukazuje průnik mezi podporou zdravého stárnutí, zdravotním 

systémem a dlouhodobou péčí a jednotlivé faktory a prvky v těchto systémech 

či oblastech. Z uvedeného vyplývá, že základní strategií pro minimalizaci potřeby 

formální nebo neformální dlouhodobé péče je široká podpora zdravého stárnutí 

prostřednictvím spektra nástrojů na různých úrovních politiky a fungování společnosti. 
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Graf č. 1 Průnik mezi podporou zdravého stárnutí, zdravotním systémem 

a dlouhodobou péčí

Zdroj: Wija, P. Podkladový materiál k problematice dlouhodobé péče a zdravého 

stárnutí (MZ, září 2013) – interní materiál
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1. ANALÝZA KAPACIT LTC

1.1 Úvod

Dlouhodobá péče je poskytována v různých sektorech a různými typy poskytovatelů. 

Její vymezení je poměrně složité, neboť se nachází na pomezí dvou rozsáhlých 

systémů - zdravotního a sociálního. Hlavním cílem analýzy kapacit je tedy zmapování 

všech sektorů, ve kterých je dlouhodobá péče poskytována. Tento ucelený přehled by 

pak měl sloužit jako poklad pro tvorbu koncepcí v oblasti dlouhodobé péče.

Analýza se věnuje kapacitám a síti poskytovatelů dlouhodobé péče v institucionální 

oblasti. Protože v současné době není legislativně vymezeno, kdo je poskytovatelem 

dlouhodobé péče (užíváno též zkratky „LTC“ z anglického termínu „long-term care“), 

vycházejí údaje z předpokladu, kdo by poskytovatelem dlouhodobé péče mohl 

v systému zdravotní a sociální péče být. Vycházíme přitom z premisy, že dlouhodobá 

péče je kombinací zdravotních a sociálních služeb, kterou potřebují osoby závislé 

na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

V mezinárodním kontextu (OECD, WHO) je dlouhodobá péče („long-term care“) 

definována jako spektrum služeb určených osobám se sníženou mírou funkční, 

fyzické nebo kognitivní kapacity, které jsou po delší časové období závislé na pomoci 

se základními činnostmi každodenního života (ADL). Tato složka péče je často 

poskytována v kombinaci se zdravotní složkou péče, která kromě lékařské péče 

v sobě zahrnuje také součást ošetřovatelskou a rehabilitační a je realizována 

prostřednictvím kvalifikovaných zdravotníků. Významným axiomem dlouhodobé péče 

jsou pak principy vycházející z oblasti paliativní medicíny a paliativní péče. Vedle 

osobní péče mohou služby dlouhodobé péče zahrnovat také pomoc s dalšími 

aktivitami nezbytnými pro zajištění soběstačnosti, jako je pomoc v péči o domácnost 

nebo pomoc s tzv. instrumentálními aktivitami denního života (IADL) – tj. podpora 

života ve vlastním prostředí (OECD, 2005, 2011, 2013)7. V širším, důsledném smyslu 

se tedy jedná o soubor služeb (opatření, politik a programů), které podporují důstojný 

život osob se sníženou soběstačností v jejich vlastním prostředí nebo v pobytovém

zařízení, které poskytuje komplexní péči. V pojetí WHO8 dlouhodobá péče zahrnuje 

formální i neformální systémy podpory. Tato analýza se zaměřuje na dílčí, nicméně 

v kontextu ČR klíčový a aktuální problém integrace zdravotní péče a sociálních služeb 

(péče) v ústavních / pobytových zdravotních a sociálních službách s cílem narovnání 

podmínek a zajištění komplexní péče osobám s potřebou zdravotní i „sociální“ péče 

- jinými slovy dostupnost moderní sociální komponenty a služby pacientům 

                                           
7

Long-term Care for Older People. OECD, Paris, 2005; Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. 
OECD, Paris, 2011; A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care. OECD, Paris, 
2013.
8

WHO (2000b). Home-Based and Long-term Care, Report of a WHO Study Group. WHO Technical Report 
Series 898. Geneva: World Health Organization. [online]
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ve zdravotnických zařízeních a pacientům či klientům v zařízeních sociálních služeb 

dle kritérii lege artis, tj. kvalifikované péče zajištěné odbornými pracovníky bez ohledu 

na to, zda je péče poskytována osobě (pacientovi) ve zdravotnickém zařízení nebo 

zařízení sociálních služeb.

Již na úvod je třeba upozornit na to, že se jedná o analýzu základních dat a ukazatelů 

obou zmíněných systémů. Jak bylo řečeno, neexistuje přesné vymezení dlouhodobé 

péče, proto mnohdy autoři musí sáhnout ke kvalifikovaným odhadům. Vytvoření 

základní definice poskytovatelů, klientů a skupin pracovníků tak velmi ovlivňuje 

konečné výsledky, proto je na úvod dobré poznamenat, že mnohdy jsou důležitější 

vzájemné poměry a vztahy, než hodnoty samotné.

Analýza je členěna do několika částí, z nichž první se věnuje vymezení dlouhodobé 

péče ve zdravotnictví. Vychází se přitom z metodiky Národního zdravotnického 

informačního systému. Na základě tohoto systému jsou pak zmapovány kapacity 

dlouhodobé péče a to v lůžkových zdravotnických zařízeních. Další část se věnuje 

systému pobytových sociálních služeb.

1.2 Identifikace poskytovatelů dlouhodobé péče ve zdravotnictví

Síť zdravotnických zařízení ústavní péče byla koncem roku 2013 složena 

ze 188 nemocnic s celkovým počtem 56 807 lůžek (v tom 47 033 lůžek akutní péče, 

7 652 lůžek následné péče a 2 122 lůžek novorozeneckých) a 158 odborných 

léčebných ústavů (včetně ozdravoven a hospiců, bez lázeňských léčeben) s celkem 

21 197 lůžky. Lůžka v psychiatrických léčebnách představovala z celkového 

lůžkového fondu odborných léčebných ústavů 41,8 % (8 856 lůžek), lůžka v léčebnách 

pro dlouhodobě nemocné tvořila 33,8 % (7 171 lůžek).

ÚZIS ČR sleduje od roku 2007 údaje o sociálních pobytových službách (na základě 

zákona č. 108/2006 Sb.). V roce 2013 poskytovalo tyto služby 119 zařízení ústavní 

péče na 2 050 lůžkách. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu počtu lůžek o 12,4 %, počet 

klientů se zvýšil o 22,8 % a počet ošetřovacích dnů o 8,3 %. U následné péče byl 

zaznamenán naopak nárůst, v počtu hospitalizovaných o 5,0 % a v počtu ošetřovacích 

dnů o 1,3 %. 



18

Tab. č. 2 Vývoj lůžkového fondu 1997-2013

Rok lůžková zařízení 

celkem

nemocnice nemocnice 

akutní péče

nemocnice 

následné 

péče

LDN hospic

celkem

1997 95 220 72 480 72 480 6 415 30

1998 93 432 71 439 70 728 711 5 995 63

1999 91 708 69 307 68 273 1 034 6 413 140

2000 90 124 67 457 66 006 1 451 6 713 150

2001 89 972 66 818 65 337 1 481 7 202 158

2002 90 020 66 668 64 883 1 785 7 438 171

2003 89 527 66 492 64 332 2 160 7 285 203

2004 88 677 65 488 63 277 2 211 7 272 293

2005 87 896 65 022 62 655 2 367 7 345 335

2006 86 888 64 174 61 766 2 408 7 462 335

2007 85 853 63 662 61 338 2 324 7 227 335

2008 85 268 63 263 60 915 2 348 7 194 366

2009 84 696 62 992 60 634 2 358 7 000 398

2010 83 983 62 219 59 702 2 517 7 113 398

2011 82 008 60 336 57 756 2 580 7 172 460

2012 80 302 58 832 56 262 2 570 7 204 468

2013 78 004 56 807 54 223 2 584 7 171 438

Zdroj: ÚZIS

Velikost lůžkového fondu poklesla v letech 1997-2013 o 18 %, jejich počet se snížil 

o 17,2 tisíc na 78 tisíc. Počet lůžek akutní péče se snížil o čtvrtinu na 54,2 tis. 

Nemocnice následné péče začaly vznikat na konci 90. let, docházelo tak 

k restrukturalizaci lůžkového fondu. Od roku 1998, kdy se začaly údaje sledovat, 

se jejich počet zvýšil o 1 873 lůžek. Počet hospicových lůžek se za uvedené 

šestnáctileté období (1997-2013) zvýšil 15 násobně z 30 na 438 lůžek (první Hospic 

Anežky České v Červeném Kostelci, byl založen 1. 12. 1994 a zprovozněn 

1. 1. 1996).

Uvedená statistika odráží organizační změny ve struktuře zdravotnických zařízení 

a jejich „názvosloví“, resp. typologii. Neodráží změny ve struktuře pacientů. Data 

dokládají zejména trend společný ve všech vyspělých zemích (počet lůžek na počet 

obyvatel není ani ukazatel zdraví ani kvality zdravotní péče), kde dochází k redukci 

akutních lůžek a roste počet specializovaných zařízení dlouhodobé péče, v Británii 

zejména „nursing homes“ (zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče).

Trendem ve zdravotní péče v uplynulém období bylo zkracování ošetřovací doby 

na lůžkách akutní péče, což zvyšuje nároky na zlepšení kvality, bezpečnosti 
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a kontinuity následné a dlouhodobé péče a hlavně na její dostupnost. Někdy tento 

trend vede k tomu, že na pacienty je vyvíjen tlak, aby doba ošetření na akutním lůžku 

byla co nejkratší. Problémem je, že často na dlouhodobé lůžko péče (se všemi 

možnostmi) je uložen pacient, který není úplně zaléčen z akutních problémů. 

Pak dochází k tomu, že se vrací na akutní lůžko, často v ještě těžším stavu. To platí 

i o lůžkách v sociální sféře.

Následná a dlouhodobá péče je orientována na doléčování pacientů po akutním 

onemocnění, léčebnou rehabilitaci, léčení chronických ran, ošetřovatelskou péči. 

Hlavním úkolem dlouhodobé zdravotní péče je léčení chronických ran a kvalitní 

ošetřovatelská péče. Nedílnou součástí obou typů péče je řešení sociální situace 

a sociálních otázek pacienta, rozhodování, jaká péče bude poskytována pacientovi 

po ukončení hospitalizace a jak bude tato péče zajištěna. Při tomto rozhodování musí 

být přímým účastníkem pacient, popř. jeho blízcí.

Tabulka níže ukazuje vývoj počtu osob hospitalizovaných na lůžkách následné 

a dlouhodobé péče v letech 2004-2013 podle jednotlivých typů zdravotnických 

zařízení. Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP). Uvedená čísla 

ukazují více než dvojnásobný nárůst pacientů na odděleních ošetřovatelské péče 

a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (kód odd. 89 a 90) (viz Číselník oddělní –

ÚZIS)9, nárůst hospitalizovaných v nemocnicích následné péče o 30 % a o 23 % 

v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN). Počty hospitalizovaných 

v psychiatrických léčebnách, rehabilitačních ústavech a ostatní odborných léčebných 

ústavech se v uvedeným období příliš nezvýšily. Počet hospitalizovaných v léčebnách 

tuberkulózních a respiračních nemocí (TRN) klesl zhruba na polovinu.

Tab. č. 3 Vývoj počtu hospitalizovaných v zařízeních/odd. následné 

a dlouhodobé péče 2004-2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fakultní nemocnice 

(oddělení 89 a 90)* 957 1 923 1 772 1 864 1 836 2 262 2 162 2 012 1 575 1 669

Nemocnice  (oddělení 

89 a 90)* 15 359 28 457 29 819 29 533 29 230 31 259 33 287 31 994 33 016 33 471

Nemocnice následné 

péče 11 564 13 051 13 350 13 479 13 884 13 510 14 662 14 720 14 335 14 898

Léčebna pro 

dlouhodobě nemocné 

(LDN) 35 524 36 333 36 024 35 763 35 605 37 303 37 433 40 279 41 475 43 808

                                           
9

Viz online http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/ZobrazCiselnik.aspx?Ciselnik=ODDEL&IdSadyUzis=201530
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Léčebna tuberkul. a 

respiračních nemocí 

(TRN) 7 872 7 510 5 733 6 459 5 675 5 386 5 158 4 821 3 433 4 181

Psychiatrická léčebna 40 034 40 541 38 857 37 896 38 200 38 182 38 760 39 768 39 638 39 543

Rehabilitační ústav 8 613 9 058 9 179 9 343 9 614 10 131 10 370 10 625 9 695 8 796

Ostatní odborné 

léčebné ústavy 27 324 28 050 28 195 26 713 26 347 26 828 28 417 28 790 27 434 25 746

Dětská psychiatrická 

léčebna 1 090 1 173 1 064 996 938 958 937 986 1 045 1 000

Ostatní dětské 

odborné léčebné 

ústavy 6 037 5 589 5 000 4 292 3 760 3 862 3 940 4 552 4 160 4 169

Hospic 2 165 2 384 2 542 2 607 2 591 2 852 3 210 3 478 3 514 3 533

Další lůžkové zařízení 1 633 2 167 2 656 1 821 1 796 1 955 1 852 1 247 819 747

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných

* Pozn.: 89 (ošetřovat. péče), 90 (Dlouhodobá intenzivní ošetř. péče)

Dlouhodobá péče je poskytována zejména na těchto typech lůžek (ošetřovací 

dny)

00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie.

00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných 

léčebných ústavů.

00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie.

00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

00030 hospicová péče.

Podle Vyhlášky 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb můžeme rozlišit (z hlediska personálních požadavků) následující 

typy následné a dlouhodobé péče.
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Následná péče ve zdravotnictví

– Následná lůžková péče („všeobecná“) – kód OD 00024 (viz níže)

– Návykové nemoci – kód OD 00021, 00026

– Pneumologie a ftizeologie – kód OD 00023, 00028

– Psychiatrie, sexuologie – kód OD 00021, 00026

– Rehabilitační a fyzikální medicína – kód OD  00022, 00025

– Lázeňská léčebně rehabilitační péče

– Následná intenzivní péče (NIP)

Dlouhodobá péče ve zdravotnictví

– Dlouhodobá lůžková péče („všeobecná“)

– Dlouhodobá lůžková péče poskytována výhradně pacientům s psychiatrickým

onemocněním

– Dlouhodobá lůžková péče poskytována výhradně pacientům se specifickým 

plícním onemocněním

– péče poskytována výhradně pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou 

intenzivní ošetřovatelskou péči o základní životní funkce (DIOP

či OCHRIP)

– paliativní péče

Odborné léčebné ústavy jsou určeny převážně pro následnou léčebnou péči včetně 

rehabilitační, některá zařízení však poskytují výjimečně i péči akutní (především 

psychiatrické léčebny). Nejvyšší využití lůžek vykazují dlouhodobě psychiatrické 

léčebny (336,7 dne) a rehabilitační ústavy (336,4 dne). Naopak nejnižší využití lůžek 

měly dětské ozdravovny (64,5 dne), jejichž využití znatelně klesá od roku 2010.

Níže uvedená data a graf ilustrují podíly jednotlivých typů lůžek (ošetřovacích dnů) 

následné a dlouhodobé péče. V letech 2010-2013 klesal počet pacientů na lůžkách 

rehabilitačních odborných léčebných ústavů (OD 22) (viz též výše změna kapacity 

těchto zařízení). Počet pacientů na „lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů“ 

(kód OD 00024), na kterých byla téměř polovina pacientů následné a dlouhodobé 

péče, mírně rostl. Z celkového počtu hospitalizovaných 52 tis. na „lůžkách ostatních 

odborných léčebných ústavů“ (kód OD 00024) v roce 2013 bylo podle údajů VZP bylo 

necelých 28 tis. pacientů starších 80 let, tj. 53 % - viz tabulka č.4

Tab. č. 4 Počty pojištěnců (UOP) podle OD (2010-2013) - VZP

2010 2011 2012 2013

00005 13 715 13 419 14 046 14 869

00021 25 428 25 707 24 872 24 214

00022 17 315 17 324 14 948 13 640

00023 4 396 4 241 3 916 3 779
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00024 51 023 51 673 51 932 52 334

00025 260 316 271 267

00026 918 930 866 876

00027 386 366 354 327

00028 285 293 240 231

00029 1 522 1 747 1 453 1 476

Celkový součet 115 248 116 016 112 898 112 013

Zdroj: data VZP/MZ

UOP - počet unikátních pojištěnců v této kombinaci 

OD - počet ošetřovacích dnů v této kombinaci

Z jednotlivých typů lůžek největší počet pacientů byl v roce 2013 na „lůžkách ostatních 

odborných léčebných ústavů“ (kód OD 00024), na kterých dostávala péči téměř 

polovina pacientů následné a dlouhodobé péče (postakutní péče), pětinu (22 %) tvoří 

pacienti psychiatrických léčeben (kód OD 00021). Na typu lůžek „ošetřovatelská lůžka 

všech odborností“ (kód 005) bylo v roce 2013 celkem hospitalizováno 14 869 pacientů 

VZP, tj. 13 % z uvedených typů ošetřovacích dnů (lůžek zařazených pro potřeby této 

analýzy do následné a dlouhodobé péče). Je nutno zdůraznit, že zařazení 

do jednotlivých typů lůžek odráží také motivaci zařízení poskytovat péči na typu lůžek 

s vyššími úhradami za lůžkoden.

Graf č. 2 Počty pojištěnců VZP v roce 2013 podle hlavních typů lůžek 

(ošetřovacího dne) následné a dlouhodobé péče

ostatní odborné léčebné 
ústavy (024)

psychiatrické léčebny (021)

ošetřovatelská lůžka všech 
odborností (kód 005)

rehabilitační ústavy (022)

pneumologie a ftizeologie 
(023)
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Tab. č. 5 Počty pojištěnců (UOP) podle OD (2010-2013) – VZP – VĚK 80 +

Popisky řádků 2010 2011 2012 2013

00005 6 963 6 939 7 278 7 513

00021 2 663 2 737 2 786 2 706

00022 1 947 2 084 1 960 2 151

00023 908 899 906 857

00024 25 540 26 504 27 227 27 748

00025 3 4 5 2

Celkový součet 38 024 39 167 40 162 40 977

Zdroj: data VZP/MZ 

UOP - počet unikátních pojištěnců v této kombinaci 

OD - počet ošetřovacích dnů v této kombinaci

ÚZIS ČR rozlišuje na základě metodiky NZIS následující druhy zdravotnických 

zařízení a oddělení/pracovišť určených k poskytování ošetřovatelské následné péče: 

• Nemocnice následné péče – poskytují ošetřovatelskou následnou péči 

v návaznosti na péči v nemocnicích akutní péče. 

• Léčebny dlouhodobě nemocných – specializované odborné léčebné ústavy, kde 

je osobám s dlouhodobým chronickým onemocněním poskytována ošetřovatelská 

následná, či rehabilitační péče. 

• Hospice – specializované odborné léčebné ústavy, kde je poskytována paliativní 

péče osobám v pre-terminálním a terminálním stádiu nemoci. 

• Ostatní odborné léčebné ústavy (OLÚ) – odborné léčebné ústavy nezařazené 

jinam, poskytující ošetřovatelskou následnou a rehabilitační péči.  

• Oddělení a pracoviště ošetřovatelské následné péče, dlouhodobé intenzivní 

ošetřovatelské (DIOP) a dlouhodobé intenzívní péče (DIP) v nemocnicích 

akutní péče a fakultních nemocnicích – vyčleněná lůžka pro pacienty 

s dlouhodobými chronickými nemocemi v rámci nemocnic, které poskytují 

převážně akutní či vysoce specializovanou péči.  

• Oddělení gerontopsychiatrická – zpravidla v psychiatrických léčebnách – péče 

poskytována osobám s duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná 

ústavní péče. 

• Agentury domácí zdravotní péče – zdravotnická zařízení, která zajišťují občanům 

odbornou ošetřovatelskou péči v jejich domácím prostředí. Tato zařízení poskytují 

péči komplexní – zdravotní, sociální i další.   

Z hlediska délky poskytované péče lze mezi zařízení, která poskytují dlouhodobou 

péči, zařadit také:

• Psychiatrické léčebny – odborné a léčebné ústavy patřící do zdravotnických 

zařízení ústavní péče, které jsou určeny k poskytování ústavní péče osobám 
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s duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná ústavní péče. 

Psychiatrické léčebny mohou zajišťovat i uložené povinné léčení (či ochranné 

léčení).  

• Rehabilitační ústavy – odborné léčebné ústavy patřící do zdravotnických zařízení 

ústavní péče, které jsou určeny k poskytování komplexní dlouhodobé rehabilitační 

ústavní péče. 

• Dětské léčebny – zahrnují dětské psychiatrické léčebny a tzv. ostatní dětské 

léčebné ústavy, tedy zařízení, která poskytují ústavní péči buď dětem s duševními 

poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná péče, nebo poskytují jinou 

specializovanou ústavní péči v některém z lékařských oborů (např. dětská oční

léčebna, speleoterapie, pohybového ústrojí, netuberkulózní léčebna). 

• Ostatní OLÚ: zahrnuty byly léčebny tuberkulózy, respiračních nemocí (TRN) 

a ostatní odborné léčebné ústavy (pro dospělé).

Zvláštní skupinu tvoří interní oddělení ve fakultních nemocnicích a nemocnicích akutní 

péče, které v mnoha případech z části poskytují ošetřovatelskou následnou péči. 

Vzhledem k tomu, že průměrná ošetřovací doba je na těchto odděleních kratší než 

jeden týden, uvádíme je pouze do přehledu, nicméně jejich kapacity nebudeme 

do celkových kapacit dlouhodobé péče započítávat. 

Vymezení oddělení/pracovišť poskytujících dlouhodobou péči ve zdrojích NZIS. 

 Lůžková péče = oddělení a pracoviště 89 – ústavní ošetřovatelská péče, oddělení 

a pracoviště 90 – Dlouhodobá intenzivní ošetřovací péče (DIOP) a oddělení 86 

a pracoviště 88 – Dlouhodobá intenzivní péče (DIP). 

 Domácí zdravotní péče = zdravotnické zařízení nebo oddělení domácí zdravotní 

péče.

Výše jsou uvedeny všechny druhy zdravotnických pracovišť. Do systému 

dlouhodobé péče by bylo vhodné zahrnout tato pracoviště:

 Nemocnice následné péče 

 Léčebny dlouhodobě nemocných 

 Psychiatrické léčebny - zde doporučuji rozdělení na akutní, následnou 

a dlouhodobou péči. Do systému DZSP doporučuji zahrnout následnou 

a dlouhodobou péči.

 Rehabilitační ústavy

 Hospice 

 Dětské léčebny

 Ostatní odborné léčebné ústavy (OLÚ)

 Oddělení a pracoviště ošetřovatelské následné péče, dlouhodobé 

intenzivní ošetřovatelské (DIOP) a dlouhodobé intenzívní péče (DIP) 

v nemocnicích akutní péče a fakultních nemocnicích (jsou to pracoviště 
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s charakterem podle § 9 písmeno d) zákona č. 372/2011 Sb., tj. s charakterem 

dlouhodobé lůžkové péče)

Výčet zdravotnických profesí působících v dlouhodobé péči

Lékařské profese

Z lékařských profesí (Zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta o lékařských povoláních) se v dlouhodobé péči 

uplatňuje lékař, a to zejména v těchto základních specializačních oborech:

Geriatrie10, Praktické lékařství pro děti a dorost, Psychiatrie, Rehabilitační a fyzikální 

medicína, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství. Mezi nástavbové obory 

uplatnitelné v dlouhodobé péči patří zejména: Algeziologie, Dětská a dorostová 

psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Medicína dlouhodobé péče, Návykové nemoci 

a Paliativní medicína.

Nelékařské profese

Z nelékařských zdravotnických profesí se v dlouhodobé péči uplatňují tyto profese

sanitář, ošetřovatel, zdravotnický asistent, všeobecná sestra, fyzioterapeut, 

ergoterapeut a nutriční terapeut (stanovuje Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 

a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Tab. č. 6 Lůžkový fond podle druhu zařízení (2013) – pracovníci

Kod 

DRZAR

Přep. počet lékařů včetně 

smluvních

ZPBD celkem včetně 

smluvních

101 Fakultní nemocnice 2 918 9 536

102 Nemocnice 6 878 21 345

105 Nemocnice následné péče 128 768

110

Léčebna pro dlouhodobě nemocné 

(LDN) 338 1 746

111

Léčebna tuberkulózy a respiračních 

nemocí (TRN) 29 139

112 Psychiatrická léčebna 518 2 696

113 Rehabilitační ústav 55 293

119 Ostatní odborné léčebné ústavy 114 530

122 Dětská psychiatrická léčebna 15 88

129 Ostatní dětské odborné léčebné 22 108

                                           
10

V současné době MZ zvažuje, že geriatrie bude vyjmuta ze základních specializačních oborů, vzdělávání 
lékařů a bude přesunuta mezi nástavbové obory.
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ústavy

141 Dětská ozdravovna 2 21

180 Hospic 33 185

190 Další lůžkové zařízení 9 27

Celkem 11 059 37 481

Zdroj: ÚZIS

Tab. č. 7 Počet sociálních a zdravotnických pracovníků (úvazky) a prostředky 

na platy v sociálních službách v roce 2013

Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

(přepočtený)

Evid. počet 

zaměstnanců                

k 31.12. 

(fyz.osoby)

Průměrná 

platová třída

Prostředky                       

na platy

Sociální služby

z
  
 t

 o
 h

 o

pracovníci v sociálních 

službách

20 472,6 21 252 5,2 4 133 814,0

v
 t
o
m

přímá obslužná péče 13 494,5 13 983 4,8 2 707 643,1

základní výchovná 

nepg. činnost

4 010,3 4 155 6,7 844 257,5

pečovatelská činnost 2 967,8 3 114 5,1 581 913,4

sociální pracovníci 1 674,5 1 773 9,3 443 118,3

zaměstnanci odborných 

sociálních poraden

206,0 251 11,5 41 813,6

Celkem 22 353,1 23 276 x 4 618 745,9

Zdravotnické služby

sanitáři 140,4 144 3,9 31 411,2

maséři 27,9 31 5,0 5 488,4

ošetřovatelé 116,4 116 5,8 29 263,3

zdravotničtí asistenti 109,0 120 8,0 28 201,9

všeobecné sestry 4 815,8 4 898 9,8 1 556 441,7

nutriční terapeuti 69,5 80 9,0 19 489,0

ergoterapeuti 85,0 86 9,1 20 487,3

fyzioterapeuti 321,7 383 9,6 85 718,1

lékaři 21,9 47 12,8 10 116,6
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Celkem 5 707,6 5 905 x 1 786 617,5

Ostatní 13 707,6 14 408 x 3 026 912,7

Zaměstnanci zařízení soc. služeb 

celkem

41 768,3 43 589 6,0 9 432 276,1

Pozn.: Odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou 

působností a ÚSP řízené MPSV) Zdroj: MPSV, upraveno

Všeobecná sestra

V současné době lze odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 

získat absolvováním buď „nejméně tříletého akreditovaného bakalářského studijního 

oboru pro přípravu všeobecných sester“, nebo „nejméně tříletého studia v oboru 

diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách“ (Zákon 96/2004 

Sb.). Odborná způsobilost k vykonávání tohoto nelékařského zdravotnického 

povolání byla uznána také absolventům studijních programů, kteří získali kvalifikaci 

dle předchozích právních předpisů: „absolventi vysokoškolského studia ve studijních 

programech a studijních oborech psychologie – péče o nemocné, pedagogika –

ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství 

odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004, tříletého studia v oboru 

diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději 

ve školním roce 2003/2004, studijního oboru všeobecná sestra na střední 

zdravotnické škole, pokud  bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději 

ve školním roce 2003/2004, studijního oboru  zdravotní sestra, dětská  sestra, sestra 

pro psychiatrii, sestra  pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka 

na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 1996/1997, nebo tříletého studia v oboru diplomovaná 

porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách,  pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004.“ (Zákon 96/2004 Sb.) 

Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče 

dle ošetřovatelského procesu. Všeobecná sestra se také ve spolupráci s lékaři podílí 

na poskytování preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo 

dispenzární péče. Všeobecné sestry, které získaly kvalifikaci dle platné legislativy, 

na základě vlastní žádosti získávají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu. Vyhláška č. 55/2011 Sb. vymezuje rozsah činností, které 

všeobecná sestra vykonává bez odborného dohledu a bez indikace, a dále vymezuje 

poskytování specializované ošetřovatelské péče. Osvědčením získávají sestry také 

oprávnění k vedení praktického vyučování ve studijních oborech, v akreditovaných 

kvalifikačních  kurzech, ve specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. 
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Osvědčení se vydává  na období 10 let, pokud není dále stanoveno jinak (Vyhláška 

č. 55/2011 Sb.).

Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent je profese, která po přesunutí kvalifikačního vzdělávání 

všeobecných sester v roce 2004 resp. 2008 na pomaturitní úroveň nahradila zrušený 

obor na středních zdravotnických školách. Zdravotnický asistent vykonává činnosti 

pod odborným dohledem všeobecné sestry a poskytuje zejména základní 

ošetřovatelskou péči. Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického 

asistenta lze získat několika způsoby. Absolvováním střední zdravotnické školy 

v oboru zdravotnický asistent, případně Zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních umožňuje získat odbornou způsobilost k výkonu profese zdravotnického 

asistenta rovněž absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu11, podmínkou 

však je předchozí získání způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele a složení 

maturitní zkoušky. Zdravotnický asistent může své povolání vykonávat i v zařízeních 

sociálních služeb, které poskytuje ošetřovatelskou péči, a to přímo v rámci pozice 

zdravotnický asistent, popřípadě i v rámci profese pracovník v sociálních službách, 

ke které svým studiem rovněž získává způsobilost. 

Ošetřovatel

Ošetřovatelé získávají odbornou způsobilost zejména v akreditovaných kvalifikačních 

kurzech v oboru nebo studiem na střední zdravotnické škole, které nyní trvá tři roky. 

Odbornou způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele získávají osoby, které 

absolvovaly část studia pro přípravu lékařů (čtyři semestry a složení zkoušky 

z ošetřovatelství či péče o nemocné), pro přípravu všeobecných sester či porodních 

asistentek (tři semestry studia ve svém oboru), zdravotnických záchranářů (čtyři 

semestry). Zdravotnický asistent získává způsobilost ošetřovatele až po čtyřech letech 

studia (tedy po standardní délce studia v oboru); avšak bez nutnosti jeho zakončení 

maturitní zkouškou. Ošetřovatel poskytuje činnosti pod odborným dohledem 

všeobecné sestry v rozsahu své odborné způsobilosti spojené s poskytováním 

základní ošetřovatelské péče (péče o hygienu, základní prevence proleženin a úprava 

lůžka, spolupráce při podávání stravy aj.) dále doprovází pacienty na odborná

vyšetření a ošetření či pečuje o úpravu prostředí pacientů. Osoby s odbornou 

způsobilostí ošetřovatele mají rovněž způsobilost k výkonu profese pracovníka 

v sociálních službách, a to k přímé obslužné péči ve všech typech zařízení sociálních 

služeb. 

                                           
11

Toto je nyní využíváno minimálně, spíše vůbec, ZA je připravován na SZŠ, 4. letý maturitní obor.
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Sanitář

Sanitář získává způsobilost absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v trvání 

150 hodin. Kromě absolventů akreditovaných kvalifikačních kurzů mají způsobilost 

k výkonu povolání sanitáře, a to přímo ze zákona, tj. bez jakýchkoli dalších osvědčení 

či potvrzení Ministerstva zdravotnictví, také osoby absolvující část studia 

zdravotnických oborů středních, vyšších či vysokých škol uvedených v zákoně 

o nelékařských zdravotnických povoláních. Za výkon povolání sanitáře se považuje 

pomocná činnost v rámci poskytování zdravotní péče, a to výhradně pod odborným 

dohledem či přímým vedení, všeobecné sestry. Mezi činnosti, které může sanitář 

v dlouhodobé péči vykonávat, patří instrumentální pomocné a obslužné činnosti nutné 

pro poskytování ošetřovatelské péče (hygiena prostředí, pomocné činnosti 

při rozdělování stravy, manipulace s prádlem, doprovázení klientů apod.) a činnosti 

základní ošetřovatelské péče (asistence při provádění hygienické péče o pacienta, 

při polohování pacientů a manipulaci s nimi, včetně základní prevence proleženin 

a úpravy lůžka, pomoc při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě 

jejich krmení, pečovat o vyprazdňování pacientů). 

Zdravotně-sociální pracovník

Zdravotně-sociální pracovník je nelékařská profese, která se pohybuje na pomezí 

regulace zdravotní a sociální péče – mezi oběma právními úpravami, tj. zákonem 

o nelékařských zdravotnických povoláních a zákonem o sociálních službách je řada 

vztahů a odkazů. Odbornou způsobilost zdravotně-sociální pracovníci v současné 

době získávají absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo 

magisterského studijního oboru sociálního zaměření nebo „nezdravotnického“ 

nejméně tříletého studia v oborech sociálního zaměření na vyšších odborných školách 

nebo vysokých školách doplněného akreditovaným kvalifikačním kurzem 

zdravotně-sociální pracovník. Zákon neřeší, které obory lze považovat 

za „nezdravotnické“ obory sociálního zaměření. V oblasti sociální práce jsou tedy 

v České republice právními předpisy regulovány dvě profese. Jde o zdravotně 

sociálního pracovníka, na kterého se vztahují všechna ustanovení obdobně jako 

na jiné zdravotnické pracovníky, tedy zejména povinnost získat osvědčení k výkonu 

povolání bez odborného dohledu a z toho plynoucí kontrola celoživotního vzdělávání. 

Druhou profesí je sociální pracovník, který je primárně regulován zákonem 

o sociálních službách, ve zdravotnictví působí jako jiný odborný pracovník. Za výkon 

povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, 

diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se 

zdravotně-sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování 

sociálních potřeb pacienta. Konkrétně zdravotně-sociální pracovník provádí 

např. depistážní činnost, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se 

v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli 

v nepříznivé sociální situaci, provádí provádět sociální šetření u pacientů a posuzovat 
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životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle 

potřeby objektivizovat rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, 

na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty 

a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní situace 

pacienta, sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně 

rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými 

pracovníky tato opatření realizovat, zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu 

k onemocnění nebo k jeho následkům, vykonává činnosti při přípravě propuštění 

pacientů, včetně zajištění další péče a služeb. Zdravotně-sociální pracovník své 

povolání v plném rozsahu vykonává bez odborného dohledu i indikace lékaře. Obsah 

výkonu sociálního pracovníka v sociálních službách je pak obsahem regulace 

sociálních služeb. Osoby, které získaly způsobilost zdravotně-sociálního pracovníka 

nebo sociálního pracovníka – jiného odborného pracovníka podle zákona 

o nelékařských zdravotnických povoláních, mají přímo ze zákona způsobilost 

sociálního pracovníka v oblasti sociálních služeb, tedy bez nutnosti doplnění dalšího 

vzdělávání, a to i v případě, že mají vzdělání na „pouze“ středoškolské úrovni.

Zdravotně-sociální pracovník je sociálním pracovníkem zaměřeným 

(specializovaným) pro oblast zdravotnictví. Není na něm, aby poskytoval vlastní 

zdravotní péči, jeho role zůstává stále sociální. 

Nutriční terapeut

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta se získává absolvováním 

jak oboru vyšších zdravotnických škol diplomovaný nutriční terapeut, tak 

i akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu nutričních 

terapeutů. Rovnocenné postavení mají i absolventi zrušeného oboru diplomovaná 

dietní sestra na vyšších zdravotnických školách. Absolventi oboru střední zdravotnické 

školy dietní sestra jsou již před doložením tříletého výkonu povolání považováni 

za nutriční terapeuty, pouze s omezením samostatnosti (výkon povolání pod 

odborným dohledem). Obsahem povolání je preventivní péče v oblasti klinické výživy 

a poskytování specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních 

potřeb. Nutriční terapeut tedy patří mezi ošetřovatelské profese v širším smyslu slova; 

není však způsobilý k poskytování ošetřovatelské péče v celém rozsahu, ale pouze 

při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. 

Nutriční terapeut se rovněž podílí na léčebné a diagnostické péči, zde však 

ve spolupráci s lékařem. Konkrétní formu a rozsah této spolupráce specifikuje 

vyhláška o činnostech. Nezávislá role nutričního terapeuta (tedy činnosti, které je 

způsobilý vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, avšak v souladu 

s diagnózou stanovenou lékařem zahrnuje identifikaci nutričních potřeb, 

zabezpečování vyšetření nutných ke zjištění stavu výživy, metodické vedení 

a kontrolu přípravy léčebné výživy a sestavování jídelních plánů, edukaci jedinců, 

rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných 
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výživových doplňků. Tyto doplňky může jen pouze doporučit. Sestavování 

individuálních jídelních plánu je podmíněno indikací lékaře. Nejednoznačná je situace 

v zařízeních sociálních služeb. Tato zařízení mohou zdravotní péči poskytovat přímo 

(bez statutu zdravotnického zařízení), pokud jde o péči ošetřovatelskou 

a rehabilitační. Výživa v zařízeních sociálních služeb je většinou realizována formou 

diet, tedy formou léčebné výživy. Její poskytování je proto podle našeho názoru 

součástí specifické ošetřovatelské péče, která zahrnuje specifické ošetřovatelské 

úkony, vyhrazené profesi nutričního terapeuta. Činnost nutričního terapeuta je tedy 

součástí zdravotní péče poskytované v rámci zajištění komplexní péče o klienta se 

zdravotními handicapy. 

Nutriční terapeut není nyní k dispozici ve všech zařízeních sociálních služeb; 

jejich dostatek není ani ve zdravotnických zařízeních, pokud by měli nutriční 

terapeuti plnit všechny své role. Jejich větší využití však lze v dlouhodobé péči 

naléhavě doporučit – nutriční stav klientů se odráží výrazně na jejich celkovém 

zdravotním stavu, včetně např. hojení chronických defektů. Není však 

ekonomicky vhodné, aby byl v těchto zařízeních k dispozici neustále. 

Fyzioterapeut 

Povolání fyzioterapeuta (dříve „rehabilitační pracovník“) získává způsobilost 

absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru nebo 

akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 

fyzioterapeutů. Absolventi dřívějších způsobů vzdělávání mají způsobilost přímo 

ze zákona - absolventi vyšších odborných škol v oboru diplomovaný fyzioterapeut, 

pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004 

nebo středních zdravotnických škol v oboru fyzioterapeut či rehabilitační pracovník, 

pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997. 

Fyzioterapeuti, kteří svou způsobilost získali na střední zdravotnické škole, mohou 

do doby získání specializované způsobilosti vykonávat své povolání pouze 

pod odborným dohledem samostatného fyzioterapeuta, z toho prvních šest měsíců 

pod jeho přímým vedením. Ostatní fyzioterapeuti mohou své povolání vykonávat 

bez odborného dohledu po prokázání jednoho roku výkonu povolání v oboru. 

Na základě přiznání způsobilosti podle dřívějších právních předpisů rozhodnutím 

Ministerstva zdravotnictví mohou získat způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta 

absolventi oboru tělesná výchova a sport – rehabilitace a dřívější zdravotní sestry 

(všeobecné sestry), které si doplnily zkoušky na střední zdravotnické škole stanovené 

tehdejšími právními předpisy. Ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 

vyplývá, že rovnocennou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu mají i fyzioterapeuti s jiným typem vzdělání, pokud jsou 

držiteli osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu (registrace). Obsahem výkonu povolání je činnost v rámci 

preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. 



32

Fyzioterapeut své povolání vykonává výhradně bez odborného dohledu. U většiny 

činností je přesto nezbytná kooperace s lékařem: lékař musí stanovit diagnózu 

pacienta a cíl fyzioterapie – fyzioterapeut pak samostatně na základě vlastních 

vyšetření, avšak v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, stanovuje optimální 

varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle 

požadovaného lékařem. Přitom je povinen postupovat i v souladu s doporučeným 

postupem stanoveným lékařem, ovšem pouze tehdy, když takový postup lékař 

doporučí. Na rozdíl od diagnózy a cíle fyzioterapie není tedy doporučení konkrétních 

postupů fyzioterapeuta povinnou součástí této specifické volné „indikace“. Zcela 

samostatně, tj. i bez této indikace, fyzioterapeut poskytuje preventivní, poradenskou 

a edukační činnost. Vzhledem k tomu, že fyzioterapeuti poskytují rehabilitační péči, 

lze odvodit, že by jejich činnost realizovaná v rámci sociálních služeb měla být 

hrazena obdobně jako je hrazena péče ošetřovatelská.

Činnost fyzioterapeuta je v rámci dlouhodobé péče zcela nezbytná, a to i 

v lůžkové péči.

Ergoterapeut 

Profese ergoterapeuta patří do skupiny nelékařských zdravotnických povolání. Jde 

o profesi, která se osamostatnila ze specializačního oboru fyzioterapeutů (respektive 

dřívějších rehabilitačních pracovníků) léčba prací. Z tohoto důvodu se za 

ergoterapeuty se způsobilostí přímo ze zákona, tedy bez nutnosti přiznávání odborné 

způsobilosti rozhodnutím na základě přechodných opatření, považují i absolventi této 

specializace. Podmínkou výkonu povolání bez odborného dohledu je však prokázání 

alespoň tří let výkonu povolání v oboru (tedy v oboru ergoterapie, respektive léčby 

prací

V rámci dřívějších činností rehabilitačních pracovníků, nikoli fyzioterapie v užším slova 

smyslu). Ergoterapeut nyní získává odbornou způsobilost pouze absolvováním 

samostatného akreditovaného bakalářského zdravotnického oboru na vysoké škole. 

Přestože je zde tedy celá řada průniků s oborem fyzioterapie, je vzdělávání v těchto 

dvou profesích zcela odděleno. Za výkon povolání ergoterapeuta se považuje činnost 

v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebné a rehabilitační péče v oboru 

ergoterapie (léčba prací). Samostatnost ergoterapeutů je poměrně značná, řadu 

činností (specifikovaných vyhláškou o činnostech) může ergoterapeut vykonávat sice 

na základě indikace lékaře a jím stanovené diagnózy, nicméně varianty a kombinace 

ergoterapeutických postupů si stanovuje sám, na základě svých vlastních vyšetření. 

Přitom však musí mít na zřeteli cíl ergoterapie stanovený lékařem. Ergoterapeut se 

uplatňuje i v sociálních službách, a to jednak přímo jako ergoterapeut poskytující 

zdravotní (rehabilitační) péči v rámci zařízení sociálních služeb, jednak může působit 

i jako pracovník sociálních služeb, který je oprávněn vykonávat základní výchovnou 

nepedagogickou činnost.
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Ergoterapeut je profese, která je pro dlouhodobou péči velmi vhodná. Mezi jeho 

kompetence patří nejen využívání pracovních aktivit pro rozvoj a udržení 

soběstačnosti klientů

Tab. č. 8 Náklady na 1 ošetřovací den v Kč - rok 2013

Nemocnice 

následné 

péče LDN Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

OLÚ

Ostatní 

OLÚ

Náklady celkem 1 896 1 293 3 541 1 491 1 483 1 923

Náklady (lůžková 

péče) 1 233 1 147 2 955 1 145 1 276 1 386

Náklady na léčiva 66 55 74 54 22 59

Náklady na zdr. 

prostředky 58 39 69 18 6 54

Osobní náklady 

celkem 1 169 843 2 249 1 046 1 001 1 190

Osobní náklady 

(lůžková část) 760 743 1958 852 855 922

Náklady na služby 204 155 385 91 125 185

Ostatní náklady 399 201 765 281 329 435

Zdroj: výkaz E(MZ)6-02

Průměrný plat lékařů a zubních lékařů odměňovaných podle platových tarifů v roce 

2013 činil 58 837 Kč, z toho tarifní plat 30 031 Kč, podíl tarifního platu na průměrném 

platu 51 %. 

Průměrný měsíční plat všeobecných sester a porodních asistentek odměňovaných 

podle platových tarifů představoval zhruba polovinu platu lékařů a zubních lékařů 

a činil 28 707 Kč, přičemž tarifní plat tvořil 63 % (18 178 Kč). Převážná část 

všeobecných sester a porodních asistentek je zařazena v 9. až 11. platové třídě. 

V 10. platové třídě bylo zařazeno téměř 56 % s průměrným platem 26 873 Kč (tarifní 

plat 17 507 Kč), v 11. Platové třídě přes 32 % s průměrným platem 32 071 Kč 

a platovým tarifem 19 592 Kč a v 9. platové třídě s celkovým platem 22 644 Kč (15 

689 Kč platový tarif) bylo zařazeno necelých 8 % všeobecných sester a porodních 

asistentek.

Podle platných předpisů o mzdě jsou odměňováni zaměstnanci v privátních 

zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je fyzická osoba, jiná právnická osoba, 

církev a dále všechny lázeňské organizace. Jejich průměrná měsíční mzda dosáhla 

25 314 Kč, proti roku 2012 poklesla o 0,5 %. Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů 

(zaměstnanců) činila 54 863 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 

23 647 Kč. Lékaři a zubní lékaři zaměstnavatelé se nezahrnují do výpočtu, protože 
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pobírají podnikatelskou odměnu. Pro srovnání, průměrná mzda v celém národním 

hospodářství v ČR činila 25 128 Kč.

1.3 Identifikace poskytovatelů dlouhodobé péče v pobytových sociálních 

službách

Výčet poskytovatelů pobytových sociálních služeb (služby sociální péče, 

pobytová forma):

 Podpora samostatného bydlení - klienti využívají běžných zdravotních služeb 

v místě bydliště. Praktický lékař určí způsob ošetřovatelské péče u svého 

pacienta.

 Odlehčovací služby – pobytová forma, klienti využívají běžných zdravotních 

služeb v místě bydliště. Praktický lékař určí způsob ošetřovatelské péče 

u svého pacienta.

 Týdenní stacionáře – klienti využívají běžných zdravotních služeb v místě 

bydliště.  Praktický lékař určí způsob ošetřovatelské péče u svého pacienta.

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 Domovy pro seniory

 Domovy se zvláštním režimem

 Chráněná bydlení – klienti využívají především běžných zdravotních služeb 

v místě bydliště. Praktický lékař určí způsob ošetřovatelské péče u svého 

pacienta.

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

To jsou všechny druhy pobytových sociálních služeb. Pro vznik systému dlouhodobé 

zdravotně sociální péče připadají v úvahu tyto druhy služeb sociální péče:

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 Domovy pro seniory

 Domovy se zvláštním režimem

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Pracovníci v sociálních službách

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Tyto dvě skupiny jsou výrazně 

nehomogenní, sociální pracovníci jsou vzděláváni na terciární úrovni, a jsou 

zaměřeni na uspokojování sociálních a sociálně-právních potřeb klientů; jejich 

orientace na zdravotní problémy je malá, pokud nemají i zdravotnické vzdělání. Mezi 

pozitiva jejich přístupu patří vysoká odbornost, pokud jde o sociální potřeby klientů, 

schopnost orientovat se ve specifické problematice sociálních služeb, schopnost 

poradit i v sociálně-právních otázkách.
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Pracovníci v sociálních službách jsou připravováni speciálně pro sociální služby. 

Jejich odborné vzdělání je krátké a odpovídá vzdělání sanitáře ve zdravotnických 

zařízeních. Nelze pominout ani skutečnost, že část z nich je zcela bez kvalifikace, 

jelikož zákon poskytuje lhůtu, po kterou musí nekvalifikovaní pracovníci kvalifikaci 

teprve získat. Dnes již není nouze o pracovníky, kteří mají splněnou kvalifikaci před 

nástupem do sociálních služeb, a jedním z návrhů je ustanovení o možnosti doplnit si 

kvalifikaci do 18-ti měsíců zrušit.

Pozitivem tak je nesporně ekonomická nenáročnost, nicméně rizikem je zde nízká 

odbornost.

Vychovatel v sociálních službách má pedagogické vzdělání a provádí výchovnou 

činnost jak u dětských tak u dospělých klientů (tzv. celoživotní vzdělávání).

Speciální pedagog v sociálních službách s vysokoškolským pedagogickým vzděláním 

rozhoduje o výchovných a vzdělávacích metodách metodicky řídí výchovné 

pracovníky a sám se podílí na vzdělávání.

Sociální pracovník 

Sociální pracovník nyní získává způsobilost pouze v terciárním stupni vzdělávání, 

tj. buď na vyšších odborných školách v oborech vzdělání zaměřených na sociální 

práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální 

práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo na vysokých školách 

v akreditovaném programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku. 

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy 

včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby 

sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou 

a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních 

poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové 

pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.

Sociální pracovník je velmi obdobný zdravotně-sociálnímu pracovníkovi, 

ve zdravotnictví. Je však třeba vzít do úvahy, že jeho orientace ve zdravotní 

problematice je velmi různá v závislosti na oboru, který vystudoval. Sociální pracovník 

v pobytových zařízeních sociálních služeb však řeší kvalitu života klientů zdravotně 

postižených až do konce jejich života. V sociálně zdravotní oblasti mají velké 

zkušenosti a velmi vnímají jemnou hranici mezi zdravotní a sociální péčí a už dnes se 

musejí vypořádat s tak citlivou oblastí, kterou je ochrana osobních údajů 

ve zdravotním a sociálním systému. 
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Pracovník v sociálních službách

Pracovníci v sociálních službách se člení podle vykonávaných činností na čtyři 

skupiny, které mají svá specifika, pokud jde o přípravu:

a) pracovnicí pro přímou obslužnou péči (§ 116 písm. a ZSS)

b) pracovníci pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (§ 116 písm. b 

ZSS)

c) pracovníci pro pečovatelskou činnost (§ 116 písm. c ZSS) 

d) pracovníci, kteří se podílí na sociální práci (§ 116 písm. d ZSS)

Ad a) Pracovník v sociálních službách pro přímou obslužnou péči o osoby 

v pobytových zařízeních sociálních služeb, vykonává činnosti spočívající v nácviku 

jednoduchých denních činností, - pomoci při osobní hygieně a oblékaní, 

- manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní 

hygieny, - podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace, - vytváření 

základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování 

psychosociálních potřeb,

Způsobilost získává buď absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu 

v působnosti MPSV nebo získáním způsobilost ošetřovatele (podle zákona 

o nelékařských zdravotnických povoláních) nebo sociálního pracovníka, nebo 

získáním vzdělání v oborech sociálního zaměření a dalších obdobných oborech 

stanovených ve vyhlášce.

Způsobilost má dále sanitář (podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 

– pokud získal způsobilost do 1. 1. 2007). 

Ad b) Pracovník v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou 

činnost vykonává činnosti spočívající v - prohlubování a upevňování základních 

hygienických a společenských návyků, - působení na vytváření a rozvíjení pracovních 

návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, - provádění volnočasových aktivit 

zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou 

výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti.

Způsobilost získává absolvováním střední školy zaměřené na druh prováděné 

výchovy doplněné akreditovaným kvalifikačním kurzem v působnosti MPSV, 

nebo způsobilost ergoterapeuta (zdravotnické povolání), sociálního pracovníka, 

anebo střední vzdělání v oborech sociálního zaměření a dalších obdobných oborech.
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Jsou to pracovníci s vyšším vzděláním než pracovníci přímé obslužné péče a vedle 

pracovních terapií, volnočasových aktivit provádějí individuální péči o klienty. Jejich 

činností roste kvalita sociální služby a aktivit nabízených klientům.

Ad d) Pracovník v sociálních službách pro sociální práci se podílí na sociální práci 

pod dohledem sociálního pracovníka, tj. činnostech při základním sociálním 

poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti 

při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při poskytování pomoci 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Způsobilost získává akreditovaným kvalifikačním kurzem nebo středním vzděláním 

v oborech sociálního zaměření. 

Tato profese má charakter asistenta sociálního pracovníka.

V katalogu prací jsou dále Pracovníci v sociálních službách - vedoucí pracovníci 

přímé péče v platových třídách 8 a 9. Možnosti, které dává katalog prací, se moc 

nevyužívají a pracovníci v sociálních službách jsou někdy mylně považováni 

za pracovníky, kteří nemohou vykonávat jinou činnost než přímou obslužnou 

v platových třídách 3 až 5.

Je třeba dát do souladu § 116 s katalogem prací a vytvořit tím širší hierarchii povolání, 

vzdělání a s tím spojené i rozdíly v odměňování.

Ze zdravotnických pracovníků působících v sociálních službách je dnes důležitá 

jen všeobecná sestra z hlediska financování, nikoliv z hlediska kvality a komplexnosti 

péče. Jako jediná je nositelkou výkonů, a proto pokud se nezmění způsob úhrad 

ošetřovatelské péče, nemá jiné nelékařské zdravotnické povolání v sociálních 

službách cenu.

U Domácí péče existuje výkon 06319- fyzická asistence při poskytování domácí péče.

Tab. č. 9 Počet sociálních služeb – kapacita služby (počet lůžek)

Kapacita k 31. 12. 2013

Pobyty

celkem

Celoroční

pobyty

Týdenní 

pobyty

Denní

pobytycelkem

Z toho

na 

ošetř.

odd. celkem

Z toho

na 

ošetř.

odd.

Centra denních služeb 896 0 0 0 0 896

Denní stacionáře 3 120 0 0 0 0 3 120

Týdenní stacionáře 897 0 0 897 56 0

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 13 423 13 423 2 380 0 0 0
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Domovy pro seniory 38 091 38 091 9 444 0 0 0

Domovy se zvláštním 

režimem 12 048 12 048 4 846 0 0 0

Chráněné bydlení 2 956 2 956 0 0 0 0

Azylové domy 6 661 6 661 26 0 0 0

Domy na půl cesty 355 355 0 0 0 0

Zařízení pro krizovou pomoc 38 32 0 6 0 0

Nízkoprahová denní centra 0 0 0 0 0 0

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 0 0 0 0 0 0

Noclehárny 431 344 0 0 0 87

Terapeutické komunity 263 263 0 0 0 0

Sociální poradny 0 0 0 0 0 0

Sociálně terapeutické dílny 709 0 0 0 0 709

Centra sociálně 

rehabilitačních služeb 1 046 773 80 18 0 255

Pracoviště rané péče 0 0 0 0 0 0

Intervenční centra 0 0 0 0 0 0

Služby následné péče 223 223 0 0 0 0

CELKEM ČR 81 157 75 169 16 776 921 56 5 067

Zdroj: MPSV (výkaz (V1-01)

Poznámka: Kapacita tzv. Nemocnic následné péče ve zdravotnictví činí 21 197 lůžek. 

Ve výše uvedených pobytových sociálních službách je kapacita cca 3x vyšší.

Tab. č. 10 Zaměstnanci a prostředky na platy

Odvětví sociální péče (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP 

řízené MPSV)

Odvětví sociální péče celkem (KÚ, 

statutární města, obce s rozšířenou 

působností a ÚSP řízené MPSV)

Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

(přepočtený)

Evid. počet 

zaměstnanců                

k 31.12. 

(fyz.osoby)

Prostředky na 

platy (tisíc Kč)

A. pracovníci v sociálních službách 20 472,6 21 252 4 133 814

V tom přímá obslužná péče
13 494,5 13 983 16 720,7

základní výchovná 

nepedagogická. činnost
4 010,3 4 155 17 543,5

pečovatelská činnost 2 967,8 3 114 16 339,7

sociální pracovníci 1 674,5 1 773 443 118,3

zaměstnanci odborných sociálních poraden 206,0 251 59 817,2

B. služby pedagogické

vychovatelé
418,6 417 120 358,3

učitelé odborného výcviku 7,0 7 1 901,7

speciální pedagogové 40,3 49 12 414,5

C. služby zdravotnické 

sanitáři
140,4 144 31 411,2

maséři 27,9 31 5 488,4

ošetřovatelé 116,4 116 29 263,3
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zdravotničtí asistenti 109,0 120 28 201,9

všeobecné sestry 4 815,8 4 898 1 556 441,7

nutriční terapeuti 69,5 80 19 489,0

ergoterapeuti 85,0 86 20 487,3

fyzioterapeuti 321,7 383 85 718,1

lékaři 21,9 47 10 116,6

D. ostatní 

hospodářskosprávní a provoznětechničtí 

zaměstnanci

3 516,1 3 708
1 170 920,4

zaměstnanci převážně manuálně pracující 9 725,6 10 227 1 703 314,2

Zaměstnanci zařízení soc. služeb 

celkem
41 768,3 43 589 9 432 276,1

Zdroj: MPSV

1.4 Porovnání zdravotního a sociálního systému

Kapacity a dlouhodobost péče

Ve zdravotnictví se s hospitalizacemi delšími než rok setkáváme především 

u Léčeben dlouhodobě nemocných, v Psychiatrických léčebnách a v některých 

odborných léčebných ústavech. Přesto ani v těchto zařízeních nepřesáhne průměrná 

ošetřovací doba 100 dnů. Nejdelší, cca 80 dnů, je v Psychiatrických léčebnách (zdroj 

ÚZIS ČR Výkaz L(MZ) 1 – 02). Lze tedy říci, že tzv. následná péče 

ve zdravotnických zařízeních je především krátkodobá a v průměru nepřesáhne 

ošetřovací doba dva měsíce.

Kapacita všech tzv. Nemocnic následné péče činí 21.197 lůžek.

V pobytových sociálních službách zahrnutých do LTC je sociální služba 

poskytována především každodenně a celoročně a většinou do konce života. Tyto 

sociální služby splňují podmínku dlouhodobosti. 

Kapacita Pobytových sociálních služeb zahrnutých do systému činí 63.785 lůžek, 

tj. 3xvíce, než u tzv. Nemocnic následné péče.

Závěr: Z hlediska dlouhodobosti a kapacity lůžek se jeví, při řešení Dlouhodobé 

zdravotně sociální péče, nejdůležitější řešení LTC v sociálních službách.

Personální zajištění

Ve zdravotnictví je péče o pacienta zajištěna dlouhodobě propracovaným systémem 

zdravotnických pracovníků, který je oproti sociálním službám daleko více 

specializován do jednotlivých oblastí.

Je prioritou sjednotit personální standardy pro klienty s obdobnými 

zdravotně-sociálními potřebami, na základě již existujících standardů pro dlouhodobou 
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lůžkovou zdravotní péči, jejich modifikací, rozšíření o pracovníky odpovídající 

za sociální problematiku, respektive sociálních služeb či koordinaci sociálních 

a zdravotních služeb/péče (case management) apod. 

Sjednocení personálních požadavků je také předpokladem společné registrace 

sociálně-zdravotní služby, ale zejména sjednocení financování nákladů poskytování 

dlouhodobé péče formou ošetřovatelského dne/lůžka apod. (podle modelu existující 

ošetřovatelský den, který nejlépe vystihuje náročnost a nákladnost LTC péče 

v soc. službách, resp. dominantní skupiny příjemců LTC) – je možno náklady 

specifikovat dále podle typů a náročnosti uživatelů.

Personální standardy (požadavky) pro zařízení dlouhodobé lůžkové péče 

(stanovené ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 

zabezpečení zdravotních služeb):

a) lékař se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí 0,2 úvazku;

b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku;

c) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent 

celkem 6,0 úvazku;

d) sanitář, ošetřovatel nebo masér 5,0 úvazku;

e) fyzioterapeut bez dohledu nebo ergoterapeut bez dohledu 0,2 úvazku;

f) klinický psycholog - dostupnost.

V sociálních službách v přímé péči, vedle všeobecných sester, působí především 

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a pedagogové (vychovatelé). 

Personální hierarchie není složitá a v základních rysech vyhovuje zdravotně sociální 

práci. Dopracovat by bylo třeba hierarchii činností a zařazení prací, vzdělání a 

odměňování pracovníků v sociálních službách, kde jsou téměř všichni ve třetí až páté 

tarifní třídě u zařízení, které poskytují pracovníkům plat.

Závěr: Je třeba sjednotit personální požadavky na dlouhodobou zdravotně sociální 

péči pro obdobné klienty ve zdravotnických a sociálních zařízeních „dlouhodobé péče“ 

a specifikovat tyto požadavky podle typů pacientů/klientů dlouhodobé péče tak, aby 

odrážely personální a finanční náročnost poskytování kvalifikované péče/služby pro 

tyto skupiny pacientů/klientů (senioři s pokročilou demencí, imobilní klienti apod.). 

Prvním krokem je definování paušálu za ošetřovací den, který bude uplatňován jako 

hlavní, výchozí a za rovných podmínek v pobytových zařízeních sociálních služeb a 

ve zdravotnických zařízeních pro klienty s potřebou dlouhodobé péče. Rozdíly 

v personální oblasti ve zdravotnictví a sociálních službách jsou obrovské, jejich 

sbližování bude dlouhodobé a není možné ho provést v jednom jediném kroku. Při 
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sbližování těchto dvou oborů je potřeba začít spolupracovat již na úrovni středních 

zdravotnických škol.

Klienti a pacienti

Přesto, že se příjemcům LTC věnuje jiná část Souhrnného dokumentu je třeba pro 

vyslovení závěrečného zhodnocení konstatovat následující:

Ve vybraných pobytových sociálních službách jsou dnes poskytovány sociální 

služby především osobám se závislostí na jiné fyzické osobě ve stupni III a IV. 

Výsledky rozborů spotřeby ošetřovatelské péče a příspěvku na péči ukazují na velmi 

silnou konzistentní vazbu mezi stupněm závislosti na cizí pomoci a spotřebou 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tato závislost je tak 

silná, že potlačuje vliv kalendářního věku a stoupající náklady ve vyšších věkových 

kategoriích jsou zřejmě velkou částí způsobeny změnou proporce zastoupení osob se 

závislostí na cizí pomoci v populaci. Této silné vazby by možná bylo vhodné použít 

pro přerozdělování vybraného pojistného – především ve vyšších věkových 

kategoriích, kde kalendářní věk ztrácí predikční hodnotu.

Lze říci, že klienty dlouhodobé zdravotně sociální péče v sociálních službách by 

mohli být bez dalšího zjišťování klienti s mírou závislosti na pomoci jiné fyzické 

osoby ve stupni III a IV.

Ve zdravotnictví se v současné době posuzování závislosti na pomoci jiné fyzické 

osoby neprovádí ani se zdravotnickým zařízením příspěvek na péči nevyplácí. 

Závěr: Je možné pustit posuzování závislosti do vybraných typů zdravotnických 

zařízení a těmto i vyplácet příspěvek na péči. 

1.5 Závěr

V České republice je přibližně 300 tis. příjemců příspěvků na péči. Převážná většina 

těchto příjemců nepochybně vyžaduje dlouhodobou péči, neboť se jedná o osoby 

závislé na pomoci jiné osoby, resp. jiných osob. Cílem této části souhrnného 

dokumentu bylo zmapování současného stavu kapacit pobytových zařízení sociální 

péče a zdravotnických v České republice a to bez jakékoliv snahy hodnotit, zda jsou 

kapacity zařízení dlouhodobé péče dostatečné či nikoliv.

Vycházeli jsme přitom z toho, že dlouhodobá péče je na pomezí zdravotního 

a sociálního systému, tedy že je poskytována jednak ve zdravotnických zařízeních, 

jednak v zařízeních sociální péče. I rozdíly v personální oblasti ve zdravotnictví 

a sociálních službách jsou obrovské, jejich sbližování bude dlouhodobé a není možné 

ho provést v jednom jediném kroku. Dále lze konstatovat, že klienty dlouhodobé 

zdravotně sociální péče v sociálních službách by mohli být bez dalšího zjišťování 
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klienti s mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III a IV. U těchto 

klientů je třeba vytvořit paušální úhrady od zdravotních pojišťoven.

To vše vede k závěrům, že zavedení dlouhodobé zdravotně sociální péče v sociálních 

službách bude daleko jednodušší, než ve zdravotnictví. Proces, který by postavil 

na roveň část zdravotnického a část sociálního systému se jeví jako dlouhodobý 

a bude ho třeba učinit v několika krocích. Proto lze zahájit přípravu na zavedení 

dlouhodobé zdravotně sociální péče v sociálních službách s tím, že do části 

zdravotního systému bude vpuštěn příspěvek na péči a to za předpokladu vytvoření 

a dodržování podmínek kvality jak ošetřovatelské tak sociální péče, která bude 

pravidelně kontrolována a hodnocena. Proces přípravy by měl skončit do konce roku, 

aby bylo možné stihnout legislativní proces v rámci tohoto volebního období 

Poslanecké sněmovny ČR.
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2. ANALÝZA PŘÍJEMCŮ LTC

2.1 Úvod

Tato analýza odpovídá na otázku ohledně analýzy příjemců příspěvku na péči a počtu 

potenciálních klientů dlouhodobé péče, které identifikujeme v relevantních dostupných 

datových zdrojích. Definice potencionálního klienta dlouhodobé péče je výchozím 

bodem, a proto je jí věnována pozornost. Navíc se vymezení dlouhodobé péče a jejích 

klientů dále promítá i v navazujících analýzách, popisujících poskytovatele 

dlouhodobé péče, finanční toky a jednotlivé segmenty dlouhodobé péče. Normativní 

vymezení osob, které jsou závislé na cizí pomoci, představuje v České republice 

zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Těmto osobám je pak vyplácen 

Příspěvek na péči. V samostatné kapitole jsou proto zpracovány statistické výstupy 

popisující tuto populaci, která na základě zákona pobírá příspěvky na péči, včetně 

informací o zdravotních problémech, které vedou k přiznání těchto dávek.

V případě zdravotně sociální péče se ovšem jedná o ten segment lidí se sníženou 

soběstačností, který současně potřebuje ošetřovatelskou či jinou zdravotní péči. Právě 

u této skupiny vzniká problém, „kam patří“ a jak zajistit zdravotní a sociální péči/službu 

na jednom místě. U osob, které potřebují dočasnou zdravotní péči ve zdravotnickém 

zařízení nebo péči formou sociálních služeb bez poskytování zdravotní péče, 

tento problém nevzniká a je řešen již v rámci současných zdravotních nebo sociálních 

služeb. Určujícím kritériem nároku na LTC - zdravotně sociální péče - není samotná 

disabilita a potřeba kompenzace nesoběstačnosti / „osobní péče“ (pomoc s hygienou, 

stravováním, ADL atd.), ale zajištění „zdravotně-sociální“ (komplexní) péče o klienty 

LTC bez ohledu na zařízení (resort/zřizovatele), ve kterém se právě nacházejí. 

Nepříznivý zdravotní stav ve smyslu disability není zdravotním stavem ve smyslu 

indikace ošetřovatelské, paliativní či jiné zdravotní péče. Je třeba rozlišovat nepříznivý 

zdravotní stav jako posudkové (sociální a právní) kategorie a zdravotní stav indikující 

(vyžadující) ošetřovatelskou a zdravotní péči společně s integrální sociální službou 

(LTC). V případě významně snížené soběstačnosti vychází potřeba zdravotní 

ošetřovatelské péče ze samotné (významné) ztráty soběstačnosti a náročnosti 

ošetřovatelské a osobní péče. Ve zdravotnickém zařízení je „péče o osobu“ a pomoc 

v nesoběstačnosti neoddělitelnou součástí zdravotní ošetřovatelské péče o pacienta 

(strava, hygiena, léky atd.). Rovněž je třeba rozlišovat příjemce potřebující pobytovou 

formu dlouhodobé zdravotně-sociální péče (LTC) od potenciálních uživatelů sociálních 

služeb zaměřených na podporu a kompenzaci nesoběstačnosti jako celku. Jedná se 

o výrazně užší segment z celku uživatelů služeb kompenzujících sníženou 

soběstačnost. V tomto kontextu (materiálu) je řešen prioritně problém integrace, 

narovnání a přiblížení ošetřovatelské péče ve zdravotnictví a v sociálních službách –

kdy v jedněch je „oficiálně“ či zjevně dominantní indikace zdravotní, kdežto u druhé 
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dominantně sociální, přitom v obou případech je řešena zdravotní i sociální 

problematika a péče.

Nicméně žadatelé a příjemci této dávky jsou jen zlomkem všech potencionálních 

klientů, proto se pokoušíme získat informace o potencionálních klientech dlouhodobé 

péče prostřednictvím jiných zdrojů, jakými jsou např. celopopulační výběrová šetření. 

V jedné z kapitol je na základě výběrových šetření identifikována populace omezenou 

soběstačností a tím i zvýšenou potřebou dlouhodobé péče. Tyto osoby jsou vymezeny 

na základě konceptu zvládání aktivit spojených se soběstačností jak v oblasti osobní 

péče, tak v péči o domácnost. Podrobně u těchto osob sledujeme, jaké aktivity 

denního života nezvládají, v jakých žijí domácnostech, nakolik je ovlivněna jejich 

ekonomická aktivita a další aspekty. Velká část potencionálních klientů dlouhodobé 

péče je však institucionalizována ve zdravotnických či sociálních zařízeních 

a informace o těchto osobách je z šetření v domácnostech nedostupná. Proto se 

podrobně v samostatná část analýzy zabývá počtem a charakteristikami osob, které 

byly evidovány v rámci zdravotnických zařízení poskytujících dlouhodobou péči, dále 

pak uživateli dlouhodobé péče v rámci zařízení sociální péče.

Analýza podává také přehled o tom, jaké služby potencionální klienti dlouhodobé péče

vyžadují a využívají. Tyto informace jsou částečně dostupné jednak opět z výběrových 

šetření, lze je však velice dobře doplnit informacemi z evidence výkonů hrazených 

zdravotními pojišťovnami (evidence ošetřovatelských a pečovatelských výkonů, 

spotřeby ošetřovacích dnů a podobně). Základní rok pro tuto analýzu byl zvolen rok 

2010, pokud je dostupný. 

Pro identifikaci těchto osob v administrativních datech, které slouží k výplatě dávek 

určených ke kompenzaci tohoto typu problému, je důležitá hranice, která byla 

stanovena jako minimální pro to, kdy již stát začne intervenovat.

V českém právním rámci je toto stanoveno dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem (DNZS). Hodnocení DNZS provádí Lékařská posudková služba (LPS) 

a „dlouhodobost“ je nyní specifikována dobou trvání potíží 1 rok.12 Hodnocení 

zvládání ADL a IADL je prováděno na základě soběstačnosti (podle aktualizované 

prováděcí vyhlášky novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

                                           
12

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), jestliže z 
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby; ve stupni II 
(středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři 
nebo pět základních životních potřeb; ve stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb; ve stupni IV (úplná závislost), 
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních 
životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
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podle 10 dimenzí životních potřeb) jak z pohledu lékařského, tak z pohledu sociálního 

pracovníka.

Materiál  poukazuje na vcelku závažnou skutečnost, že mnoho přehledů o zdravotním 

stavu obyvatel či přímo seniorů bylo uskutečněno na vzorcích populace, 

které nezahrnovaly populaci seniorů žijící v různých typech zařízení a institucí, 

čímž bezpochyby došlo ke zkreslení údajů v některých zemích, které uvádějí 

na předních místech závažnosti onemocnění somatická, zatímco onemocnění duševní 

jsou opomíjena (přestože a nebo právě protože představují velmi často příčinu 

institucionalizace – umístění v zařízení zdravotní nebo sociální péče), jedná se 

například o Alzheimerovu chorobu a jiné příčiny demence (viz dále) ale také 

o depresivitu, jejíž prevalence je velmi vysoká zejména mezi seniory. 

Mezi nejčastějšími příčinami morbidity a disability ve vyšším věku jsou tak uváděny 

poruchy pohybového systému (artróza, osteoporóza), metabolické poruchy (diabetes), 

následky traumat, bolestivé syndromy, následky cévních mozkových příhod, 

kardiovaskulární onemocnění a podobně. Teprve v posledních letech byla věnována 

větší pozornost také populaci seniorů žijící v zařízeních dlouhodobé péče, což vedlo 

k tomu, že se demence dostaly na jedno z předních míst v těchto ukazatelích. 

Vzhledem ke specifické problematice těchto onemocnění, a to zejména s ohledem 

na specifičnost potřeb, se jimi budeme dále podrobněji zabývat.

Alzheimerova choroba a další neurodegenerativní onemocnění

Mezi zdravotní problémy, které budou ovlivňovat potřebu dlouhodobé péče, patří 

bezesporu Alzheimerova choroba a jiná (zejména neurodegenerativní) onemocnění 

způsobující demenci. Vzhledem k tomu, že prevalence těchto onemocnění s věkem 

exponenciálně narůstá a vzhledem k tomu, že se jedná zatím o onemocnění 

nevyléčitelná, představují demence zvláště významný problém pro systém 

dlouhodobé péče.

Péče o lidi s demencí v České republice představuje zásadní problém, neboť tito lidé 

vyžadují jak včasnou diagnostiku a terapii, tak později také dlouhodobou péči, která 

dosud není v České republice uspokojivě řešena. Dochází tak k tomu, že nejsou vítáni 

ve zdravotnictví  (jelikož se jedná se o chronickou záležitost), ani v sociální sféře 

neboť nemocní jsou svým chováním „problémoví“. Místy tak může docházet

k oddalování diagnózy, vlivem nevhodného nastavení úhrad péče, pak ke zpoždění 

terapie, pečující rodiny nemají téměř žádnou podporu a sociální služby v terénu 

nejsou dostatečné a někdy zcela chybí.

Stařecká demence

Lidé s demencí tvoří dle této studie více než 40 % obyvatel standardních oddělení 

domovů pro seniory. Vzhledem k vysokému počtu těchto nemocných je naprosto 

nutné, aby vznikala zařízení či oddělení specializovaná na péči o tyto pacienty.
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Dále považujeme za nutné, aby byl zajištěn dostatek kvalifikovaného zdravotnického 

personálu. Pracovníci těchto zařízení musí být zaškoleni v problematice péče 

o pacienty s demencí, a specifických přístupů k lidem s demencí.

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody jsou bezpochyby častým a závažným onemocněním s často 

invalidizujícími následky. Touto skutečností se zabývala Helsingborgská deklarace, 

která stanovila již v devadesátých letech minulého století zásady, jak postupovat 

v prevenci, diagnostice a terapii a jak optimálně zorganizovat péči o pacienty 

s cévními mozkovými příhodami. Po této deklaraci následovala za několik let 

deklarace Mannheimská26, kterážto se zabývala situací zemí střední a východní 

Evropy a upozornila, že i zde, respektive zejména zde je tato problematika také 

nesmírně závažná a že je zapotřebí se jí zabývat (a respektovat doporučení a zásady 

Helsingborgské deklarace). Vzhledem k tomu, že toho bylo jen relativně málo, co se 

ve zdravotních systémech změnilo.

Velké obtíže tedy vznikají pacientům po cévních mozkových příhodách již v situaci, 

kdy hledají adekvátní rehabilitaci, která není vždy dostupná, pokud je dostupná, 

tak spíše mladším pacientům v naprosté většině případů pak není specializovaná, 

to se týká zejména rehabilitace ústavní. 

Prevalence disability vzniklé z důvodu iktu není prakticky sledována. Základní 

epidemiologické údaje o této závažné problematice v České republice jsou prakticky 

nedostupné (nebo se nám je nepodařilo najít běžným způsobem vyhledávání).

Odhadované náklady na řešení jednoho nově vzniklého iktu v prvním roce představuji 

18 517 euro31, z toho tvoří 37% náklady na rehabilitaci náklady celkem na řešení 

jednoho případu iktu a představují v Německu v průměru 43 129 euro. Náklady 

na řešení této problematiky jsou jen v Německu odhadovány (v rozmezí let 

2006- 2025) na více než 100 miliard euro32. Pacientské organizace, které jsou 

(na rozdíl například od rodinných pečujících a odborníků) provozovány zejména 

pacienty s touto zkušeností zjevně nemají ani síly ani možnosti, aby tuto organizační 

a informační mezeru zaplnily, které tito lidé potřebují (terénní rehabilitace, 

psychologická podpora, pomůcky, poradenství, ergoterapie, logopedie atd.) – je tato 

situace roztříštěná, nekoordinovaná a tito lidé jen těžko tyto služby hledají. Tím více 

jich potom samozřejmě končí v systému dlouhodobé péče. Velmi ostře tato situace 

kontrastuje se zajištěním péče pro lidi s poraněním páteře a míchy (2000 případů 

ročně, z toho 200 případů ireverzibilních končících na vozíku), kdy na akutní péči 

spinálních jednotek navazuje rehabilitace a poté podpora občanského sektoru 

(o. s. Paraple).
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Traumatické poškození mozku (TBI – Traumatic Brain Injury)

Poranění mozku mají také závažné následky, a to lehčí a středně těžké u 9 tisíc lidí 

ročně, tedy těch, kteří s těmito problémy budou ještě dlouho žít a dále 2 tisíce lidí, 

jejichž následky a omezení soběstačnosti jsou závažné až velmi závažné. Tito lidé 

potřebují převážně dlouhodobou péči. O problematice traumatického poškození 

mozku platí totéž, co jsme výše uvedli o problematice cévních mozkových příhod. 

Po ukončení akutní léčby a terapie zdravotní systém nenabízí prakticky nic, a to i 

přesto, že symptomatologie těchto lidí (včetně lidí s méně závažnými následky 

poškození mozku) bývá velmi závažná, zahrnuje poruchy chování, sociální dopady, 

omezení funkčnosti a podobně a přináší také rizika dalšího zhoršení stavu, zejména 

ve smyslu rozvoje demence.

Paliativní péče a její potřeba

Paliativní péče, péče o lidi v terminálních stadiích nevyléčitelných onemocnění a péče 

o lidi umírající, představuje další komplex velmi specifických problémů. U nás vznikaly 

od počátku 90. let 20. století lůžkové hospice, které mají v současné době 

36 635 lůžek. Je tedy samozřejmé (při počtu zemřelých cca 105 tisíc) , že lůžkové 

hospice zdaleka nepokryjí potřebu pacientů, kteří potřebují paliativní péči13. To ani 

není však cílem, kterým je spíše vytvoření určitého zázemí a metodického 

a odborného vedení pro systém paliativní péče a medicíny, který by měl být 

implementován všude tam, kde jsou lidé, kteří paliativní péči potřebují, a to ať již trpí 

pro paliativní péči „tradičními“ onkologickými diagnózami, tak diagnózami 

neonkologickými včetně například demencí, kardiální insuficience či geriatrické 

křehkosti (frailty). 

Vývoj nákladů na dlouhodobou péči 

Je obtížné odhadovat, jaký bude zdravotní stav starších lidí a jak se bude vyvíjet. Tuto 

situaci v principu řeší několik teorií. Nejznámější z nich je optimistická Friesova teorie 

„komprese morbidity“, která předpokládá, že disabilita a nemocnost budou 

„komprimovány“ do vyššího věku a že bude tak delší celkové dožití provázeno také

významně delším zdravým dožitím, tedy že lidé se budou nejen dožívat vyššího věku, 

ale budou se dožívat vyššího věku také v dobrém zdravotním stavu. Naopak 

Gruenbergova, Verbruggeova a Olshanskeho teorie přepokládají, že delší dožití je 

do značné míry způsobeno snížením smrtnosti závažných onemocnění, a to více než 

snížením jejich prevalence/incidence. V důsledku toho se zvyšuje morbidita 

a disabilita způsobená těmito onemocněními, což způsobuje naopak „expanzi 

morbidity“. Třetí teorie Mantonova je teorií „dynamické rovnováhy“ způsobené 

vzájemnou kompenzací dvou trendů, a to jak snížení smrtnosti onemocnění vedoucí 
                                           
13

LTC by měla razit filosofii, že paliativa půjde za pacientem/klientem, nikoliv pacient za paliativou.
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se zvýšení prevalence disability a na druhou stranu snížení prevalence a incidence 

chronických onemocnění vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu.

Nicméně dosud dostupná data nepotvrzují v podstatě žádnou z výše uvedených teorií, 

dochází k nárůstu některých onemocnění (demence, muskuloskeletální onemocnění) 

a k poklesu prevalence jiných onemocnění (kardiovaskulární, respirační). Můžeme se 

tak domnívat, že se zdraví bude zlepšovat i nadále, ale toto zlepšení se nemusí týkat 

všech onemocnění. Některá onemocnění (v současné době zejména onemocnění 

neurodegenerativní) budou tak nabývat na významu a mohou představovat 

v budoucnu zvláště závažný problém.

Financování z veřejných zdrojů je tedy ve většině zemí nejdůležitějším zdrojem 

financování služeb dlouhodobé péče. Pokud se náklady na dlouhodobou péči srovnají 

s ostatními náklady vznikajícími v důsledku demografických změn (age-related), 

je zřejmé, že zatím jsou náklady na dlouhodobou péči relativně nízké a (zatím) 

nenastal jejich významný vzestup. Dále je velice významná skutečnost, že ve všech 

zemích je vynakládána více než polovina těchto veřejných prostředků na péči 

v institucích. To vedlo ke změnám postojů zejména v posledních letech, kdy jednotlivé 

země vytvořily programy podpory péče v domácnosti, komunitních a terénních služeb 

a podobně, což vedlo k tomu, že v polovině zemí zkoumaných ve studii OECD 

je vynakládáno více než 30% prostředků právě

na péči v domácím prostředí. Zpráva OECD nabízí poněkud jiný pohled na očekávaný 

vývoj nákladů na dlouhodobou péči, o které se všeobecně předpokládá, že bude 

ve svých nákladech enormně expandovat v budoucích 20–30 letech.

Vychází ze srovnání vývoje v jednotlivých zemích a dopadů jejich programů 

dlouhodobé péče a uvádí, že pravděpodobně způsob, jakým budou jednotlivé země 

k problematice dlouhodobé péče přistupovat a jak ji budou organizovat, bude pro 

celkové náklady významnější než vlastní demografické změny. Konstatuje se tu, 

že zralé systémy dlouhodobé péče si po relativně dlouhou dobu zachovávaly svou 

stabilitu.

Projekce nákladů na dlouhodobou péči mají mnoho proměnných, které je 

problematizují. Jedná se o celkové ekonomické prostředí, účast na pracovním trhu, 

trendy v dostupnosti neformální péče a ochotě rodinných příslušníků dále pečovat, 

o celkový demografický vývoj a vývoj disability. Dokonce označují modelování 

budoucnosti dlouhodobé péče za „developing art rather than science“ (rozvíjející se 

umění více než vědu).

Mezinárodní dokumenty, například dokument OECD definují dlouhodobou péči (LTC) 

následovně: Jedná se o péči poskytovanou lidem, jejichž soběstačnost je dlouhodobě 

omezena, jsou tedy závislí („when dependent for an extended period of time“) a jejich 

schopnost vykonávat každodenní sebeobslužné aktivity je snížena.
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Sebeobslužné aktivity dělíme na základní (bazální), kam řadíme oblékání, schopnost 

se najíst, kontinenci, schopnost provést základní hygienu, základní mobilitu, například 

přesun z lůžka na židli a na instrumentální sebeobslužné aktivity, které člověku 

umožňují žít nezávisle ve své komunitě, jedná se například o nakupování, běžné 

domácí práce, přípravu jídla, obstarání financí.

Dlouhodobou péčí rozumíme jak péči v domácím prostředí tak péči v institucích. Také 

EU hovoří ve svých materiálech zcela jednoznačně o dlouhodobé péči, kterou definuje 

jako péči poskytovanou lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, avšak na tolik 

neuspokojivé úrovni, že tito jedinci nejsou soběstační a potřebují zcela logicky jak 

zdravotní tak sociální služby.

Legislativa v ČR 

Pro identifikaci těchto osob v administrativních datech, které slouží k výplatě dávek 

určených ke kompenzaci tohoto typu problému, je důležitá hranice, která byla 

stanovena jako minimální pro to, kdy již stát začne intervenovat. 

V českém právním rámci je toto stanoveno dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem (DNZS). Hodnocení DNZS provádí Lékařská posudková služba (LPS) 

a „dlouhodobost“ je nyní specifikována dobou trvání potíží minimálně 1 rok. 

Hodnocení zvládání ADL a IADL je prováděno na základě 36 úkonů soběstačnosti 

(podle aktualizované prováděcí vyhlášky novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách podle 10 dimenzí životních potřeb) jak z pohledu lékařského, tak z pohledu 

sociálního pracovníka.

V této kapitole se pokusíme nastínit počet osob v České republice, které mají 

problémy s každodenními aktivitami, případně počet osob, které jsou závislé na cizí

pomoci v důsledku onemocnění, což je cílová skupina potencionálních klientů 

dlouhodobé péče. Analyzujeme počty osob, aktivity, které nezvládají a se kterými

potřebují pomoci. Podrobněji se podíváme na zdravotní problémy, které vedou 

k závislosti na cizí pomoci, a také na strukturu domácností, ve kterých tyto osoby žijí. 

Disabilita má také vliv na příjem těchto osob a domácností, ve kterých žijí, na jejich 

výdaje a spotřebu zdravotní péče, proto se zabýváme i těmito aspekty. Kromě osob 

v soukromých domácnostech se budeme věnovat také pacientům, kterým je 

poskytována dlouhodobá péče v rámci zdravotnických lůžkových zařízení a pokusíme 

se identifikovat ty, u nichž poskytovaná péče nejlépe odpovídá konceptu péče 

dlouhodobé.

Počet lidí s ADL a IADL v populaci

Desetina osob je omezena v každodenních aktivitách, 3-4% populace jsou osoby 

závislé na cizí pomoci. Z výsledků výběrového šetření Českého statistického úřadu 

o zdravotně postižených  osobách, které bylo realizováno v roce 2007, vyplývá odhad, 
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že v České republice žije 1,015 milionů osob se zdravotním postižením, z toho 52 % 

žen. Celkově tvoří jejich podíl 9,87% populace. Zhruba 40 % všech handicapovaných 

má nějaké velmi těžké postižení, celkem 8 % postižených se o sebe nedokáže vůbec 

postarat, s věkem tento podíl výrazně roste. Celodenní pomoc vyžaduje 13 % 

zdravotně postižených, minimálně několik hodin pomoci denně vyžaduje 35 % osob 

s postižením. Podle šetření EHIS, realizovaného v roce 2008 na vzorku 

1 955 respondentů, je v populaci ČR starší 15 let zhruba 10 % osob

s omezením v aktivitách péče o vlastní osobu (ADL), přitom 3 % jsou omezena vážně 

nebo nějakou z aktivit nezvládají vůbec. S věkem se podíl takových osob zvyšuje, 

u žen (13,4 %) je podíl osob s omezením vyšší než u mužů (6,7 %). Zároveň je 

zhruba 9 % osob omezeno v pomocných aktivitách běžného života, spojených 

zejména s péčí o domácnost (IADL) u žen (12 %) opět zaznamenáváme podíl vyšší 

ve srovnání s muži (6 %). Zhruba 5 % ze všech respondentů je v IADL aktivitách 

omezeno vážně nebo je nezvládá vůbec. Mezi oběma typy omezení existuje určitá 

provázanost, celkem je v populaci 13 % osob s alespoň jedním typem omezení 

(10 % mužů, 16 % žen), z toho 69 % má omezení obojího typu. Sledujeme-li každý 

typ aktivit zvlášť, pak ze všech osob s omezením je jich zhruba 80 % omezeno 

alespoň v jedné aktivitě typu ADL, 70 % osob je omezeno alespoň v jedné aktivitě 

typu IADL. Omezení ve více než 1 aktivitě ADL pak zaznamenáváme u zhruba 

poloviny všech osob s ADL/IADL omezením. V populaci celkem je tedy zhruba 6,5 % 

osob omezeno ve více než 1 aktivitě ADL, přitom ve věku 50 a více let tento podíl 

dosahuje 14,5 %, ve věku 75 + to je již 42 %. Celkem na osoby ve věku 75 a více let 

připadá 45 % z těch, kteří jsou omezeni ve více než jedné ADL aktivitě. 

Co tito lidé nezvládají – lidé závislí na cizí pomoci nejčastěji potřebují pomoc 

s vstáváním a leháním z postele/ze židle a nejvíce potřebují pomoci s koupelí 

či sprchováním Jak již bylo uvedeno výše, problémy se zvládáním každodenních

aktivit se zachycují pomocí konceptu ADL (Activities of Daily Living). které popisují 

každodenní činnosti, jako je schopnost najíst se sám, vstát z postele, používání 

toalety, svlékání a oblékání, koupel či sprchování. Dále lze z šetření sledovat 

schopnost samostatného fungování v prostředí domácnosti, kvantifikovaná pomocí 

IADL (Instrumental Activities of Daily Living). Sem spadá schopnost pořídit nákup, 

příprava jídla, spravování financí, běžné domácí práce, telefonování. 

Sociální situace 

Osoby s ADL/IADL omezením v domácnostech žijí častěji samy, přičemž jednočlenné 

domácnosti mají vyšší nároky na péči dodávanou zvenčí, ať z hlediska neformální 

péče rodinných příslušníků, tak z hlediska potřeby formální péče. Z hlediska využívání 

péče je důležité, v jakém prostředí respondenti žijí. Více než 31 % osob ve věku 50+ 

s omezením ADL/IADL uvedlo, že žije v jednočlenné domácnosti (SHARE). Z celkové 

populace ve věku 15+ je to více než čtvrtina všech osob s omezením ADL/IADL, které 
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žijí v jednočlenné domácnosti (EHIS). Je pravděpodobné, že tyto osoby budou 

častějšími uživateli formálních sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče. 

To potvrzuje i skutečnost, že osoby s omezením, které žijí v domácnosti samy, častěji 

využívají služeb domácí péče než osoby, které žijí ve vícečlenné domácnosti.

Kapacita institucionálních zařízení v sociální a zdravotní sféře je měřena počtem lůžek 

či počtem míst a počtem „ošetřovacích“ dnů. Lůžka ve zdravotnických zařízeních se 

pak dělí na lůžka akutní a lůžka ošetřovatelská (v nemocnicích a v ostatních 

ošetřovatelských zařízeních  long term care beds in hospitals/nursing homes). Lůžka 

v zařízeních sociální péče lze rozdělit na běžná a ošetřovatelská. Pojem 

ošetřovatelských lůžek se užívá jak v souvislosti se zdravotní péčí ve zdravotnických 

zařízeních, tak i v souvislosti se službami sociální péče v zařízeních sociální péče. 

Přestože se těchto pojmů velice často používá, jejich přesné vymezení v zákonech 

a vyhláškách dosud chybí. Institucionalizovaná populace ve zdravotnických 

zařízeních.

Informace z Národního registru hospitalizovaných nám podává přehled o osobách, 

které jsou dlouhodobě ošetřované ve vybraných lůžkových zdravotnických zařízeních 

v rámci oddělení a pracovišť ošetřovatelské péče. Vybrali jsme proto jednotlivé typy 

zařízení; v některý lůžkových zařízeních pouze vybrané typy oddělení a pracovišť. 

V lůžkových zdravotnických zařízeních akutní péče je ročně hospitalizováno celkem 

1,5 milionu osob v rámci více než 2,2 mil. ukončených případů hospitalizace 

v nemocnicích ČR. Na lůžkách ošetřovatelské péče (oddělení a pracoviště 89, 90, 

nemocnice následné péče) bylo v nemocnicích hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů. 

Průměrná ošetřovací doba těchto pacientů činila 49 dní. V ostatních léčebných 

ústavech činí počet hospitalizovaných osob více než 100 tisíc a ukončeno je 120 tisíc 

případů hospitalizace ročně s průměrnou ošetřovací dobou na osobu dosahující 

62 dní. Z nich lze do dlouhodobé péče v základním vymezení zahrnout přibližně 

32 tisíc pacientů LDN a 2,7 tisíce pacientů hospiců. 

2.2 Struktura příjemců příspěvků na péči 

Současná právní úprava (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) definuje 

potřebu dlouhodobé péče v kontextu sociálních služeb tzv. příspěvkem na péči. 

Je nutné poznamenat, že se při interpretaci těchto výsledků nesmí zapomenout 

na podmínky, za nichž nárok na tyto dávky vzniká. Celý proces posouzení musí být se 

souhlasem dané osoby. V případě pobytu osoby v pobytové formě sociálních služeb, 

je příspěvek na péči příjmem poskytovatele. Navíc se jedná o relativně významné 

finanční prostředky, jejichž čerpání není v případě neregistrovaných poskytovatelů 

(rodinný příslušníků, osob blízkých) efektivně kontrolovatelné. Informační asymetrie, 

kulturní specifika populace a ekonomický zájem na těchto příjmech proto může ovlivnit 

to, kdo je nakonec označen za příjemce příspěvku na péči. V samotném procesu 

posuzování závislosti na cizí pomoci také docházelo v posledních letech ke změnám. 
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Významnou roli v něm hrají lékaři posudkové služby. Ti neposuzují zdravotní stav 

a soběstačnost žadatele přímo na místě, ale vychází z podkladů od ošetřujících lékařů 

a jejich hodnocení tedy vychází„od zeleného stolu“. Sociální pracovníci, kteří provádí 

sociální šetření ve vlastním sociálním prostředí žadatele, na druhou stranu 

nedisponují komplexním vzděláním a jejich erudice se může regionálně lišit (což se 

týká i lékařů posudkové služby). 

Z celkového počtu příjemců příspěvku na péči v roce 2010 bylo 194 456 žen (65 %) 

a 210 167 osob ve věku 65 a více let (70 %). Nejvíce osob pobírajících příspěvek 

na péči bylo ve věku 80-89 let, více než 113 tis. osob tak představovalo 38 % 

ze všech příjemců příspěvku na péči. Podíl příjemců příspěvku na péči na celé 

populaci rapidně narůstá s věkem, když do věku 74 let představují příjemci příspěvku 

na péči méně než10 % populace v dané věkové skupině, zatímco ve věku nad 90 let 

již představují více než 3/4 osob z daných věkových skupin. Věkově podmíněná je 

struktura příjemců příspěvku na péči podle stupně závislosti. Do věku okolo 20 let se 

zvyšuje podíl těžších závislostí, poté dochází do věku kolem 80 let k nárůstu podílu 

osob s lehkou závislostí na úkor těžké a úplné závislosti a v nejvyšších věkových 

skupinách naopak dochází k nárůstu podílu osob s těžkou a úplnou závislostí na úkor 

osob s lehkou závislostí. 

Z podkladové dokumentace Lékařské posudkové služby je možné přiřadit jednotlivým 

příjemcům příspěvku na péči hlavní diagnózu, způsobující zdravotní problém, 

pro který jim byl příspěvek přidělen, což se podařilo u 94 % příjemců příspěvku na 

péči. Významnými identifikovanými skupinami diagnóz u příjemců příspěvku na péči 

byly s 24 % pohybová onemocnění a vnější příčiny nemocnosti (kap. XIII, XIX a XX 

klasifikace MKN-10), s 13 % cévní 57 onemocnění mozku (dg. G45, I60-I69), s 10 % 

mentální retardace (dg. F70-F89, Q90) a s 9 % ateroskleróza (dg. I70). V průměru 

nejvyšší stupeň závislosti spadá do oblasti neuropsychiatrických onemocnění, neboť 

více než 1/3příjemců příspěvku na péči u demencí (F00-F03, G30) a paralytických 

syndromů (G80-G83) spadá do stupně závislosti IV. 

Zdroj:  pracovní verze MPSV  2.3.z roku 2011

2.3 Služby využívané klienty dlouhodobé péče 

V předchozích kapitolách jsme se pokusili identifikovat klienty dlouhodobé péče, jejich 

počet, strukturu a další charakteristiky. V této části se pokusíme nastínit, jaké služby 

zdravotní a sociální péče tito klienti podle dostupné evidence spotřebovávají.  

Spotřeba zdravotní a sociální péče podle výběrových šetření 

Podle výběrových šetření osoby nezvládající ADL nejčastěji využívají z formální péče 

lůžkové zdravotní péče a někteří využívají služeb pečovatelské služby, případně 

donášky jídla domů. Vzhledem k horšímu zdravotnímu stavu osob s ADL/IADL 
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omezením lze očekávat, že tyto osoby budou mít vyšší spotřebu nejen dlouhodobé, 

ale i akutní léčebné péče. Šetření EHIS potvrzuje, že osoby 15+ s omezením 

ADL/IADL mají výrazně vyšší spotřebu zdravotní péče ve srovnání s ostatními. 

Zatímco z osob bez omezení bylo v posledních 12 měsících hospitalizováno 8 % 

respondentů, u osob s omezením v ADL/IADL to bylo okolo 30 % osob s hospitalizací, 

přičemž rozdíl je zřejmý ve všech věkových skupinách. 

Podobně je tomu s návštěvami praktického lékaře a lékaře specialisty. Specialistu 

navštívilo v posledních 12 měsících 73 % osob s omezením ADL/IADL, u ostatních 

osob to bylo zhruba o 20% méně. Přitom nejvyšší rozdíl je v nejnižší věkové skupině 

do 45 let, kde osoby s omezením navštěvují lékaře nejčastěji ze všech, naopak osoby 

bez omezení nejméně často. 

Těmto charakteristikám odpovídal i průměrný počet návštěv lékaře v posledních 

4 týdnech. U osob s omezením připadalo na 100 respondentů zhruba 100 návštěv 

praktika a 66 návštěv specialisty měsíčně, u osob bez omezení byl počet zhruba 

poloviční. 

Vedle zdravotní péče poskytované klientům ve zdravotnických zařízeních však existují 

také služby, poskytující péči klientovi v prostředí domácnosti, event. jinde. Zde se již 

jedná nejen o služby zdravotní, ale i o služby sociální. Podle výsledků šetření EHIS 

z roku 2008 jsou v celé populaci 15+ zhruba 4 % těch, kteří využili nějakou službu 

(ať již zdravotní či sociální) poskytovanou v domácnosti pacienta (tzv. služby domácí 

péče) v posledních 12 měsících, z nich bylo zhruba 57 % ve věku 65 let a více, což 

odpovídá věkové struktuře osob s omezením. Pokud se zaměříme pouze na osoby 

65leté a starší, pak nějakou ze služeb domácí péče využilo 16 % osob, nejčastěji, 

u 9 % respondentů, byla využívána služba dopravy jídla. Z osob, které vykázaly 

nějaké omezení ADL/IADL využívalo služby péče v domácnosti 26 % osob. Využívání 

služeb v domácnosti klienta ostatními osobami bylo minimální (1 %). Z celkového 

objemu využívané péče v domácnosti byla nejčastější doprava jídla a služba osobní 

přepravy (obojí 25 %), pětina připadá na pomoc starším lidem s domácími pracemi. 

Lidé s omezenou soběstačností či zdravotním omezením si často zajišťují pomoc 

a podporu nejen využíváním formálně poskytovaných služeb, ale také neformálně, 

v rámci rodin, domácností a komunity. Polovina jednočlenných domácností osob 

ve věku 50+ dostává pomoc zvenku. U osob s ADL/IADL je to 80%. Nejčastěji se 

jedná o neformální pomoc ze strany dětí (45%) a sousedů (10%), případně pomoc 

poskytují také vnoučata. Pětina domácností s osobou omezenou v ADL/IADL přijímá 

pomoc s osobní péčí; 76 % všech jednočlenných domácností s osobou s omezením 

ADL/IADL pak využívá praktickou pomoc v domácnosti; téměř polovina pomoc se 

zařizováním a administrativou. Ve vícečlenných domácnostech osob ve věku 50+ je 

potřeba a poptávka po pomoci zvenčí menší, a to zejména v oblasti osobní péče, 

neboť tato péče se poskytuje jiným členem v rámci domácnosti. Celkem využívalo 
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externí pomoc 32 % všech domácností osob ve věku 50+, pokud bychom uvažovali 

pouze domácnosti osob s ADL/IADL omezením, tento podíl dosahuje zhruba 50 %.

S rostoucím věkem přibývá na významu využívání pečovatelské služby. 

2.4 Závěr

Teze k dlouhodobé zdravotně sociální péči

1. Dlouhodobá zdravotně sociální péče (dále jen DZS péče) je zaměřená 

na komplexní podporu a péči o osoby se sníženou soběstačností se současnou 

potřebou zdravotní a ošetřovatelské péče. Je zaměřena na co nejdelší udržení 

soběstačnosti pacienta/klienta, popřípadě i na její navrácení.

2. Rozsah potřeb pro poskytování DZS péče se určí pomocí vyhodnocení 

zdravotního stavu, soběstačnosti a schopnosti sebeobsluhy, a to na základě 

objektivních škál a hodnocení, která vycházejí z komplexního pojetí člověka. 

3. Za klienta DZS se považují klienti se sníženou soběstačností a indikovanou 

ošetřovatelskou péčí. V systému sociálních služeb lze předpokládat potřebu

koordinované a ucelená zdravotně sociální péče zejména o osoby s příspěvkem 

na péči např. ve III. - IV. stupni závislosti. 

4. Potřebu a poskytování DZS péče nelze od sebe oddělovat (zdravotní a sociální), 

odděleně probíhá financování. Zdravotní péče, včetně péče ošetřovatelské, 

nutriční péče a fyzioterapie je hrazena ze zdravotního pojištění, péče sociální je 

hrazena klientem/uživatelem pomocí příspěvku na péči nebo z vlastních zdrojů, 

dále z veřejných rozpočtů a pomocí finančních příspěvků zřizovatelů sociálních 

služeb. 

5. Pro poskytování DZS péče nebudou vydávána nová oprávnění k činnosti, budou 

rozšířena stávající oprávnění, které již poskytovatelé služeb mají o poskytování 

DZS 

6. Podmínkou k poskytování DZS bude splnění personálních a technických 

standardů, které budou upraveny prováděcím předpisem. Toto neplatí 

u registrovaných sociálních služeb, které mají i oprávnění nestátního 

zdravotnického zařízení nebo u neformální péče. 

7. Pro úhradu zdravotní péče bude navržena jiná forma úhrady, místo výkonového 

systému autorské odbornosti 913, jiná platba, nejlépe kapitační na den 

nebo měsíc). 

8. Pro poskytovatele DZS se sjednotí podmínky s ostatními poskytovateli zdravotních 

služeb při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, poskytovatelé DZS budou 
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účastni na dohodovacích řízeních k Seznamu výkonů s bodovými hodnotami a na 

dohodovacích řízeních ke stanovení výše úhrad za poskytovanou zdravotní péči. 
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3. ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ

Předmět analýzy

Cílem analýzy finančních toků ve veřejných a soukromých rozpočtech v dlouhodobé 

péči je aktualizace informací o objemu a způsobu vynaložení prostředků v sektoru 

dlouhodobé péče.

Základním rokem je rok 2014, v případě, že nejsou dostupná data pak rok 2013, 2010.

3.1 Úvod

Dlouhodobá péče pojímá širokou oblast služeb, která charakterizuje závislost 

příjemce péče na cizí pomoci z důvodu dlouhodobě nežádoucího zdravotního stavu. 

Dlouhodobá péče je poskytována jak v institucích, jmenujme například léčebny 

dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory či nemocnice, na druhé straně je 

dlouhodobá péče poskytována v domácnostech příjemců péče, a to buď 

profesionálním pracovníkem, nebo neformálními pečujícími. Dlouhodobou péči proto 

dělíme podle poskytovatele péče na formální a neformální. Na financování 

dlouhodobé péče se v České republice podílí více hráčů. Mezi finanční toky v oblasti 

dlouhodobé péče řadíme zejména příspěvky na péči v gesci Ministerstva práce 

a sociálních věcí (MPSV), dávky sociální péče dle zákona 329/2011 Sb. a s nimi 

související transfery z veřejných rozpočtů, další výdaje MPSV a Ministerstva 

zdravotnictví (MZ), výdaje zdravotních pojišťoven, výdaje krajů a obcí a v neposlední 

řadě výdaje domácností.

Cílem analýzy je aktualizace přehledu o tocích finančních prostředků v rámci 

dlouhodobé péče. Analýza je rozdělena do několika kapitol. Nejprve jsou vymezeny 

uvažované finanční toky v dlouhodobé péči a jsou popsány datové zdroje analýzy. 

Poté jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány výdaje hlavních zdrojů financování,

a to výdaje státního rozpočtu v rezortu sociální péče a zdravotnictví, výdaje krajských 

a obecních rozpočtů a výdaje veřejného zdravotního pojištění. V dalších kapitolách 

jsou podrobněji analyzovány nákladové a výnosové struktury formálních 

poskytovatelů dlouhodobé péče. Na závěr je nastíněn přehled o soukromých 

výdajích spojených s dlouhodobou péčí.

Na úvod je nutné poznamenat, že v datech zachycujících finanční toky nejsou 

v současné době zachyceny informace o tom, zda je daný finanční zdroj využit pro

dlouhodobou péči nebo pro nějaký jiný účel, a to je obdobné  i u osob, které lze 

identifikovat jako příjemce příspěvku na péči. Proto je nutné vytvářet zjednodušující 

odhady a předpoklady.



57

3.2 Identifikace dlouhodobé péče v datech

V této kapitole bude pojednáno o tom, jak jsou vymezeny v legislativě a v datech 

samotných údaje o dlouhodobé péči, zejména s ohledem na zachycení finančních 

toků a jejich zdrojů.

Výdaje na sociální služby a jejich právní vymezení

Za dlouhodobou péči lze považovat takovou péči, kterou charakterizuje kritérium 

potřeby kompenzace závislosti na cizí pomoci. Česká legislativa pro tento účel 

používá hledisko nepříznivosti zdravotního stavu a jeho dlouhodobost. Hlediska 

nepříznivosti zdravotního stavu (včetně některých jeho důsledků) jsou stanovena 

rozdílně v jednotlivých systémech sociálního zabezpečení, a to někdy i pro jednotlivé 

dávky či okruhy dávek. Jejich rozdílnost vyplývá z odlišné funkce jednotlivých dávek 

pro osoby se zdravotním postižením.

Jde zejména o dávky:

 důchodového pojištění (plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod),

 nemocenského pojištění (poskytování dobrovolné dávky nemocenského 

po uplynutí podpůrčí doby);

 sociální péče (např. mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené,

příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového 

vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální 

dopravu, příspěvek na úpravu bytu);

 státní sociální podpory (posouzení nepříznivého zdravotního stavu určité 

kategorie;

 ovlivňuje výši poskytovaných dávek – např. sociální příplatek anebo dobu jejich 

poskytování – např. rodičovský příspěvek);

 příspěvku na péči ze systému sociálních služeb.

V tomto materiálu v sekci výdajů na sociální služby budou výdaje státu 

na dlouhodobou péči identifikovány jako náklady spojené s příspěvkem na péči 

(dle zákona 108/2006 Sb.), dávkami sociální péče (dle zákona 329/2011  Sb.) a s nimi 

souvisejícími transfery z veřejných rozpočtů.

Státní rozpočet hradí náklady na příspěvek na péči, který se poskytuje osobám 

závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci (podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Pomoc musí vycházet z individuálně 

určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich 
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samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 

setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální 

začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě 

takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv 

a základních svobod osob (§2).

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve čtyřech stupních 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, když potřebuje určité množství 

každodenních úkonů pomoci nebo dohledu.

Výše příspěvku podle §11 pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

– 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

– 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

– 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

– 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

– 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

– 4 000 Kč, %)jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

– 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

– 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Příspěvek se nevyplácí, jestliže je osobě po celý kalendářní měsíc poskytována 

zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, 

nejde-li o poskytován sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je 

s oprávněnou osobou do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu 

přijata jiná osoba  jako průvodce sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby 

sociální péče a služby sociální prevence, které mohou být poskytovány jako služby 

terénní, ambulantní nebo pobytové. Zákon definuje základní činnosti při poskytování 

sociálních služeb, které musí jednotlivé sociální služby poskytovat. Fakultativně 

mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. Sociální služby 

lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb (§ 78).

Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se 

poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb, upravují zdravotnické právní 

předpisy. Ošetřovatelská péče je těmto osobám poskytována především 

prostřednictvím zaměstnanců pobytových zařízení, kteří mají odbornou způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání (§36). Úhradu nákladů za poskytování sociálních 

služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby. 

Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů 

s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou

fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba 
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poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů

(§71). Ošetřovatelská péče v pobytových zařízeních sociálních služeb může být 

zajištěna také prostřednictvím odbornosti 925 – domácí péče. Maximální výši úhrady 

za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování 

a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě

zůstat alespoň 25 % jejího příjmu. V případě, že je péče poskytována v domovech pro 

osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním 

režimem či ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, musí osobě zůstat alespoň 

15 % jejího příjmu.

Úhrada za péči v zařízeních pobytových služeb (s výjimkou týdenních stacionářů) se 

stanoví ve výši přiznaného příspěvku (v týdenních stacionářích maximálně ve výši 

75 % přiznaného příspěvku)(§73).Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena 

v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77).

Dotace ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů se poskytuje na zajištění

poskytování sociálních služeb poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v Registru

poskytovatelů sociálních služeb, prostřednictvím rozpočtu kraje (v přenesené 

působnosti) (§ 101). Na financování sociálních služeb, které mají celostátní 

či nadregionální charakter, dále také na činnosti, které mají rozvojovou povahu, 

zejména na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality 

sociálních služeb a na zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti 

sociálních služeb a v případě mimořádných situací, se mohou podílet též programy 

financované v rámci Strukturálních fondů Evropských společenství a dalších programů 

Evropských společenství (§ 104). Obec nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu 

účelové dotace podle zvláštního zákona k financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 

zapsáni v registru (§ 105).

Zákon 329/2011Sb. upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním 

postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení 

a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením.

Mezi dávky, které tento zákon upravuje, zahrnujeme příspěvek na mobilitu 

a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz 

osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl 

přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním 

měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové 

sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se 

zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo 

ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Tyto podmínky nároku na příspěvek 

na mobilitu musí být splněny po celý kalendářní měsíc. Z důvodů hodných zvláštního 
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zřetele pak může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány 

pobytové sociální služby uvedené výše, pokud splňuje ostatní podmínky. Výše 

příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného 

nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové 

postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav 

nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla 

nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání 

tohoto příspěvku.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 

nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle 

než 1 rok.

Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho 

přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

Dále pak zákon ve svém §9 uvádí další podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku. 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se dále liší dle pořizovací ceny pomůcky a to 

následovně:

Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24000 Kč, se příspěvek 

na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní 

společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo 

životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním 

a existenčním minimu. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba 

opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 

24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní 

společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první. Výše 

příspěvku na zvláštní pomůcku, jejíž cena je nižší než 24000 Kč, se stanoví tak, aby 

spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní 

pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. 

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, 

se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené 

ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 

35 0000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení 

schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč.
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Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka 

Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby 

a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním 

minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům určí nižší výši spoluúčasti, 

minimálně však 1 000 Kč. Celkové sociální a majetkové poměry se pro tento účel 

posuzují podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla

se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob 

s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu

a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku

na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních 

měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže 

byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové 

plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba 

v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto.

Zákon 329/2011 dále upravuje podmínky udělení průkazu osoby se zdravotním 

postižením TP, ZTP a ZTP/P.

Obecně má  nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením osoba starší 1 roku 

s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti 

nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Výdaje na zdravotní péči v rámci dlouhodobé péče

Veřejné zdravotní pojištění se podílí na úhradě nákladů za zdravotní péči o osoby 

s potřebou dlouhodobé péče. Jedná se o osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Jedná se zejména o:

 ošetřovatelskou péči poskytovanou při hospitalizaci v lůžkových zdravotnických 

zařízeních;

 ošetřovatelskou péči v domácnostech pacientů prostřednictvím domácí 

zdravotní péče;

 ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Z dlouhodobého hlediska lze sledovat vývoj onemocnění největší části populace 

následovně:
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U zdravé osoby je indikováno chronické onemocnění, které osobu neomezuje

v každodenních aktivitách, může však částečně snížit pracovní schopnost. V případě

krátkodobého zhoršení zdravotního stavu může být zdravotní péče intenzivnější, 

převažuje však péče akutní včetně užívání léčiv. V důsledku zhoršování zdravotního 

stavu, přibývání dalších komplikací či z jiných důvodů (např. úraz, pád, zlomenina, 

akutní srdeční příhoda, mozková příhoda, zhoršení psychického stavu atd.) je časem 

potřebná dlouhodobější hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Pokud zde 

v rámci následné péče (převážně rehabilitace) nedojde k opětovnému zlepšení 

zdravotního stavu a soběstačnosti pacienta, nastupuje potřeba zajištění některých 

každodenních aktivit jinou fyzickou osobou. Jedná se o ošetřovatelskou péči 

zajišťovanou ošetřovatelským personálem ve zdravotnických zařízeních, pracovníky 

v přímé péči a nezdravotnickými pracovníky v pobytových zařízeních sociálních

služeb a zaměstnanci domácí zdravotní péče a neformální pečující ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta.

Z krátkodobého hlediska, tedy z hlediska osob, které již v současnosti potřebují 

dlouhodobou péči, je pro jejich kvantifikaci nutné určit hodnotící kritéria. Již 

v současnosti je dlouhodobá péče, tedy péče kompenzující ztrátu schopnosti 

vykonávat některou z každodenních činností dlouhodobě, poskytována a hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění. Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění 

na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde §13 stanoví 

rozsah zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Tento zákon nerozlišuje 

skupiny pojištěnců a jejich potřeby, ale stanoví, jaká péče je hrazena. Dlouhodobá

péče je tedy obsažena v poskytování léčebné ambulantní a ústavní péče. Jelikož je 

ošetřovatelská péče poskytována i osobám, které nepotřebují dlouhodobou péči

(např. pooperační stavy), není ošetřovatelská péče nijak zvlášť vymezena.

V rámci ambulantní péče se jedná o Zvláštní ambulantní péči (§22) poskytovanou

pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, 

smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci, dále o paliativní péči, 

poskytovanou pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí. 

Tato péče se poskytuje jako :

1. domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení

registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti 

a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, nebo na základě doporučení 

ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu;

2. zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení 

ošetřujícího lékaře;

3. zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů;
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4. zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb;

5. ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře 

pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb odborně způsobilými  

zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu tato zařízení uzavřou zvláštní 

smlouvu s příslušnou  zdravotní pojišťovnou podle domácí zdravotní péče.

Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. 

V těchto zařízeních může být poskytována vedle ústavní péče i péče ambulantní. 

Z ústavní péče je pacient propuštěn, dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu, 

kdy lze další péči poskytovat ambulantně nebo v jiných zdravotnických zařízeních, 

popřípadě v zařízeních sociální péče. Pokud není pojištěnec vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn 

z ústavní péče až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, 

která je schopna tuto péči zajistit. Propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další 

péče, propouštějící zařízení včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností 

(v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy) příslušný podle místa pobytu 

pojištěnce. Náklady vzniklé další hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn 

vzhledem k nezajištění další péče, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Na tuto situaci navazuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v § 52 

stanoví, že se ve zdravotnických zařízeních ústavní péče poskytují pobytové sociální 

služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou 

být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je 

zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových 

sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Osoba v této situaci tedy přechází 

z působnosti zdravotnické legislativy do působnosti legislativy sociálních služeb.

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům, 

což činí prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu 

o poskytování a úhradě zdravotní péče. Za účelem zajištění věcného plnění 

při poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních 

služeb s pobytovými službami, uzavírají zdravotní pojišťovny zvláštní smlouvy s těmito 

zařízeními sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, 

pokud o to zařízení sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská 

péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky tohoto zařízení, kteří jsou

způsobilí k výkonu zdravotnického povolání (§17a). 

Obci s obecním úřadem s rozšířenou působností je §92 ukládána povinnost v oblasti 

zajištění služeb v případech, kdy je možné z lékařského hlediska ukončit hospitalizaci 

pacienta, ale pacienta z různých objektivních důvodů nelze propustit do domácí péče.
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Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE)

SHARE spočívá ve vytvoření celoevropského longitudinálního datového souboru 

zahrnujícího osoby starší 50ti let a jejich rodiny. Mezi hlavní témata tohoto 

multidisciplinárního výzkumu patří: demografie a rodina; vzdělání; tělesné a duševní 

zdraví, zdravotní péče a rizika, kognitivní funkce; zaměstnání a důchod, vzájemná 

pomoc a finance v rodině, bydlení, příjmy a spotřeba domácnosti, majetek; sociální 

podpora, aktivity, kvalita života, a očekávání do budoucnosti. Výsledkem je unikátní 

soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské 

společnosti.

V roce 2004 se uskutečnil základní sběr dat SHARE s 27 000 respondenty 

v 11 zemích západní Evropy. Druhá vlna proběhla v těchto zemích v roce 2006. 

Česká republika a Polsko se do projektu zapojily v roce 2006 sběrem dat v první 

základní vlně. V roce 2008 se uskutečnila další vlna sběru dat, v případě České 

republiky již také longitudinální. Od roku 2010 začíná další provozní fáze SHARE, 

sestávající z pěti longitudinálních vln sběru dat v rámci projektu Evropských 

infrastruktur ESFRI. V roce 2010 se ustanovuje konsorcium SHARE-ERIC jako jedna 

z evropských vědeckých infrastruktur. Stárnutí populace je jedním z nejvýznamnějších 

sociálních a ekonomických jevů 21. století.

Význam SHARE spočívá ve vytvoření prvního skutečně komplexního longitudinálního

souboru dat o stavu starší generace a celé společnosti napříč Evropou. Poprvé

v historii tak budou pokryta a navzájem propojena všechna témata nezbytná k tomu, 

aby bylo možné pochopit ekonomické, sociální, psychologické nebo zdravotní faktory 

procesu stárnutí. Již dokončené vlny sběru dat poskytly mnoho zajímavých zjištění

o životě a stárnutí evropské populace. Longitudinální sledování respondentů každé 

dva roky poskytne data o tom, jak se život lidí mění v čase.

Data SHARE se tak mohou stát zásadním podkladem pro analýzu stavu české 

společnosti a přípravu reforem v oblasti důchodového zabezpečení, zdanění, sociální 

pomoci, vzdělávání, zdravotnictví nebo školství. Tento kompatibilní mezinárodní 

rámec, do kterého se Česká republika začleňuje, dovolí českým vědcům zkoumat 

tyto důležité procesy na základě srovnávacích mezinárodních analýz. Právě 

harmonizace dat napříč zeměmi umožní vědcům porozumět společenským procesům 

21. století a jejich dopadům na životy jednotlivců, různých sociálních skupin a zejména 

na starší generace. Srovnání a analýza vývoje v České republice byly doposud velmi 

obtížné z důvodů absence dat sbíraných v rámci jedné  celoevropské metodiky 

a jednoho projektu, který by zahrnoval tak široké pole informací. Úkolem SHARE je 

tuto mezeru zaplnit.

Sběr dat ze SHARE, který byl zpracován v této studii, proběhl mezi říjnem 2006 

až červnem 2007 u populace starší 50 let (alespoň jeden člen domácnosti je starší 

50 let a dotazováni jsou i ostatní členové domácnosti – partneři/manželé/manželky). 
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Státní závěrečný účet

Výdaje veřejných rozpočtů (státu, krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí) jsou 

zachyceny ve struktuře Rozpočtové skladby, která vychází z vyhlášky 

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Člení výdaje dle odpovědnostní třídění 

do kapitol státního rozpočtu (obvykle ministerstva a významné státní instituce –

Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Český telekomunikační úřad, 

Ústavní soud apod.). Dalším členěním je dle druhového určení, které sledují příjmy 

(daňové, nedaňové, kapitálové, přijaté dotace) a výdaje (běžné, kapitálové), 

a financování. Jednotlivé podskupiny a nejjemnější členění se nazývají – Seskupení 

položek, Podseskupení položek a Položka (čtyřmístná).

Odvětvové třídění Rozpočtové skladby pak s Ministerstvem financí spoluvytváří 

jednotlivé resorty a dochází zde k relativně největším změnám, i vzhledem 

ke změnám legislativy.

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo obsahuje Oddíl 35 – Zdravotnictví, který 

je členěn na 9 Pododdílů – Ambulantní péče, Ústavní péče, Zvláštní zdravotnická 

zařízení a služby pro zdravotnictví, Zdravotnické programy, Správa ve zdravotnictví, 

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví a Ostatní činnost ve zdravotnictví. Tyto podpoložky 

jsou dále členěny až na tak zvané paragrafy. 

Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti obsahuje Oddíl 41 – Dávky 

a podpory v sociálním zabezpečení, pododdíl 418 – Dávky zdravotně postiženým

občanům a pododdíl 419 – Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení. I tyto jsou 

dále členěny na jednotlivé paragrafy.

Na základě popisu jednotlivých položek a paragrafů byly vybrány relevantní údaje 

pro měření výdajů státu, krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí.

Výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví

Jednotlivá resortní ministerstva provádí statistická zjišťování prostřednictvím 

programu statistických zjišťování organizovaného Českým statistickým úřadem. 

Obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování 

stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 

předpisů. Program statistických zjišťování je zveřejněn ve vyhlášce o Programu 

statistických zjišťování na daný rok Zveřejnění Programu statistických zjišťování 

na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti 

pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány, zpravidla písemně, 

Českým statistickým úřadem nebo příslušným resortním pracovištěm státní statistické 

služby.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává 8 výkazů, přičemž je pro dlouhodobou 

péči nejvíce relevantní – Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách 

poskytovaných v zařízeních sociálních služeb, V (MPSV) 10-01 Roční výkaz 

o sociálních službách a sociální péči a V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o 

zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních 

služeb.

Ministerstvo zdravotnictví využívá služeb Ústavu zdravotnických informací a statistiky. 

Jeho prostřednictvím zjišťuje informace o kapacitách, počtech pracovníků 

i ekonomice.

Cílem následujících kapitol je zmapovat toky veřejných financí, které jsou určeny 

pro financování oblastí, které se skladbou klientů kryjí s potenciálními klienty systému

dlouhodobé péče. K analyzování finančních toků byla použita podrobná data 

ze Státního závěrečného účtu. Výstupy nejsou uváděny po jednotlivých nákladových 

položkách, ale v agregované formě za jednotlivé skupiny v rámci členění 

dle Rozpočtové skladby. Disagregace na jednotlivé nákladové položky a jejich bližší 

zkoumání je možná pouze při mikro pohledu na jednotlivé poskytovatele. Nákladovost 

jednotlivých poskytovatelů je však uvedena v jiné kapitole.

Financování sociálních služeb je koncipováno jako vícezdrojové, za hlavní zdroje 

můžeme označit úhrady uživatelů (ať již ve formě úhrady sociálních služeb, na které 

čerpají od státu příspěvek na péči, nebo ve formě úhrady hotelových služeb 

u pobytových služeb). Maximální výše úhrad je regulována vyhláškou MPSV. Dalším 

zdrojem jsou dotace od MPSV, které plynou skrze rozpočty krajů a jsou určeny 

k neinvestičnímu financování. Další složkou financování, kterou nelze pominout, jsou 

úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony poskytnuté při poskytování 

sociálních služeb.

Financování dlouhodobé péče z veřejných prostředků je možné prostřednictvím 

příspěvku na péči, dotací ze státního, krajských a obecních rozpočtů (a z fondů 

veřejného zdravotního pojištění, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole). Údaje jsou 

z hlediska plátce členěny do tří kategorií na výdaje Ministerstva zdravotnictví,

Ministerstva práce a sociálních věcí, a výdaje krajů a obcí. Za skupinu obsahující 

výdaje obcí a krajů jsou zvlášť uvedeny výdaje sociální a zdravotní. V sociální 

i zdravotní kategorii jsou zařazeny vždy takové oblasti výdajů, u kterých 

lze předpokládat, že jsou vynakládány zejména na zajištění péče o klienty dlouhodobé 

péče ať již v sociálním nebo zdravotním systému. Veškeré výdaje jsou vždy rozlišeny 

na běžné a kapitálové. Při hledisku nákladnosti léčení a pečování o klienty spadající 

do kategorie dlouhodobé péče jsou klíčové výdaje běžné.
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3.3 Výdaje státního rozpočtu na dlouhodobou péči – rezort sociální

Kapitoly 3 až 5 prezentují výstupy analýzy státního závěrečného účtu. Zkoumáním 

finančních toků z makroekonomického pohledu se identifikují oblasti rozpočtů, 

ve kterých může být významnější zastoupení potenciálních klientů systému 

dlouhodobé péče. Tento postup na jednu stranu přehledně mapuje toky veřejných 

financí a poskytuje dobrý nadhled, na druhou stranu není schopen pochytit potřebný 

detail a rozklíčovat obsah jednotlivých položek. Sám o sobě tedy poskytuje jen hrubý 

odhad oblastí a objemu financí. Kapitola 3 pojednává o výdajích státního rozpočtu 

z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, mezi které patří zejména transfery 

poskytovatelům sociálních služeb. 

Dotace jsou poskytovány podle § 101 zákona 18/2006 Sb., o sociálních službách 

a financování neinvestiční povahy a je možné je využít pouze k financování běžných 

výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb podle dalších paragrafů tohoto 

zákona (§ 102 a 103). Tyto dotace mohou být MPSV poskytnuty přímo kraji, a to na 

krytí povinnosti kraje. Tato dotace je poskytována jako pomoc v mimořádné situaci. 

Poskytnutí této dotace se řídí Rozpočtovými pravidly. Podobně jako kraji může MPSV 

poskytnout dotace i obcím s rozšířenou působností k zabezpečení povinnosti 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajistit péči osobám, kterým není 

poskytována sociální služba.

Účelové dotace poskytuje MPSV na podporu sociálních služeb, které mají celostátní 

či neregionální charakter, dále na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména 

na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb 

a na zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb, 

a na mimořádné situace, kterými se rozumí zejména živelné pohromy, požáry, 

ekologické nebo průmyslové havárie. Současný systém je postaven na tom, že kraje 

finanční prostředky pouze distribuují. Systém financování od 01. 01. 2015  je postaven 

na samostatné odpovědnosti krajů za systém sociálních služeb. Kraje jsou plně 

odpovědnými za sociální služby a jejich financování s tím, že MPSV bude  nadále již 

pouze poskytovat krajům finanční prostředky, které částečně zajistí fungování 

systému  sociálních služeb.

Výdaje MPSV dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby jsou uvedeny 

v tabulce č. 11 níže.
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Tab. č. 11 Výdaje MPSV rok 2014

Oddíl Paragraf (název)

Třída položek 

(název)

Schválený 

rozpočet v 

tis.Kč

Výsledek od 

počátku roku 

v tis.Kč

Invalidní důchody pro invaliditu II. 

stupně Běžné výdaje 5 577 000 5 607 752

Invalidní důchody pro invaliditu I. stupně Běžné výdaje 12 494 000 12 024 875

Invalidní důchody pro invaliditu III. 

stupně Běžné výdaje 27 871 000 26 056 582

Ošetřovné Běžné výdaje 820 000 853 769

Příspěvek na péči Běžné výdaje 20 690 000 20 441 613

Chráněné bydlení Běžné výdaje 0 263 359

Denní stacionáře a centra denních 

služeb Běžné výdaje 0 365 773

Domovy - DOZP, DZR Běžné výdaje 234 150 2 459 634

Domovy pro seniory Běžné výdaje 61 494 2 074 698

Osobní asistence, peč. služba a 

podpora sam. bydlení Běžné výdaje 0 878 976

Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče Běžné výdaje 7 211 000 159 932

Průvodcovské a předčitatelské služby Běžné výdaje 0 5 502

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče Běžné výdaje 0 67 205

Sociálně terapeutické dílny Běžné výdaje 0 79 537

Tísňová péče Běžné výdaje 0 11 065

Týdenní stacionáře Běžné výdaje 0 88 299

Domovy - DOZP, DZR Kapitálové výdaje 2 500 3 169

Domovy pro seniory Kapitálové výdaje 48 505 19 402

Chráněné bydlení Kapitálové výdaje 0 0

51 005 22 571

21 805 644 27 589 430

67 747 644 71 278 639

74 958 644 71 438 571

Kapitálové celkem

Běžné bez paragrafů ostatní a invalidní důchody

Běžné bez paragrafů ostatní

Běžné celkem

Dávky a 

podpory v 

sociálním 

zabezpečení

Sociální 

služby a 

společné 

činnosti v 

sociálním 

zabezpečení a 

politice 

zaměstnanosti

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet 2014  

Na invalidní důchody jednotlivých stupňů celkově připadá necelých 44 mld. Kč, což je 

o 3 mld. méně oproti roku 2010. Lze předpokládat, že z částky pro osoby odkázané 

na pomoc druhých, které zároveň vyžadují lékařskou péči, bude nejvíce spadat 

pro osoby s nejvyšším stupněm invalidity. Právě zde je ale alokováno největší 

množství financí, kdy ve výsledku tato položka dosahuje více než 31miliard korun. 

Součet běžných výdajů je tedy v tabulce pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

uváděn i ve variantě bez výdajů spojených s invalidními důchody. V případě 

invalidních důchodů by bylo potřeba podívat se na data i z mikro-pohledu. 

Tak bychom zjistili, jaký podíl příjemců invalidního důchodu je dlouhodobě sociálně 

i zdravotně v takovém stavu, aby byl přiřazen k dlouhodobé péči. Na základě 

agregovaných dat není možné takový odhad vyslovit.
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Druhou nevýznamnější položkou výdajů je příspěvek na péči ve výši 20,4 mld.Kč. 

Z dalších položek je nejvýznamnější výdaj na domovy, který přesahuje čtyři a půl 

miliardy korun. Do této oblasti spadají domovy pro seniory a domovy pro osoby se 

zdravotním postižením. V obou typech domovů lze předpokládat vysoké procento 

osob splňujících charakteristiky pro zařazení do oblasti dlouhodobé péče. Především 

osoby v domovech pro osoby se zdravotním postižením jsou s největší 

pravděpodobností jak zdravotně, tak sociálně nesoběstačné.

3.4 Výdaje státního rozpočtu na dlouhodobou péči – rezort zdravotnictví

Kapitola pojednává o výdajích státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotnictví, 

mezi které patří zejména investiční výdaje na odborné léčebné ústavy, lázeňské 

léčebny, ozdravovny a sanatoria a na pomoc zdravotně postiženým a chronicky 

nemocným. Objem prostředků, jejichž příjemci jsou v konečném důsledku příjemci 

dlouhodobé péče, odhadujeme na 0,5 miliardy Kč. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) 

je tak dalším rezortem, který z veřejných prostředků investuje do dlouhodobé péče.

Z rozpočtu kapitoly MZ jsou kromě přímo řízených organizací poskytovány také

dotace občanským sdružením, charitativním organizacím a ostatním subjektům 

v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu a vývoje.

Výdaje MZ spojené s dlouhodobou péčí

Z rozpočtové skladby lze vybrat paragrafy, které souvisí s poskytováním dlouhodobé 

péče, a lze proto říci, které veřejné výdaje se vydávají z rozpočtu MZ na dlouhodobou 

péči. V případě MZ se jedná převážně o investiční respektive kapitálové výdaje. 

Celkově se jedná o 1,2 mld. Kč, přičemž je velmi těžké odhadnout, nakolik je v rámci 

Ostatní specializované péče zahrnuta dlouhodobá péče.

Z jednotlivých paragrafů byly jako relevantní pro oblast dlouhodobé péče vybrány: 

odborné léčebné ústavy; pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným; 

lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria. V těchto oblastech lze předpokládat 

vysoký podíl pacientů, kteří patří do kategorie dlouhodobé péče. Další paragrafy, 

o kterých lze částečně uvažovat, jsou: ostatní ústavní péče; ostatní zdravotnická 

zařízení a ostatní speciální zdravotní péče.

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny výdaje MZ. Výsledné číslo je horním 

odhadem finančních toků, které by mohly spadat do kategorie dlouhodobé péče. 

Jen obtížně lze odhadnout, jaký podíl pacientů by v daných zařízeních do dlouhodobé 

péče spadal a jaký podíl celkových nákladů příslušné kategorie je spojen s jejich 

léčbou. Pro takový odhad by musela být zkoumána struktura pacientů v daných 

typech zařízení z dat zdravotních pojišťoven, kde by bylo možné tento podíl určit. 

Agregovaný pohled do státního závěrečného účtu je velmi hrubý.
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Problematická je také otázka paragrafů „ostatní ústavní péče“, „ostatní zdravotnická

zařízení“ a „ostatní specializovaná zdravotní péče“. V těchto kategoriích se 

pravděpodobně budou nacházet různé ojedinělé typy zařízení. Minimálně v kategorii 

ostatní ústavní péče lze předpokládat část pacientů, kteří spadají do kategorie péče 

dlouhodobé. Je možné konstatovat, že do dlouhodobé péče spadá vysoké procento 

pacientů léčících se v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN). Běžné výdaje 

na jejich provoz v roce 2014 celkově dosahovaly 19 milionů korun, přičemž tyto výdaje 

byly financovány pouze z rozpočtů krajů a obcí, jelikož Ministerstvo zdravotnictví 

žádné LDN nespravuje. Vysoký podíl dlouhodobých pacientů, kteří jsou zároveň 

klienty systému sociální péče, lze předpokládat i v hospicích a odborných léčebných 

ústavech. Ze zdravotnických zařízení je ministerstvo zřizovatelem fakultních nemocnic 

a různých dalších vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť. V těchto 

zařízeních se nacházejí především pacienti s akutními problémy. Pohled 

na financování například v oblasti LDN z veřejných rozpočtů je tak třeba utvářet 

zejména z pohledu krajů a obcí. Pohled na výdaje spojené se zdravotnickými 

zařízeními je výrazně přehlednější a jednodušší, než pohled na toky financí spojené 

s výdaji na sociální péči. Paragrafů, u kterých lze předpokládat vysoký podíl 

potenciálních klientů dlouhodobé péče, není v případě zdravotnictví tak velké 

množství. Výdaje obcí a krajů jsou přehledně uvedeny v tabulkách 12 a 13.

Tab. č. 12 Výdaje MZ ČR, 2014

Paragraf Třída 

Schválený 

rozpočet v 

tis.Kč

Rozpočet po 

změnách v 

tis.Kč

Výsledek od 

počátku roku 

v tis. Kč

Lázeňské léčebny, 

ozdravovny, sanatoria Kapitálové výdaje 1 757,00 2 814,00 1 088,00

Odborné léčebné ústavy Běžné výdaje 0,00 600,00 3 310,00

Kapitálové výdaje 26 366,00 65 710,00 47 058,00

Ostatní speciální 

zdravotnická péče Běžné výdaje 192 766,00 219 197,00 300 218,00

Kapitálové výdaje 396 638,00 1 215 482,00 1 128 350,00

Ostatní zdravotnická zařízení 

a služby pro zdravotnictví Běžné výdaje 141 380,00 190 972,00 167 769,00

Kapitálové výdaje 1 171,00 1 939,00 1 888,00

Ostatní ústavní péče Běžné výdaje 32 932,00 32 932,00 0,00

Kapitálové výdaje 26 365,00 0,00 0,00

Pomoc zdravotně postiženým 

a chronicky nemocným Běžné výdaje 70 000,00 70 000,00 15 069,00

Kapitálové výdaje 12 890,00 12 890,00 10 712,00

Kapitálové bez paragrafů 

ostatní 41 013,00 81 414,00 58 858,00
Běžné bez paragrafů ostatní 70 000,00 70 600,00 18 379,00

Kapitálové celkem 465 187,00 1 298 835,00 1 189 096,00

Běžné celkem 437 078,00 513 701,00 486 366,00

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet 2014
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Nejvýznamnější položkou na straně běžných výdajů je jednoznačně ostatní ústavní 

péče. Vzhledem k faktu, že se jedná o péči ústavní, lze v této kategorii předpokládat 

podíl pacientů, kteří splňují charakteristiky péče dlouhodobé.

3.5 Výdaje krajů a obcí na dlouhodobou péči

Kapitola pojednává o výdajích krajů a obcí, mezi které patří příspěvek na péči 

a výdaje spojené s rolí zřizovatele mnoha zdravotnických zařízení poskytujících 

dlouhodobou péči.

Výdaje odhadujeme na 6,4 miliardy Kč. Právě výdaje místních samosprávních celků 

jsou z pohledu toků veřejných financí nejzajímavější pro oblast dlouhodobé péče.

Tab. č. 13 Výdaje obcí a krajů, 2014

Oddíl Paragraf Třída položek 

Schválený 

rozpočet v 

tis.Kč

Rozpočet 

po 

změnách v 

tis.Kč

Výsledek 

od počátku 

roku v 

tis.Kč

Zdravotnictví Hospice Běžné výdaje 11655 25386 16131

Kapitálové výdaje 29000 100226 20126

Lázeňské léčebny, 

ozdravovny, 

sanatoria Běžné výdaje 64893 63939 61754

Kapitálové výdaje 123542 134869 105548

Léčebny 

dlouhodobě 

nemocných Běžné výdaje 35488 33790 19080

Kapitálové výdaje 42300 45261 5854

Odborné léčebné 

ústavy Běžné výdaje 86234 93916 91749

Kapitálové výdaje 117881 93932 75463

Ostatní nemocnice Běžné výdaje 1014056 1783101 1713844

Kapitálové výdaje 2400360 4024092 3369681

Ostatní speciální 

zdravotnická péče Běžné výdaje 31144 38435 27627

Kapitálové výdaje 260 4735 4724

Ostatní zdravotnická 

zařízení a služby 

pro zdravotnictví Běžné výdaje 173988 188667 181222

Kapitálové výdaje 103579 112397 100785

Ostatní ústavní péče Běžné výdaje 605714 621929 615917

Kapitálové výdaje 4650 19410 11233

Pomoc zdravotně 

postiženým a 

chronicky 

nemocným Běžné výdaje 18794 23380 22819

Kapitálové výdaje 65 95 80
Programy paliativní 

péče Běžné výdaje 828 3375 3075

312788 374383 207071

217892 243786 214608

2821637 4535017 3693494

2042794 2875918 2753218

celkem kapitálové

Celkem běžné

Celkem kapitálové bez paragrafů ostatní

Celkem běžné bez paragrafů ostatní

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet 2014
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Tab. č. 14 Výdaje obcí a krajů, 2014

Paragraf Třída 

Schválený 

rozpočet v 

tis.Kč

Rozpočet po 

změnách v 

tis.Kč

Výsledek od 

počátku roku 

v tis.Kč

Centra sociálně rehabilitačních služeb Běžné výdaje 188285 267068 265204

Kapitálové výdaje 82322 53385 48027

Chráněné bydlení Běžné výdaje 44982 111945 106306

Kapitálové výdaje 106193 105942 87989

Denní stacionáře a centra denních služeb Běžné výdaje 162086 224767 218684

Kapitálové výdaje 50309 65632 42521

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením a domovy se zvláštním režimem Běžné výdaje 1756025 2830992 2715160

Kapitálové výdaje 1051315 1688482 1254733

Domovy pro seniory Běžné výdaje 1163761 1950686 1908650

Kapitálové výdaje 693213 863852 634448

Domovy-penzióny pro matky s dětmi Běžné výdaje 13744 16268 15736

Kapitálové výdaje 0 8440 8417

Odborné sociální poradenství Běžné výdaje 5541 55961 53401

Kapitálové výdaje 50 190 137
Osobní asistence, pečovatelská služba a 

podpora samostatného bydlení Běžné výdaje 1488016 1684607 1596780

Kapitálové výdaje 277884 354755 258138
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 

péče Běžné výdaje 338880 339442 313162

Kapitálové výdaje 11385 97387 28486

Ostatní sociální péče Běžné výdaje 480921 1151331 896446

Kapitálové výdaje 32180 45937 42613

Ostatní správa v sociálním zabezpečení a 

politice zaměstnanosti Běžné výdaje 1045 45 42

Ostatní výdaje související se sociálním 

poradenstvím Běžné výdaje 7267 54247 48990

Kapitálové výdaje 430 460 460

Průvodcovské a předčitatelské služby Běžné výdaje 210 1458 1096

Sociální poradenství pro staré občany Běžné výdaje 3777 90959 81449

Kapitálové výdaje 500 735 501

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče Běžné výdaje 8450 17031 16631

Sociálně terapeutické dílny Běžné výdaje 3395 49801 42082

Kapitálové výdaje 9227 7708 6986

Tísňová péče Běžné výdaje 2160 5543 4874

Kapitálové výdaje 5748 2000 0

Týdenní stacionáře Běžné výdaje 25342 52381 51739

Kapitálové výdaje 0 1478 1478

Základní sociální poradenství Běžné výdaje 15527 21124 18098

Kapitálové výdaje 0 690 458

Běžné bez paragrafů "ostatní" 4881301 7380591 7095890

Kapitálové bez paragrafů "ostatní" 2276761 3153289 2343833

Běžné celkem 5709414 8925656 8354530

Kapitálové celkem 2320756 3297073 2415392
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Paragraf Třída 

Schválený 

rozpočet v 

tis.Kč

Rozpočet po 

změnách v 

tis.Kč

Výsledek od 

počátku roku 

v tis.Kč

Centra sociálně rehabilitačních služeb Běžné výdaje 188285 267068 265204

Kapitálové výdaje 82322 53385 48027

Chráněné bydlení Běžné výdaje 44982 111945 106306

Kapitálové výdaje 106193 105942 87989

Denní stacionáře a centra denních služeb Běžné výdaje 162086 224767 218684

Kapitálové výdaje 50309 65632 42521

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením a domovy se zvláštním režimem Běžné výdaje 1756025 2830992 2715160

Kapitálové výdaje 1051315 1688482 1254733

Domovy pro seniory Běžné výdaje 1163761 1950686 1908650

Kapitálové výdaje 693213 863852 634448

Domovy-penzióny pro matky s dětmi Běžné výdaje 13744 16268 15736

Kapitálové výdaje 0 8440 8417

Odborné sociální poradenství Běžné výdaje 5541 55961 53401

Kapitálové výdaje 50 190 137
Osobní asistence, pečovatelská služba a 

podpora samostatného bydlení Běžné výdaje 1488016 1684607 1596780

Kapitálové výdaje 277884 354755 258138
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 

péče Běžné výdaje 338880 339442 313162

Kapitálové výdaje 11385 97387 28486

Ostatní sociální péče Běžné výdaje 480921 1151331 896446

Kapitálové výdaje 32180 45937 42613

Ostatní správa v sociálním zabezpečení a 

politice zaměstnanosti Běžné výdaje 1045 45 42

Ostatní výdaje související se sociálním 

poradenstvím Běžné výdaje 7267 54247 48990

Kapitálové výdaje 430 460 460

Průvodcovské a předčitatelské služby Běžné výdaje 210 1458 1096

Sociální poradenství pro staré občany Běžné výdaje 3777 90959 81449

Kapitálové výdaje 500 735 501

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče Běžné výdaje 8450 17031 16631

Sociálně terapeutické dílny Běžné výdaje 3395 49801 42082

Kapitálové výdaje 9227 7708 6986

Tísňová péče Běžné výdaje 2160 5543 4874

Kapitálové výdaje 5748 2000 0

Týdenní stacionáře Běžné výdaje 25342 52381 51739

Kapitálové výdaje 0 1478 1478

Základní sociální poradenství Běžné výdaje 15527 21124 18098

Kapitálové výdaje 0 690 458

Běžné bez paragrafů "ostatní" 4881301 7380591 7095890

Kapitálové bez paragrafů "ostatní" 2276761 3153289 2343833

Běžné celkem 5709414 8925656 8354530

Kapitálové celkem 2320756 3297073 2415392

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet 2014
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Problematika identifikace dlouhodobé péče v rámci státního závěrečného účtu je 

identická při sledování výdajů obcí a krajů. Kraje a obce jsou na rozdíl od ministerstev 

zřizovateli mnoha zdravotnických zařízení i v oblasti dlouhodobé péče, což bylo 

potvrzeno v rámci analýz kapacit. Výdaje obcí a krajů ve zdravotnictví v oblasti 

dlouhodobé péče mohou maximálně dosahovat 6,4 mld. Kč, přičemž součástí je 

i vysoký podíl kapitálových výdajů.

Materiál přehledně mapuje finanční toky z veřejných prostředků v daných kategoriích. 

Pro správnou interpretaci výsledků je ovšem klíčové propojit údaje získané pohledem 

na agregát s údaji získanými pohledem na mikro-úrovni. Jedině tak je možné 

spolehlivě oddělit v rámci jednotlivých paragrafů podíly výdajů spojených 

s dlouhodobou péčí.

Shrneme-li údaje uvedené v obou tabulkách, můžeme říci, že finanční toky do oblastí

s pacienty dlouhodobé péče nemohou přesáhnout cca 17 miliard Kč. To je totiž součet

finančních toků do všech sociálních i zdravotních oblastí, kde takoví pacienti mohou 

být situováni. Je ovšem nutné si uvědomit, že uvedená cifra je velmi nadsazeným 

horním odhadem, jelikož v různých segmentech se podíl potenciálních klientů 

dlouhodobé péče bude vysoce lišit. 

3.6 Výdaje veřejného zdravotního pojištění na dlouhodobou péči

Kapitola pojednává o výdajích veřejných zdravotních pojišťoven na dlouhodobou péči, 

mezi které patří platby za domácí zdravotní péči, ošetřovatelskou péči poskytnutou 

v zařízeních sociálních služeb, neakutní péči v nemocnicích a za péči ve vybraných 

lůžkových zdravotnických zařízeních (léčebny dlouhodobě nemocných, odborné 

léčebné ústavy, ošetřovatelská lůžka, psychiatrické léčebny, hospice). Objem 

prostředků, jejichž příjemci jsou v konečném důsledku příjemci dlouhodobé péče, 

se odhaduje dle použité metodiky na 15 až 17 miliard Kč.

Výdaje na dlouhodobou péči hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

identifikujeme v oblasti zvláštní ambulantní péče (domácí zdravotní péče 

a ošetřovatelské  péče v zařízeních sociálních služeb), dále v oblasti neakutní péče 

v nemocnicích a v neposlední řadě v oblasti péče ve vybraných lůžkových 

zdravotnických zařízeních, mezi které patří léčebny dlouhodobě nemocných, odborné 

léčebné ústavy, psychiatrické léčebny a hospice.

Výdaje na domácí zdravotní péči

V této části budeme analyzovat data Ministerstva zdravotnictví na základě dat 

z Výročních zpráv zdravotních pojišťoven.
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Péče v domácnostech může být poskytována jak v soukromých domácnostech, tak 

v institucionálních domácnostech. V soukromých domácnostech působí odbornost 

925, v institucionálních domácnostech odbornost 913, 925.

Výdaje zdravotních pojišťoven na domácí zdravotní péči přesáhly v roce 2010 dle 

údajů Ministerstva zdravotnictví  1,3 mld. Kč.  Výdaje se dlouhodobě zvyšují a mezi 

roky 2010 a 2014 zaznamenala domácí zdravotní péče nárůst o 28% na 1,68 mld.Kč.

Tab. č. 15 Vývoj výdajů ZP na domácí zdravotní péči v mil. Kč

2010 2013 2014

index 

2010 -

2014 

domácí péče 1318 1 549 1 683 1,28

z toho 925 1171 1 535 1 662 1,42

Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven

Výdaje na ošetřovatelskou  péči

Výdaje zdravotních pojišťoven na ošetřovatelskou  péči poskytnutou v zařízeních 

sociálních služeb dosáhly v roce 2010 výše 966,9 milionů Kč.  V roce 2014 činili 

výdaje 1,209 mld Kč (nárůst o 25%).

Tab. č. 16 Vývoj výdajů ZP na ošetřovatelskou péči PZSS v mil. Kč

2010 2013 2014

index 

2010 -

2014 

jiné než zdravotní důvody 52 62 49 0,94

ošetřovatelská péče v zařízeních sociálních 967 1 103 1 209 1,25

Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven

Odborná ošetřovatelská péče není z větší části nahraditelná neformální péčí, ale

zajišťování péče v domácnosti různým způsobem ovlivňuje stav klienta při nástupu 

do formální péče – sociální i zdravotnické. Nárůst výdajů souvisí s postupnou změnou 

struktury klientů v pobytových sociálních službách. Zvyšuje se podíl klientů 

s přiznaným vyšším stupněm příspěvku na péči.
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Tab. č. 17 Struktury klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb ČR

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných 

v zařízeních sociálních služeb

Dalším výdajem, který souvisí s dlouhodobou péčí, je výdaj zdravotních pojišťoven 

na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným 

v nich z jiných, než zdravotních důvodů. Tento výdaj dosáhl dle údajů MZ v roce 2014 

výše 49 milionů Kč. Výdaje nepředstavují významnou složku výdajů zdravotních 

pojišťoven na dlouhodobou péči.

Ošetřovatelská péče v rámci ústavní zdravotní péče

Výdaje na neakutní lůžkovou péči (definovanou kódem ošetřovacího dne 00005 nebo 

00024) dosahovaly v roce 2010 částky 2 933 mil. Kč. Z hlediska celkových výdajů 

zdravotních pojišťoven na péči v nemocnicích tato částka představuje pouze necelá 

3% výdajů. Z hlediska dlouhodobé péče ovšem tato částka představuje významný 

podíl  z celkových výdajů. Nárůst mezi roky 2010-2014 činí 32% a dosáhl 

3,876 mld. Kč.

Náklady zdravotních pojišťoven na péči poskytovanou v Odborných léčebných 

ústavech dosáhly dle Ministerstva zdravotnictví v roce 2010 výše 6 miliard Kč, z toho 
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4,3 miliard směřovalo na psychiatrickou péči, 1 mld. Kč na péči rehabilitační 

a 316 mil. Kč na péči pneumologickou a ftizeologickou (a 216 mil. Kč na ostatní 

ústavy). Také v tomto segmentu došlo k nárůstu výdajů, které v roce 2014 činili 

6,992mld. Kč. Výdaje na péči v LDN přesáhly v roce 2014  2,703 mld. Kč, výdaje 

na ošetřovatelská lůžka 711 mil. Kč.

Tab. č. 18 Vývoj výdajů ZP na péči v OLÚ, LDN a na ošetřovatelských lůžkách 

v mil. Kč

2010 2013 2014

index 

2010 -

2014 

nemocnice, neakutní lůžková péče 2933 3 262 3 876 1,32

odborné léčebné ústavy 6003 5 785 6 992 1,16

LDN 2218 2 224 2 703 1,22

ošetřovatelská lůžka 00005 526 590 711 1,35

Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven

Celkový přehled o výdajích zdravotních pojišťoven nabízí následující tabulka. Z ní je 

patrné, že celkové výdaje zdravotních pojišťoven se zvýšili mezi roky 2010 až 2014 

o 23% na celkových 17,223 mld. Kč.

Tab. č. 19 Celkový přehled vývoje výdajů zdravotních pojišťoven 

na dlouhodobou péči v mil. Kč

2010 2013 2014 index 2010 -

2014 

domácí péče 1318 1 549 1 683 1,28

z toho 925 1171 1 535 1 662 1,42

jiné než zdravotní důvody 52 62 49 0,94

ošetřovatelská péče v zařízeních sociálních služeb 967 1 103 1 209 1,25

nemocnice, neakutní lůžková péče 2933 3 262 3 876 1,32

odborné léčebné ústavy 6003 5 785 6 992 1,16

LDN 2218 2 224 2 703 1,22

ošetřovatelská lůžka 00005 526 590 711 1,35

celkem 14017 14 575 17 223 1,23

Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven

3.7 Účetní rozvaha a odhad nákladů jednotlivých typů služeb 

v sociálním sektoru

V této části bude nejprve na základě údajů Statistických výkazů sociálních služeb 

za rok 2014 popsána struktura výnosů (případně příjmů) všech služeb sociální péče 
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podle nejvýznamnějších účtových položek. Následně budou popsány příjmy 

vybraných zařízení služeb sociální péče v přepočtu na 1 uživatele v roce 2014.

V úhrnu služeb sociální péče tvoří nejvyšší část příjmů výnosy z prodeje služeb 

s (50,57%) a dále příspěvky a dotace na provoz (40,06%). Mezi jednotlivými službami 

se struktura výnosů však významně odlišuje.

Výnosy z prodeje služeb tvořily nejvyšší podíl výnosů u sociálních služeb 

poskytovaných v domovech seniorů (59,13 % celkových výnosů), u všech domovů se 

pohybovaly mezi 46-59 %, u pečovatelské služby tvořily necelou třetinu příjmů 

a u ostatních služeb sociální péče se pohybovaly mezi 11,97 % (podpora 

samostatného bydlení) až 39,55 % (odlehčovací služby).

Výnosy z fondů veřejného zdravotního pojištění tvořily přibližně 5 % z celkových 

výnosů služeb sociální péče. Významněji přispívaly tyto fondy k financování sociálních

služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (11,18 % jejich 

celkových nákladů),  odlehčovacích službách (10,84 %) a domovů (kde tvořily 

4,86-7,89 % jejich příjmů).

Tab. č. 20 Struktura výnosů jednotlivých služeb sociální péče v ČR v roce 2014 

(v %)

Výnosy z 

prodeje 

služeb od 

uživatelů

Fondy 

zdravotních 

pojišťoven

Dotace ze 

státního 

rozpočtu, 

krajů, obcí a 

státních 

fondů

Provozní 

dotace 

ze 

státního 

rozpočtu

Provozní 

dotace 

krajů a 

obcí

Dotace 

obcí

ostatní 

výnosy

osobní asistence 32,21 0,18 61,62 47,05 13,93 7,94 6,00

pečovatelská 

služba 32,29 0,19 62,38 26,52 35,04 32,49 5,14

tísňová péče 20,43 0,00 70,83 35,27 35,31 27,66 8,74

průvodcovské a 

předčitatelské 

služby 12,95 0,00 80,78 57,25 23,53 11,63 6,27

podpora 

samostatného 

bydlení 11,97 0,19 68,94 53,39 9,27 5,37 18,90

odlehčovací služby 36,28 10,84 44,36 23,75 20,08 15,63 8,53

centra denních 

služeb 19,57 0,00 75,48 48,61 25,31 16,12 4,95

denní stacionáře 17,64 1,04 74,20 45,93 27,59 16,80 7,13

týdenní stacionáře 30,39 1,46 61,54 41,98 19,18 10,18 6,61

domovy pro osoby 

se zdravotním 

postižením 46,11 4,86 45,45 31,31 13,79 2,83 3,58



79

domovy pro 

seniory 59,13 5,44 31,25 19,59 11,46 5,57 4,19

domovy se 

zvláštním režimem 58,38 7,89 30,74 19,83 10,67 4,62 2,98

chráněné bydlení 39,55 0,44 53,79 40,82 11,74 4,46 6,22

sociální služby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních lůžkové 

péče 58,37 11,18 25,23 20,21 5,01 2,84 5,21

Celkový součet 50,57 5,05 40,06 24,91 14,78 8,10 4,32

Zdroj: MPSV, Statistické výkazy sociálních služeb.

Příspěvky a dotace na provoz tvořily nejnižší část výnosů sociálních služeb 

poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (25,23 %), u domovů se 

pohybovaly mezi 31,25–45,45 % a u ostatních služeb sociální péče mezi 

44,36-80,78 % z celkových výnosů.

Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu představovaly v průměru 24,91% příjmů 

služeb sociální péče, přičemž mírně nadpoloviční podíl na celkových příjmech tvořily 

průvodcovské a předčitatelské služby a podpora samostatného bydlení.

Příspěvky a dotace z rozpočtů krajů a příspěvky a dotace z rozpočtů obcí činily 

14,78 %. Významnou složku výnosů představovaly tyto příspěvky a dotace 

u pečovatelské služby , kde tvořily  35,04 % z  celkových výnosů a dále u denních 

stacionářů a tísňové péče, kde tvořily 27,59 %, resp. 35,31 % z 

jejich výnosů.  Příspěvky a dotace z rozpočtů krajů se u jednotlivých služeb 

pohybovaly mezi 2,2–11% a příspěvky a dotace z rozpočtů obcí pak mezi 

2,84-32,49 % z celkových výnosů. V roce 2014 činily celkové příjmy u vybraných 

služeb sociální péče celkem: 

 250 mil. Kč - týdenní stacionáře;

 4.928 mld. Kč - domovy pro osoby se zdravotním postižením;

 11.040 mld. Kč - domovy pro seniory;

 4.529 mld. Kč - domovy se zvláštním režimem.

Tab. č. 21 Celkové příjmy vybraných služeb sociální péče v ČR v roce 2014 

(v mil. Kč)

Služba sociální péče Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní
Celkem -

služba

týdenní stacionáře 24 117 39 27 42 250

domovy pro osoby se 

zdravotním postižením
286 3 965 457 118 102 4 928

domovy pro seniory 0 5 094 4 280 799 867 11 040
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domovy se zvláštním 

režimem
0 2 125 1 148 175 1 081 4 529

celkem- zřizovatel 310 11 302 5 924 1 119 2 093 20 747

Zdroj: MPSV

V následujícím části popisu struktury ročních příjmů na 1 uživatele členěných podle

zřizovatele (stát, kraj, obec, církev a ostatní nestátní) se zaměříme na vybrané 

pobytové služby, které jsou vzhledem k poskytování dlouhodobé péče 

nejvýznamnější: domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře. Pro představu předkládáme 

přehled vybraných čtyř služeb a celkové příjmy za jednotlivé zřizovatele. Jak je 

patrné, největší část financí směřuje do služeb zřizovaných kraji a dále služeb 

zřizovaných obcemi. Oproti roku 2010 se významně zvyšují příjmy  soukromých  

zřizovatelů.

Celkové roční průměrné příjmy na 1 uživatele služby Domovy pro seniory v r. 2014 

činily 307,2 tis. Kč  a u jednotlivých prezentovaných skupin zřizovatelů se pohybovaly 

mezi 288,3 – 324,3 tis. Kč. Úhrady od uživatelů činily v průměru 116,3 tis. Kč a mezi 

jednotlivými skupinami zřizovatelů nevykazovaly tak  výrazné rozdíly; pohybovaly se 

v rozmezí 107,2 – 127,7 tis. Kč. Průměrná dotace od státu (přímé  dotace z MPSV 

a dotace poskytnuté krajským úřadům na základě rozhodnutí MPSV) činila 

61,1 tis. Kč a u jednotlivých zřizovatelů se v průměru pohybovala mezi 

45,5 - 85 tis. Kč. Vysokou variabilitu mezi jednotlivými skupinami zřizovatelů 

představovaly dotace od zřizovatele, které tvořily významnou část příjmů krajských a 

obecních služeb, ale zanedbatelnou část příjmů soukromých zřizovatelů. Příjmy od 

zdravotních pojišťoven byly opět poměrně vyrovnané mezi jednotlivými zřizovateli a 

pohybovaly se mezi 14,3 – 17,5 tis. Kč. Ostatní příjmy byly také poměrně vyrovnané 

a pohybovaly se mezi 77,9 -95,4 tis.Kč.

Tab. č. 22 Domovy pro seniory – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2014

Krajské Obecní Církevní Ostatní průměr

Příjmy celkem 317 299,1 324,3 288,3 307,2

Příjmy od uživatelů z úhrad za 

pobyt
107,6 107,2 122,7 127,7 116,3

Dotace od státu 63 50,8 85 45,5 61,1

Dotace od zřizovatele 35,2 42,7 5,4 1,1 21,1

Příjmy od zdravotních pojišťoven 17,5 15,3 16,5 14,3 15,9

Ostatní příjmy 77,9 82 93,9 95,4 87,3

Zdroj: MPSV

Celkové roční příjmy v průměru  na 1 uživatele služby Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením v r. 2014 činily 414,2 tis. Kč a u jednotlivých skupin 

zřizovatelů se pohybovaly mezi 375,5 – 465,2 tis. Kč. Příjmy od uživatelů z úhrad 
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za pobyt činily v průměru 111,6 tis. Kč (88,3 – 168,2 tis. Kč u jednotlivých 

zřizovatelů). Dotace od státu byly v průměru 98,6 tis. Kč, přičemž výrazně vyšší byly 

u zřizovatelů  krajských a církevních domovů. Dotace od zřizovatele byly opět 

významnou částí příjmů u státních, krajských a obecních zařízení, zatímco 

u soukromých zřizovatelů se prakticky nevyskytovaly. Poměrně výrazné byly rozdíly 

v příjmech od zdravotních pojišťoven, nejnižší příjmy byly u státních poskytovatelů 

a činily 2,6 tis.Kč, zatímco u soukromých poskytovatelů činily 84 tis.Kč. Významnější 

roli hrají ostatní příjmy u církevních zařízení.

Tab. č. 23 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – příjmy na 1 uživatele 

(v tis. Kč), 2014

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní Průměr

Příjmy celkem 465,2 390,9 375,5 440 399,3 414,2

Příjmy od uživatelů z úhrad za 

pobyt
110 92 99,5 88,3 168,2 111,6

Dotace od státu 36,4 119,8 81,9 191,7 63,2 98,6

Dotace od zřizovatele 237,8 56,7 87,6 4 0 77,2

Příjmy od zdravotních pojišťoven 2,6 19 16,9 9,6 84 26,4

Ostatní příjmy 78,5 100,7 89,5 145,5 80 98,8

Zdroj: MPSV

Celkové roční průměrné příjmy na 1 uživatele u zařízení Domovy se zvláštním 

režimem v r. 2014 činily 330,2 tis. Kč a u jednotlivých skupin zřizovatelů se 

pohybovaly mezi 302 – 348,6 tis. Kč. Příjmy od uživatelů z úhrad za pobyt činily 

v průměru 112,3 tis. Kč (102,5 – 132,5 tis. Kč u jednotlivých zřizovatelů). Dotace 

od státu byly v průměru 65,2 tis. Kč, přičemž vyšší byly u zřizovatelů krajských 

a církevních domovů. Dotace od zřizovatele byly opět významnou částí příjmů 

u krajských a obecních zařízení, zatímco u soukromých zřizovatelů tvořily jen 

nepatrnou část jejich příjmů. Poměrně výrazné byly rozdíly v příjmech od zdravotních 

pojišťoven, které činily u ostatních nestátních zřizovatelů 39,7 tis. Kč oproti rozmezí 

18,2 – 21,1 tis. u zbylých skupin zřizovatelů. Poměrně vyrovnané mezi jednotlivými 

skupinami zřizovatelů byly ostatní příjmy, pouze u církevních zřizovatelů byly 

o 20 tis. vyšší.
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Tab. č. 24 DZR – příjmy na jednoho uživatele (v tis. Kč), 2014

Krajské Obecní Církevní Ostatní Průměr

Příjmy celkem 348,6 331,8 338,2 302 330,2

Příjmy od uživatelů z úhrad za 

pobyt
104,9 109,1 102,5 132,5 112,3

Dotace od státu 84,1 57,6 94,9 24,3 65,2

Dotace od zřizovatele 46,8 49,2 0,5 0,6 24,3

Příjmy od zdravotních pojišťoven 21,1 18,2 20,1 39,7 24,8

Ostatní příjmy 91,1 97,7 119,1 98,7 101,7

Zdroj: MPSV

Celkové roční průměrné příjmy  na 1 uživatele u zařízení Týdenní stacionáře v r. 

2014 činily 334,3 tis. Kč a u jednotlivých skupin zřizovatelů se pohybovaly mezi 263,2 

– 358,7 tis. Kč. Příjmy od uživatelů z úhrad za pobyt činily v průměru 50,9 tis. Kč. 

Dotace od státu byly v průměru 96,8 tis. Kč, přičemž výrazně nižší byly u zřizovatelů 

státních zařízení. Dotace od zřizovatele byly opět významnou částí příjmů u státních, 

krajských a obecních zařízení, zatímco u soukromých zřizovatelů nehrály téměř 

žádnou roli. Příjmy od zdravotních pojišťoven se pohybovaly od 0,2 – 14,6 tis. Kč.

Velmi významným zdrojem církevních týdenních stacionářů byly ostatní příjmy.

Tab. č. 25 Týdenní stacionáře – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2014

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní průměr

Příjmy celkem 344,4 350,3 354,9 358,7 263,2 334,3

Příjmy od uživatelů z úhrad za 

pobyt
21,4 59,6 52,6 65,5 55,6 50,9

Dotace od státu 1,3 138 84,5 145,2 114,9 96,8

Dotace od zřizovatele 254,3 82,4 142,3 0 0 95,8

Příjmy od zdravotních pojišťoven 0,9 5,9 14,6 0,2 0,8 4,5

Ostatní příjmy 66,5 63,7 60,9 147,7 89,7 85,7

Zdroj: MPSV

Obecně lze říci, že dotace od zřizovatele tvoří významnou část příjmů krajských a 

obecních zařízení (na rozdíl od soukromých zřizovatelů služeb), pravý opak platí pro 

ostatní příjmy (které zahrnují např. příjmy z vlastní činnosti). Nejvyšší příjmy na 1 

uživatele byly zaznamenány u zařízení spravovaných církvemi, přičemž k rozdílu od 

ostatních zřizovatelů nejvíce přispěly ostatní příjmy a dotace od státu. Nejvyšší 

příjmy na 1 uživatele ze čtyř posuzovaných služeb plynuly do domovů pro osoby se 

zdravotním postižením a nejvyšší průměrné úhrady od uživatelů získávaly domovy 

seniorů. Výrazně se liší příjmy od zdravotních pojišťoven a to jak podle typu služby 

tak i zřizovatele.
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Struktura nákladů sociálních služeb v oblasti dlouhodobé péče

Následující část bude věnována popisu celkových a neinvestičních ročních výdajů 

na 1 lůžko u vybraných druhů služeb sociální péče členěných podle zřizovatele 

(kraj, obec, církev a ostatní nestátní). Zaměříme se v ní na vybrané pobytové služby, 

podobně jako při popisu příjmové struktury: domovy pro seniory, domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře. 

Zopakujme, že největší objem financí se spotřebovává ve službách zřizovaných kraji 

a dále ve službách zřizovaných obcemi. Z ostatních zřizovatelů uvedených 

pobytových služeb jsou pak nejvýznamnější soukromí poskytovatelé. Celkové výdaje 

na 1 lůžko  v roce 2014 byly v průměru nejvyšší u domovů pro osoby se zdravotním 

postižením, kde činily 413,46 tis. Kč, v domovech se zvláštním režimem 

316,15 tis. Kč, v domovech pro seniory 287,7 tis. Kč a v týdenních stacionářích 

296,22 tis. Kč. Podíl neinvestičních výdajů se u jednotlivých služeb a zřizovatelů 

pohyboval mezi 95 - 100 %. Neinvestiční výdaje na 1 lůžko v domovech pro seniory 

činily v průměru 279,75 tis. Kč a u jednotlivých prezentovaných skupin zřizovatelů 

se pohybovaly v rozmezí 256,5 – 291,4 tis. Kč. V domovech pro osoby se zdravotním 

postižením činily neinvestiční výdaje na 1 lůžko 395,2 tis. Kč (u jednotlivých 

zřizovatelů od 350,3 do 435,6 tis. Kč), v domovech se zvláštním režimem 

305,25 tis. Kč (rozmezí 271-334,6 tis. Kč) a v týdenních stacionářích 291,24 tis. Kč 

(v rozmezí 236,5-347,7 tis. Kč).

Tab. č. 26 Roční výdaje ve vybraných službách sociální péče v ČR na 1 lůžko 

(v tis. Kč), 2014

Služba sociální péče Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní celkem Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní celkem

týdenní stacionáře 252 296,4 337,6 355,1 240,4 296,22 251 294,6 326,4 347,7 236,5 291,24

DOZP 465 383,4 368,7 447,9 402,2 413,46 432,5 364,2 350,3 435,6 393,4 395,2

domovy pro seniory - 296,6 292,3 298,3 263,6 287,7 - 287,9 283,2 291,4 256,5 279,75

DZR - 345,2 323,1 317,4 278,9 316,15 - 334,6 306,6 308,8 271 305,25

VÝDAJE CELKEM Z TOHO NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Zdroj: MPSV

Nejvýznamnější položkou nákladů u sociálních služeb jsou osobní náklady, které 

činily v roce 2014 v průměru 64,5%. Největší podíl těchto nákladů byl u služby osobní 

asistence ( 81,7%) a nejnižší u domovů se zvláštním režimem ( 61,2 %). Náklady na 

spotřebované nákupy jsou v průměru druhým nejvyšším nákladem při poskytování 

sociálních služeb (12,1 %), přičemž u pobytových sociálních služeb jsou v rozmezí 

10-15 % u ostatních služeb v řádu jednotek %. Náklady na nákup služeb činí 

v průměru 11,1 % a kromě průvodcovské a předčitatelské služby (17,5%) a DOZP 

(8,6 %) se pohybují mezi 10 – 14,6 % z celkových nákladů. Nejvyšší podíl nákladů na 

energie je u pobytových služeb  (5,5 – 7,3 %).



84

Tab. č. 27 Struktura nákladů jednotlivých druhů sociálních služeb v ČR 

v r. 2014 (v %)

spotřebov

ané 

nákupy

spotřeba 

energie
služby

osobní 

náklady

ostatní 

náklady

osobní asistence 3,5 0,9 12,0 81,7 0,4

pečovatelská služba 9,4 3,5 11,5 72,4 1,2

tísňová péče 9,3 1,2 14,4 72,1 1,6

průvodcovské a předčitatelské služby 9,2 1,6 17,5 68,9 0,9

podpora samostatného bydlení 4,1 1,7 10,1 81,6 0,9

odlehčovací služby 10,6 4,6 10,9 68,6 1,2

centra denních služeb 8,5 4,8 10,5 72,1 1,6

denní stacionáře 8,1 5,2 11,6 70,1 1,1

týdenní stacionáře 8,7 5,1 10,2 69,8 1,5

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením
12,5 6,1 8,6 66,8 0,7

domovy pro seniory 15,7 7,1 10,5 61,3 0,8

domovy se zvláštním režimem 13,8 5,5 14,1 61,2 0,9

chráněné bydlení 9,9 7,3 12,9 62,9 0,7

sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče

10,8 5,4 14,6 63,8 1,1

Celkový součet 12,1 6,0 11,1 64,5 0,9

Zdroj: MPSV

3.8 Účetní rozvaha a odhad nákladů jednotlivých typů služeb ve zdravotnictví

Podrobnější pohled na finanční fungování poskytovatelů dlouhodobé péče nám 

umožňují výkazy ÚZIS a MPSV. Na rozdíl od poskytovatelů sociálních služeb 

převládají ve výnosech platby od zdravotních pojišťoven (kromě hospiců), struktura 

nákladů se významně neliší, opět převládají osobní náklady (okolo 60 %).

Výnosová a nákladová struktura zdravotnických zařízení poskytujících 

dlouhodobou péči

K popisu výnosové/příjmové a nákladové/výdajové struktury zdravotnických zařízení 

lze využít ekonomické výkazy ÚZIS ČR. Pro lůžková zařízení je to výkaz E (MZ) 

6-02, ze kterého byly použity údaje za rok 2014 za jednotlivá začleněná zařízení, což 

umožní přesnější pohled na danou problematiku. 

Za lůžková zařízení budou prezentovány ukazatele výnosů a nákladů na 1 ošetřovací 

den (OD) celkem a ve struktuře podle zdroje výnosů nebo podle nákladových 

položek. Údaje za agentury domácí zdravotní péče budou prezentovány jen 

ve struktuře výnosů/příjmů a nákladů/výdajů.
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Tab. č. 28 Výnosová struktura ve vybraných zdravotnických zařízeních v r. 2014 

v %

Druh 

zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 

(celkem) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Výnosy 

(lůžková 

péče) 73,9 88,3 76,6 94,5 87,9 82,6

Tržby od 

všech ZP 82,6 86,0 39,3 94,4 83,4 84,5

Tržby od ZP 

(lůžková 

péče) 68,2 83,9 38,0 92,9 81,4 77,4

Tržby mimo 

zdravotní 

pojištění 

(celkem) 7,9 6,1 33,5 1,3 5,6 3,9

Tržby mimo 

ZP (lůžková 

péče) 4,8 2,7 29,3 1,0 5,2 2,4

Tržby od 

státních 

orgánů 

(celkem) 0,5 0,3 11,1 0,0 4,8 0,1

Tržby od 

obyvatel 

(celkem) 7,4 5,8 22,4 1,2 0,9 3,8

Provozní 

dotace od 

zřizovatele 1,8 2,0 1,5 0,1 5,3 1,9

Ostatní 

výnosy 7,7 5,9 25,8 4,2 5,7 9,6

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Tab. č. 29 Výnosy na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2014

Druh 

zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 

(celkem) 2 138 1 500 3 332 1 641 1 855 2 015

Výnosy 

(lůžková 1 580 1 325 2 554 1 551 1 630 1 665
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péče)

Tržby od 

všech ZP 1 767 1 289 1 308 1 550 1 547 1 704

Tržby od 

ZP 

(lůžková 

péče) 1 457 1 259 1 265 1 525 1 510 1 560

Tržby 

mimo 

zdravotní 

pojištění 

(celkem) 169 92 1 115 21 105 79

Tržby 

mimo ZP 

(lůžková 

péče) 103 40 977 17 96 48

Tržby od 

státních 

orgánů 

(celkem) 11 5 369 0 88 2

Tržby od 

obyvatel 

(celkem) 157 87 745 20 16 77

Provozní 

dotace od 

zřizovatele 38 29 51 1 98 38

Ostatní 

výnosy 164 89 858 69 106 194

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Údaje za lůžková zdravotnická zařízení jsou prezentovány v předchozí tabulce. 

Některé položky výnosů jsou uvedeny zvlášť za lůžkovou péči. Je však třeba mít 

na zřeteli, že část provozních dotací od zřizovatele a ostatních výnosů nemusí být 

členěna podle druhu péče. Z výsledků vyplývá, že více než ¾ výnosů vybraných 

lůžkových zařízení lze jednoznačně přidělit k lůžkové péči; výjimkou jsou nemocnice 

následné péče (kde má významnější vliv ambulantní péče) a hospice. Hospice mají 

obecně naprosto odlišné zdroje výnosů a jako u jediné skupiny zařízení, u nichž 

nedominují příjmy z veřejného zdravotního pojištění, které jsou zdrojem financování 

u ostatních vybraných lůžkových zdravotnických zařízení z více než 82 %. Naprostá 

většina příjmů ze zdravotního pojištění se týká (až na nemocnice následné péče) 

lůžkové péče. Tržby za služby mimo zdravotní pojištění (tržby od státních institucí 

a platby od obyvatel) představují poměrně malou část celkových tržeb vybraných 

zdravotnických zařízení a pohybují se od 1,3 do 7,9 % z celkových výnosů; u hospiců 

se podílejí tyto tržby na celkových tržbách 33%, přičemž většinu tvoří platby 

od obyvatel. Provozní dotace od zřizovatele tvořily poměrně malou část z celkových 

výnosů (do 5 % z celkových výnosů). Ostatní výnosy (tržby za  prodané zboží 

a všechny jiné výnosy kromě poskytovaných služeb) činily u vybraných 
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zdravotnických zařízení 4,2 – 9,6 % z celkových výnosů, jen u hospiců činí výrazně 

více a to 25,8%.

Celkové výnosy na 1 OD se poměrně výrazně lišily mezi jednotlivými druhy 

zdravotnických zařízení a pohybovaly se v rozmezí od 1500 (u LDN) do 3332 Kč 

(u hospiců). Pro porovnání bude vhodnější použít výnosy na lůžkovou péči, které 

se pohybovaly mezi cca 1325 Kč u LDN a 2554 Kč u hospiců na 1 OD. Tržby 

od zdravotních pojišťoven za lůžkovou péči se pohybovaly mezi 1259 Kč u LDN 

do 1525 Kč na 1 OD v psychiatrických léčebnách. Ostatní složky výnosů na 1 OD 

byly ve srovnání s platbami zdravotních pojišťoven poměrně nízké; výjimkou jsou 

hospice, kde platby mimo zdravotní pojištění představovaly 1115 Kč na 1 OD, tržby 

od státních orgánů 369 Kč a ostatní výnosy 858 Kč na 1 OD.

Tab. č. 30 Nákladová struktura ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2014 v %

Druh zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodob

ě nemocné

Hospice

Psychiatric

ké léčebny 

pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady 

(celkem) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Náklady 

(lůžková péče) 68,7 88,7 86,3 75,9 88,2 74,6

Náklady na 

léčiva 3,8 4,3 2,3 3,5 1,1 3,0

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 3,4 3,0 2,2 1,1 0,6 3,0

Osobní náklady 

(celkem) 59,9 63,3 61,8 65,8 64,6 61,4

Osobní náklady 

(lůžková péče) 41,3 57,2 55,2 52,6 55,9 48,5

Náklady na 

služby 11,6 10,7 12,0 8,5 10,5 10,0

Ostatní náklady 21,3 18,7 21,7 21,0 23,3 22,7

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Náklady na lůžkovou péči tvořily od 68,7 % (u nemocnic následné péče) po 88,7 % 

(u LDN) celkových nákladů ve vybraných lůžkových zdravotnických zařízeních. 

Nejvyšší položku činily osobní náklady, které se pohybovaly mezi 59,9 – 65,8 % 

z celkových nákladů. Náklady na léčiva činily 1,1 – 4,3 % z celkových nákladů  

a náklady na zdravotnické prostředky činily 0,6 - 3,4 % z celkových nákladů. Náklady 

na externí služby se pohybovaly kolem 12 % u LDN a u dalších  se pohybovaly 

v rozmezí mezi 8,5 – 11,6 %. Ostatní náklady  (např. spotřeba energií, 
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nezdravotnického materiálu, potraviny pro pacienty, odpisy) tvořily 18,7 – 23,3 % 

z celkových nákladů.

Tab. č. 31 Náklady na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2014 (v Kč)

Druh zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodob

ě nemocné

Hospice

Psychiatric

ké léčebny 

pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady 

(celkem) 2 002 1 371 3 418 1 636 1 672 2 004

Náklady (lůžková 

péče) 1 375 1 216 2 949 1 243 1 474 1 494

Náklady na 

léčiva 76 60 78 58 18 60

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 67 41 75 18 9 59

Osobní náklady 

(celkem) 1 200 868 2 113 1 077 1 080 1 230

Osobní náklady 

(lůžková péče) 826 785 1887 860 935 972

Náklady na 

služby 231 147 410 139 175 200

Ostatní náklady 427 256 741 344 390 454

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Na základě analýzy ekonomických výkazů ÚZIS E (MZ) 6-02 z roku 2014 lze 

podrobně popsat nákladovou a výnosovou strukturu poskytovatelů dlouhodobé péče 

definované typem zařízení. Tržby od zdravotních pojišťoven tvoří více než 82% 

celkových výnosů a v přepočtu na ošetřovací den se výnosy pohybují mezi 

1289-1767 Kč (od všech zdrojů). Tržby od pacientů se pohybují od 0,9% u dětských 

léčebných ústavů až po 22,4 % u hospiců. 82-98% výnosů od zdravotních pojišťoven  

je tvořeno lůžkovou péčí. 

Hospice mají výnosovou strukturu zcela odlišnou, kdy zdravotní pojišťovny financují 

cca 40% výnosů, velký význam pro ně naopak mají tržby od pacientů, dotace 

a ostatní výnosy. I jeden ošetřovací den je výnosově výrazně vyšší ve srovnání 

s ostatními poskytovateli.
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Tab. č. 32 Výnosy ve vybraných zdravotnických zařízeních v r. 2014 v %

Druh 

zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Tržby od 

všech ZP 82,6 86,0 39,3 94,4 83,4 84,5

Tržby od 

státních 

orgánů 0,5 0,3 11,1 0,0 4,8 0,1

Tržby od 

obyvatel 7,4 5,8 22,4 1,2 0,9 3,8

Provozní 

dotace od 

zřizovatele 1,8 2,0 1,5 0,1 5,3 1,9

Ostatní 

výnosy 7,7 5,9 25,8 4,2 5,7 9,6

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Tab. č. 33 Výnosy na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v Kč

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 2 138 1 500 3 332 1 641 1 855 2 015

Tržby od 

všech ZP 1 767 1 289 1 308 1 550 1 547 1 704

Tržby od 

státních 

orgánů 11 5 369 0 88 2

Tržby od 

obyvatel 157 87 745 20 16 77

Provozní 

dotace od 

zřizovatele 38 29 51 1 98 38

Ostatní 

výnosy 164 89 858 69 106 194

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Tržby od obyvatel v těchto zařízeních se pohybují mezi 20–745 Kč za den. Výnos 

hospiců od obyvatel ve výši 745 Kč je opět velmi vysoký vůči ostatním zařízením. 

I zde hrají velkou roli ostatní výnosy, které představují každý ošetřovací den 858 Kč. 

V ostatních zařízeních ostatní výnosy na ošetřovací den se pohybují mezi 

69 – 194 Kč.
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Tab. č. 34 Náklady vybraných zdravotnických zařízení v %, 2014

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady na 

léčiva 3,8 4,3 2,3 3,5 1,1 3,0

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 3,4 3,0 2,2 1,1 0,6 3,0

Osobní 

náklady 59,9 63,3 61,8 65,8 64,6 61,4

Náklady na 

služby 11,6 10,7 12,0 8,5 10,5 10,0

Ostatní 

náklady 21,3 18,7 21,7 21,0 23,3 22,7

Náklady 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Tab. č. 35 Náklady vybraných zdravotnických zařízení na 1 ošetřovací den

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady na 

léčiva 76 60 78 58 18 60

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 67 41 75 18 9 59

Osobní 

náklady 1 200 868 2 113 1 077 1 080 1 230

Náklady na 

služby 231 147 410 139 175 200

Ostatní 

náklady 427 256 741 344 390 454

Náklady 

(celkem) 2 002 1 371 3 418 1 636 1 672 2 004

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

To, že je dlouhodobá péče velmi intenzivní a nákladná na lidskou práci, potvrzuje 

i struktura nákladů vybraných zařízení, která poskytují dlouhodobou péči. Osobní 

náklady těchto zařízení tvoří  téměř dvě třetiny celkových nákladů a činí 868–2113 Kč 

na ošetřovací den.
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3.9 Soukromé výdaje a spoluúčast na dlouhodobou péči

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností – poskytuje 

informace o výši jejich vydání a struktuře spotřeby. Informace o odlišnostech 

spotřeby v domácnostech uspořádaných podle rozličných hledisek nebo o vlivu 

různých faktorů (např. pohyb cen, situace na trhu) na strukturu vydání a spotřební 

zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů.

Zpravodajské domácnosti SRÚ jsou vybírány záměrným kvótním výběrem. Kvóta 

např. určí, kolik musí být ve zpravodajském souboru domácností zaměstnanců 

s nižším vzděláním s 1 dítětem, čistým měsíčním příjmem na osobu v intervalu 

7 001 do 10 000 Kč a bydlících v rodinném domku v obci s počtem obyvatel 

od 10 000 do 49 999. Domácnosti setrvávají ve zpravodajském souboru celý rok, 

pokud se nezmění některá z jejich klíčových výběrových charakteristik 

(např. ekonomická aktivita osoby v čele, výše příjmu u rodin s dětmi s minimálními 

příjmy apod.).

Jednotkou výběru a zpravodajskou jednotkou šetření je hospodařící domácnost, 

tzn. soubor osob společně bydlících, které se společně podílejí na úhradě základních 

výdajů (na výživu, provoz domácnosti, údržbu bytu apod.). Jádrem těchto 

domácností je zpravidla rodina, ale může to být i jednotlivec. Definice domácnosti se 

shoduje s definicí doporučenou Eurostatem a s praxí používanou v členských zemích 

EU. Základní soubor 3000 domácností je konstruován tak, aby jeho složení podle 

zvolených výběrových znaků odpovídalo struktuře domácností v ČR. Oporou pro 

stanovení kvót jsou výsledky mikrocenzu (výběrové šetření prováděné náhodným 

výběrem, jehož účelem je získat reprezentativní údaje o úrovni a struktuře příjmů a 

základní sociálně demografické charakteristiky domácností) a SLDB (výběrový znak 

velikosti obce a druhu domu). Příjmové rozložení domácností se každoročně 

upravuje podle vývoje příjmů zjištěného v průřezových statistikách.

Tab. č. 36 Příjem na člena domácnosti v (CZK) podle velikosti domácnosti 

a počtu respondentů s omezením ADL/IADL

SHARE

4. VLNA

2010

RESPONDENTŮ S OMEZENÍM 

ADL/IADL

1-členná 

domácn

ost

2-členná 

domácno

st

Domácn

ost s 

více než 

2 členy

celkem

Žádné omezeni průměr 26,683 20,569 13,117 21,353

medián 11,900 11,000 8,000 11,000
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1 osoba s omezením průměr 19,706 14,409 10,718 16,218

medián 11,000 10,000 7,166 10,000

2 osoby s omezením průměr 14,509 NA 13,752

medián 10,000 NA 9,800

Zdroj: Studie SHARE

SHARE

5. VLNA

2012

RESPONDENTŮ S OMEZENÍM 

ADL/IADL

1-členná 

domácn

ost

2-členná 

domácno

st

Domácn

ost s 

více než 

2 členy

celkem

Žádné omezeni průměr 24,371 18,525 13,085 19,735

medián 12,000 11,000 7,666 11,000

1 osoba s omezením průměr 19,833 15,965 7,180 16,603

medián 11,200 10,500 6,500 10,791

2 osoby s omezením průměr 14,736 NA 13,604

medián 10,000 NA 10,000

Zdroj: Studie SHARE

Zdroj: Studie SHARE Poznámky: Jedná se o čisté příjmy na osobu v domácnosti, 

není zohledněno, zda to jsou děti nebo dospělé osoby. Není zohledněno, jestli to 

jsou pracující lidé nebo důchodci apod.

Jsou použita data z posledních dvou vln ( 2010,2012) statistického sledování. V roce 

2012 jsou příjmy  u respondentů bez omezení o 1 618 Kč nižší než v minulém 

šetření. Příčinou je pravděpodobně vyšší nezaměstnanost a nižší příjmy v době 

krize. 

3.10 Závěr

Financování dlouhodobé péče, za kterou považujeme péči o osoby závislé na cizí 

pomoci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, se v České republice 

pokrývá z více zdrojů. Přesnou výši zdrojů užitých pro poskytování dlouhodobé péče 

nelze jednoznačně vyčíslit z důvodů neexistence jasné definice dlouhodobé péče 

a nevhodné struktury mnoha datových zdrojů pro účely analýzy financování 

dlouhodobé péče.

Na základě analyzovaných dat můžeme pouze odhadovat celkový objem zdrojů 

použitých na financování dlouhodobé péče. K nejvýznamnějším zdrojům patří 
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příspěvek na péči, jehož výše dosáhla v roce 2014 částky 20,4 miliard Kč. Dále pak 

transfery MPSV ve výši maximálně 31,5 miliard Kč (transfery nesměřují výhradně 

k příjemcům dlouhodobé péče, přesto předpokládáme vysoký podíl uživatelů, které 

můžeme řadit do kategorie příjemců dlouhodobé péče). Mezi tyto transfery patří 

transfery domovům, denním stacionářům, organizacím provozujícím tísňovou péči 

a dalším.

Dalšími zdroji ve výši 6,5 miliard Kč jsou výdaje krajů a obcí, kteří jsou zřizovateli 

mnoha zdravotnických zařízení i v oblasti dlouhodobé péče. Výše výdajů obcí a krajů 

na sociální služby činili 10,8 miliardy Kč.   Dále pak výdaje MZ ve výši 0,5 miliardy 

Kč, které směřují k institucím poskytujícím dlouhodobou péči, a výdaje zdravotních 

pojišťoven v celkové  výši min. 17,2 miliard Kč. V neposlední řadě mezi zdroje 

řadíme též výdaje domácností, které ale vzhledem k omezenému vzorku populace 

není možné přesněji odhadnout. Lze poměrně přesně určit výdaje občanů za úhrady 

pobytových sociálních služeb, které činili 6,7 miliardy Kč.    

Výdaje na dlouhodobou péči tak celkově dosahují 93,6 miliard Kč.

Analýza účetnictví vybraných institucí umožnila nahlédnout do struktury výnosů 

a nákladů, která se mezi jednotlivými institucemi liší. Obecně nejvyšší podíl výnosů 

institucí sociálních služeb představují úhrady od uživatelů (51%) a příspěvky 

a dotace na provoz (39 %). Nejvyšší podíl nákladů představují náklady osobní 

(65 %). U vybraných zdravotnických zařízení převažují ve výnosech tržby 

od zdravotních pojišťoven (s výjimkou hospiců) a nákladům opět  dominují náklady 

osobní (okolo 60 %).

Celkové roční výdaje v roce 2014 na 1 lůžko dosáhli u domovů pro osoby se 

zdravotním postižením 413,46 tis. Kč (měsíčně 34455 Kč), v domovech se zvláštním 

režimem 316,15 tis. Kč (měsíčně 26345 Kč), v domovech pro seniory 287,7 tis. Kč 

(měsíčně 23975 Kč) a v týdenních stacionářích 296,2 tis. Kč (měsíčně 24683 Kč). 

Náklady na ošetřovací den v institucích poskytujících dlouhodobou péči 

ve zdravotnictví dosahovaly od 1371 Kč (měsíčně 41 tisíc Kč) v léčebnách 

pro dlouhodobě nemocné do 3418 Kč (měsíčně 103 tisíc Kč) v hospicích. 

Výhody financování LTC:

 při zřízení dlouhodobé zdravotně – sociální péče, jejím sloučením dojde 

ke snížením nákladů - viz výše;

 péče bude efektivní, logická a sníží se dablování činností;

 v rámci multidisciplinárního týmu dojde k péči „na jednom místě“, nikoliv 

převážením pacienta za odborníky do jiných institucí a tím snížením nákladů.
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4. ANALÝZA VÝVOJE DOSTUPNÝCH DAT O FINANČNÍCH TOCÍCH 

V OBLASTI DLOUHODOBÉ PÉČE V LETECH 2010 -2014

Předmět analýzy

Cílem analýzy je identifikace vývoje finančních toků v letech 2010-2014 ve veřejných 

rozpočtech v dlouhodobé péči.

4.1 Úvod

Dlouhodobá péče pojímá širokou oblast služeb, která charakterizuje závislost 

příjemce péče na cizí pomoci z důvodu dlouhodobě nežádoucího zdravotního stavu. 

Dlouhodobá péče je poskytována jak v institucích, jmenujme například léčebny 

dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory či nemocnice, tak i v domácnostech, 

a to buď profesionálním pracovníkem, nebo neformálními pečujícími.

Na financování dlouhodobé péče se v České republice podílí více hráčů. Mezi 

finanční toky v oblasti dlouhodobé péče řadíme zejména příspěvky na péči v gesci 

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), dávky sociální péče dle zákona 

329/2011 Sb. a s nimi související transfery z veřejných rozpočtů, další výdaje MPSV 

a Ministerstva zdravotnictví (MZ), výdaje zdravotních pojišťoven, výdaje krajů a obcí 

a v neposlední řadě výdaje domácností.

Analýza je rozdělena do několika kapitol. V jednotlivých kapitolách jsou analyzovány 

výdaje hlavních zdrojů financování, a to výdaje státního rozpočtu v rezortu sociální 

péče a zdravotnictví, výdaje krajských a obecních rozpočtů a výdaje veřejného

zdravotního pojištění. V dalších kapitolách jsou podrobněji analyzovány nákladové 

a výnosové struktury formálních poskytovatelů dlouhodobé péče.  Na úvod je nutné 

poznamenat, že v datech zachycujících finanční toky nejsou v současné době 

zachyceny informace o tom, zda je daný finanční zdroj využit pro dlouhodobou péči 

nebo pro nějaký jiný účel, a to je obdobné  i u osob, které lze identifikovat jako 

příjemce příspěvku na péči. Proto je nutné vytvářet zjednodušující odhady 

a předpoklady.

4.2 Vývoj výdajů státního rozpočtu na dlouhodobou péči –rezort sociální

Vývoj výdajů MPSV dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 37. U výdajů na invalidní důchody jednotlivých stupňů došlo 

ke snížení o 3,48 mld. Kč.  Největší rozdíl je u  invalidních důchodů pro invaliditu 

III. stupně. Významně se zvýšili výdaje na ošetřovné a to o 98%  (0,422 mld. Kč). 

Výdaje na příspěvek na péči ve výši 20,4 mld. Kč byl v roce 2014 hrazen z kapitoly 

MPSV, v roce 2010 byl ve výši 19,6 mld. hrazen z kapitoly krajů a obcí.
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Běžné výdaje na podporu pobytových zařízení sociálních služeb ( domovy seniorů, 

domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem) se 

snížily o 3%.

Tab. č. 37 Vývoj výdajů MPSV rok 2010/2014

Oddíl Paragraf (název)

Třída položek 

(název)

Výsledek 

od počátku 

roku v 

tis.Kč -

2014

Výsledek 

od počátku 

roku v 

tis.Kč -

2010

index 

2010-

2014 

Dávky a podpory 

v sociálním 

zabezpečení

Invalidní důchody pro invaliditu 

II. stupně Běžné výdaje 5 607 752 4 186 109 1,34

Invalidní důchody pro invaliditu 

I. stupně Běžné výdaje 12 024 875 12 505 249 0,96

Invalidní důchody pro invaliditu 

III. stupně Běžné výdaje 26 056 582 30 478 682 0,85

Ošetřovné Běžné výdaje 853 769 431 452 1,98

Příspěvek na péči Běžné výdaje 20 441 613 1 024

Sociální služby a 

společné činnosti 

v sociálním 

zabezpečení a 

politice 

zaměstnanosti

Chráněné bydlení Běžné výdaje 263 359 160 470 1,64

Denní stacionáře a centra 

denních služeb Běžné výdaje 365 773 314 429 1,16

Domovy - DOZP, DZR Běžné výdaje 2 459 634

4 683 218 0,97Domovy pro seniory Běžné výdaje 2 074 698

Osobní asistence, peč. služba 

a podpora sam. bydlení Běžné výdaje 878 976 642 824 1,37

Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče Běžné výdaje 159 932 123 346 1,3

Průvodcovské a předčitatelské 

služby Běžné výdaje 5 502 5 917 0,93

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních 

ústavní péče Běžné výdaje 67 205 92 827 0,72

Sociálně terapeutické dílny Běžné výdaje 79 537 33 508 2,37

Tísňová péče Běžné výdaje 11 065 11 595 0,95

Týdenní stacionáře Běžné výdaje 88 299 99 187 0,89

Domovy - DOZP, DZR

Kapitálové 

výdaje 3 169

399 616 0,06Domovy pro seniory

Kapitálové 

výdaje 19 402

Chráněné bydlení

Kapitálové 

výdaje 0 9 000 0,009

Kapitálové celkem 22 571 408 616 0,052

Běžné bez paragrafů ostatní a invalidní důchody 27 589 430 6 476 463 4,26

Běžné bez paragrafů ostatní 71 278 639 53 646 503 1,33

Běžné celkem 71 438 571 53 769 849 1,33

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet
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4.3 Vývoj výdajů státního rozpočtu na dlouhodobou péči – rezort zdravotnictví

Kapitola pojednává o vývoji výdajů státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva 

zdravotnictví, mezi tyto patří zejména investiční výdaje na odborné léčebné ústavy, 

lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria a na pomoc zdravotně postiženým 

a chronicky nemocným. Z rozpočtu kapitoly MZ jsou kromě přímo řízeným 

organizacím poskytovány také dotace občanským sdružením, charitativním 

organizacím a ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů 

a projektů výzkumu a vývoje.

Tab. č. 38 Vývoj výdajů MZ ČR, 2010-2014

Paragraf Třída

Výsledek od 

počátku roku 

v tis. Kč-2014

Výsledek od 

počátku roku 

v tis. Kč-2010 2010-2014 index

Lázeňské léčebny, 

ozdravovny, sanatoria

Kapitálové 

výdaje 1 088,00 502,00 2,17

Odborné léčebné ústavy Běžné výdaje 3 310,00 8 973,00 0,37

Kapitálové 

výdaje 47 058,00 88 841,00 0,53

Ostatní speciální zdravotnická 

péče Běžné výdaje 300 218,00 146 025,00 2,06

Kapitálové 

výdaje 1 128 350,00 1 011 439,00 1,12

Ostatní zdravotnická zařízení 

a služby pro zdravotnictví Běžné výdaje 167 769,00 156 255,00 1,07

Kapitálové 

výdaje 1 888,00 27 716,00 0,07

Ostatní ústavní péče Běžné výdaje 0,00 6 300,00 0,00

Kapitálové 

výdaje 0,00 391 632,00 0,00

Pomoc zdravotně postiženým 

a chronicky nemocným Běžné výdaje 15 069,00 18 050,00 0,83

Kapitálové 

výdaje 10 712,00 15 168,00 0,71

Kapitálové bez paragrafů 

ostatní 58 858,00 104 513,00 0,56

Běžné bez paragrafů ostatní 18 379,00 27 023,00 0,68

Kapitálové celkem 1 189 096,00 1 535 301,00 0,77

Běžné celkem 486 366,00 335 604,00 1,45

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet

Oproti roku 2010 byly celkové běžné výdaje z kapitoly MZ ČR v roce 2014 vyšší o 

45% ( +151 mil. Kč).
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4.4 Vývoj výdajů krajů a obcí na dlouhodobou péči

Kapitola pojednává o vývoji výdajů krajů a obcí, mezi které patří příspěvek na péči 

a výdaje spojené s rolí zřizovatele mnoha zdravotnických zařízení poskytujících 

dlouhodobou péči.

Tab. č. 39 Vývoj výdajů obcí a krajů, zdravotnictví 2010/2014

Oddíl Paragraf Třída položek 

Výsledek od 

počátku roku 

v tis.Kč-2014

Výsledek 

od počátku 

roku v 

tis.Kč-2010 2010-2014 index

Zdravotnictví Hospice Běžné výdaje 16131 37174 0,43

Kapitálové 

výdaje 20126 160294 0,13

Lázeňské 

léčebny, 

ozdravovny, 

sanatoria Běžné výdaje 61754 72736 0,85

Kapitálové 

výdaje 105548 110619 0,95

Léčebny 

dlouhodobě 

nemocných Běžné výdaje 19080 31017 0,62

Odborné léčebné 

ústavy

Kapitálové 

výdaje 5854 142055 0,04

Běžné výdaje 91749 160558 0,57

Ostatní 

nemocnice

Kapitálové 

výdaje 75463 3541445 0,02

Běžné výdaje 1713844 1968497 0,87

Ostatní speciální 

zdravotnická péče

Kapitálové 

výdaje 3369681 1377 2447,12

Běžné výdaje 27627 26675 1,04

Ostatní 

zdravotnická 

zařízení a služby 

pro zdravotnictví

Kapitálové 

výdaje 4724 56024 0,08

Běžné výdaje 181222 219921 0,82

Ostatní ústavní 

péče

Kapitálové 

výdaje 100785 116132 0,87

Běžné výdaje 615917 655542 0,94

Pomoc zdravotně 

postiženým a 

chronicky 

nemocným

Kapitálové 

výdaje 11233 6689 1,68

Běžné výdaje 22819 25171 0,91

Programy 

paliativní péče

Kapitálové 

výdaje 80 0 80,00

Běžné výdaje 3075 2259 1,36
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Celkem kapitálové bez paragrafů 

ostatní 207071 148744 1,39

Celkem běžné bez paragrafů 

ostatní 214608 187988 1,14

Celkem kapitálové 3693494 3863722 0,96

Celkem běžné 2753218 3199550 0,86

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet

Tab. č. 40 Vývoj výdajů obcí a krajů, sociální služby 2010/2014

Paragraf Třída 

Výsledek od 

počátku roku 

v tis.Kč-2014

Výsledek 

od počátku 

roku v 

tis.Kč-2010 2010-2014 index

Centra sociálně rehabilitačních 

služeb Běžné výdaje 265204 222975 1,19

Chráněné bydlení Běžné výdaje 106306 66334 1,60

Denní stacionáře a centra 

denních služeb Běžné výdaje 218684 178557 1,22

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením a domovy se 

zvláštním režimem Běžné výdaje 2715160

2582611 1,79Domovy pro seniory Běžné výdaje 1908650

Domovy-penzióny pro matky s 

dětmi Běžné výdaje 15736 2 7868,00

Odborné sociální poradenství Běžné výdaje 53401 17184 3,11

Osobní asistence, pečovatelská 

služba a podpora samostatného 

bydlení Běžné výdaje 1596780 1408543 1,13

Ostatní služby a činnosti v oblasti 

sociální péče Běžné výdaje 313162 273816 1,14

Ostatní sociální péče

Běžné výdaje 896446 439192 2,04

Ostatní správa v sociálním 

zabezpečení a politice 

zaměstnanosti
Běžné výdaje 42 1403 0,03

Ostatní výdaje související se 

sociálním poradenstvím Běžné výdaje 48990 32445 1,51

Průvodcovské a předčitatelské 

služby Běžné výdaje 1096 650 1,69

Sociální poradenství pro staré 

občany Běžné výdaje 81449 0 81449,00
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Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních 

ústavní péče Běžné výdaje 16631 9657 1,72

Sociálně terapeutické dílny Běžné výdaje 42082 40198 1,05

Tísňová péče Běžné výdaje 4874 3889 1,25

Týdenní stacionáře Běžné výdaje 51739 28051 1,84

Základní sociální poradenství Běžné výdaje 18098 27585 0,66

Běžné bez paragrafů "ostatní" 7095890 110030 64,49

Běžné celkem 8354530 583070 14,33

Zdroj: Ministerstvo financí, Státní závěrečný účet

Běžné výdaje krajů a obcí v oblasti zdravotnictví v roce 2014 byli o 14% (-446 mil. 

Kč) nižší než v roce 2010. K nejvyššímu snížení běžných výdajů došlo v oblasti 

ostatní nemocnice a to o 13% (-254 mil.Kč).  V případě kapitálových výdajů došlo ke 

snížení výdajů o 170 mil. Kč, přesto celková podpora kapitálových výdajů v oblasti 

zdravotnictví v roce 2014 činila 3,694 mld. Kč. Výdaje krajů a obcí na sociální služby 

v roce 2014 byli o 57% (+ 3,021 mld. Kč) vyšší než v roce 2010. Největší nárůst 

1,908 mld. Kč byl zaznamenán u podpory domovů seniorů, dále pak o 104% 

(+457mil. Kč) u položky ostatní sociální péče, + 13% (188 mil. Kč) u položky osobní 

asistence a pečovatelská služba. 

4.5 Výdaje veřejného zdravotního pojištění na dlouhodobou péči

Kapitola pojednává o vývoji výdajů veřejných zdravotních pojišťoven na dlouhodobou 

péči, mezi které patří platby za domácí zdravotní péči, ošetřovatelskou péči 

poskytnutou v zařízeních sociálních služeb, neakutní péči v nemocnicích a za péči 

ve vybraných lůžkových zdravotnických zařízeních (léčebny dlouhodobě nemocných, 

odborné léčebné ústavy, ošetřovatelská lůžka, psychiatrické léčebny, hospice). 

Tab. č. 41 Celkový přehled vývoje výdajů zdravotních pojišťoven 

na dlouhodobou péči

2010 2013 2014 index 2010 -

2014 v %

domácí péče 1318 1 549 1 683 1,28

z toho 925 1171 1 535 1 662 1,42

jiné než zdravotní důvody 52 62 49 0,94

ošetřovatelská péče v zařízeních 

sociálních služeb
967 1 103 1 209

1,25

nemocnice, neakutní lůžková 

péče
2933 3 262 3 876

1,32

odborné léčebné ústavy 6003 5 785 6 992 1,16
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LDN 2218 2 224 2 703 1,22

ošetřovatelská lůžka 00005 526 590 711 1,35

Celkem 14017 14 575 17 223 1,23

Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven

Výdaje na domácí zdravotní péči

Výdaje se dlouhodobě zvyšují. Mezi roky 2010 a 2014  zaznamenala domácí 

zdravotní péče nárůst o 28% na 1,68 mld. Kč.

Výdaje na ošetřovatelskou  péči

Výdaje zdravotních pojišťoven na ošetřovatelskou péči poskytnutou v zařízeních 

sociálních služeb dosáhly v roce 2010 výše 966,9 milionů Kč.  V roce 2014 činili 

výdaje 1,209 mld. Kč (nárůst o 25%).

Dalším výdajem, který souvisí s dlouhodobou péčí, je výdaj zdravotních pojišťoven 

na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v 

nich z jiných, než zdravotních důvodů. Tento výdaj dosáhl dle údajů MZ v roce 2014 

výše 49 milionů Kč.  Tyto výdaje nepředstavují významnou složku výdajů zdravotních 

pojišťoven na dlouhodobou péči.

Ošetřovatelská péče v rámci ústavní zdravotní péče

Výdaje na neakutní lůžkovou péči (definovanou kódem ošetřovacího dne 00005 nebo 

00024) dosahovaly v roce 2010 částky 2 933 mil. Kč. Z hlediska celkových výdajů 

zdravotních pojišťoven na péči v nemocnicích tato částka představuje pouze necelá 

3% výdajů. Ovšem z hlediska dlouhodobé péče tato částka představuje významný 

podíl z celkových výdajů. Nárůst mezi roky 2010-2014 činí 32% a dosáhl 3,876 mld. 

Kč. Dle Ministerstva zdravotnictví dosáhly náklady zdravotních pojišťoven na péči 

poskytovanou v Odborných léčebných ústavech v roce 2010 výše 6 miliard Kč, z toho 

4,3 miliard směřovalo na psychiatrickou péči, 1 mld. Kč na péči rehabilitační 

a 316 mil. Kč na péči pneumologickou a ftizeologickou (a 216 mil. Kč na ostatní 

ústavy). Také v tomto segmentu došlo k nárůstu výdajů, které v roce 2014 činily 

6,992 mld. Kč. Výdaje na péči v LDN přesáhly v roce 2014  2,703 mld. Kč, výdaje 

na ošetřovatelská lůžka 711 mil. Kč.
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Graf č. 3 Vývoj výdajů zdrav. poj. na dlouhodobou péči v mil. Kč

Celkové výdaje zdravotních pojišťoven se zvýšily mezi roky 2010 až 2014 o 23% 

(+ 3,206 mld. Kč) na celkových 17,223 mld. Kč.

4.6 Účetní rozvaha a odhad nákladů jednotlivých typů služeb v sociálním 

sektoru

Struktura výnosů sociálních služeb v oblasti dlouhodobé péče

V úhrnu služeb sociální péče tvoří nejvyšší část příjmů v roce 2014 výnosy z prodeje 

služeb (50,4%) a dále příspěvky a dotace na provoz (39%). Podíl mezi roky 

2009-2014 u výnosů z prodeje služeb se zvýšil o 2,4%.
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Graf č. 4 Vývoj výnosů z prodeje služeb od uživatelů v sociálních službách v %

Zdroj: Statistická data MPSV

Mezi jednotlivými službami se struktura výnosů však významně odlišuje. Výnosy 

z prodeje služeb v roce 2014 tvořily nejvyšší podíl výnosů u sociálních služeb 

poskytovaných v domovech seniorů (59,7 % celkových výnosů), u všech domovů se 

pohybovaly mezi 47-60 %, u pečovatelské služby tvořily necelou třetinu příjmů 

a u ostatních služeb sociální péče se pohybovaly mezi 14,3 % (podpora 

samostatného bydlení) až 42,4 % (chráněné bydlení).

Výnosy z fondů veřejného zdravotního pojištění tvořily v roce 2014 přibližně 5 % 

z celkových výnosů služeb sociální péče. Podíl těchto výnosů na celkových výnosech 

se mezi roky 2009 – 2014 nezměnil. Významněji přispívaly tyto fondy k financování 

sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

(11,1 % jejich celkových nákladů),  odlehčovacích službách (9,5 %) a domovech 

(kde tvořily 5,0 - 7,6 % jejich příjmů).
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Graf č. 5 Vývoj výnosů z veřejného zdravotního pojištění u jednotlivých druhů 

soc. služeb v %
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Graf č. 6 Vývoj výnosů z dotací u jednotlivých sociálních služeb v %
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Příspěvky a dotace na provoz tvořily v roce 2014 nejnižší část výnosů sociálních 

služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (25,23 %), 

u domovů se pohybovaly mezi 31,25 – 45,45 % a u ostatních služeb sociální péče 

mezi 44,36 – 80,78 % z celkových výnosů. Celkově se podíl těchto výnosů 

na celkových výnosech mezi roky 2009 – 2014 snížil o 3%.

U průvodcovských a předčitatelských služeb představovaly v roce 2014 příspěvky 

a dotace ze státního rozpočtu nejvyšší podíl na financování (81%).

Graf č. 7 Struktura výnosů sociálních služeb za rok 2009 v %

Graf č. 8 Struktura výnosů sociálních služeb za rok 2014 v %

V průběhu 6 let dochází ke zvyšování podílu výnosů z prodeje služeb a ke snižování 

podílu dotací. Celkové příjmy u vybraných sociálních služeb uvedených v dalších 
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tabulkách se mezi roky 2010 -2014 zvýšily o 2,596 mld. Kč. Oproti roku 2010 se 

významně zvyšují příjmy soukromých zřizovatelů a to o 1,247 mld. Kč.

Tab. č. 42 Celkové příjmy vybraných služeb sociální péče v ČR v roce 2010 

(v mil. Kč)

Služba sociální péče Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní
celkem-

služba

týdenní stacionáře 0 116 37 31 42 226

domovy pro osoby se 

zdravotním postižením
173 4 051 459 31 31 4 745

domovy pro seniory 0 4 893 4 163 961 406 10 423

domovy se zvláštním 

režimem
0 1 575 737 78 367 2 757

celkem- zřizovatel 173 10 635 5 396 1 101 846 18 151

Tab. č. 43 Celkové příjmy vybraných služeb sociální péče v ČR v roce 2014 

(v mil. Kč)

Služba sociální péče Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní
celkem-

služba

týdenní stacionáře 24 117 39 27 42 250

domovy pro osoby se 

zdravotním postižením
286 3 965 457 118 102 4 928

domovy pro seniory 0 5 094 4 280 799 867 11 040

domovy se zvláštním 

režimem
0 2 125 1 148 175 1 081 4 529

celkem- zřizovatel 310 11 302 5 924 1 119 2 093 20 747

Zdroj: MPSV
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Graf č. 9 Vývoj celkových příjmů v mil. Kč
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Graf č. 10 Celkové příjmy v mil. Kč za rok 2010 dle typu zřizovatele



107

Graf č. 11 Celkové příjmy v mil. Kč za rok 2014 dle typu zřizovatele

V následující části popisu struktury vývoje ročních příjmů na 1 uživatele, členěných 

podle zřizovatele (stát, kraj, obec, církev a ostatní nestátní), se zaměříme na vybrané 

pobytové služby, které jsou vzhledem k poskytování dlouhodobé péče 

nejvýznamnější: domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře. Pro představu předkládáme 

přehled vybraných čtyř služeb a celkové příjmy za jednotlivé zřizovatele. Jak je 

patrné, největší část financí směřuje do služeb zřizovaných kraji a dále služeb 

zřizovaných obcemi.

Tab. č. 44 Domovy pro seniory – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2010

Krajské Obecní Církevní Ostatní průměr

Příjmy celkem 289,4 270,7 387,4 286,9 308,6

Příjmy od uživatelů z úhrad 

za pobyt
141,7 130,5 147 141,5 140,2

Dotace od státu 73 49,6 85,2 58,7 66,6

Dotace od zřizovatele 31,2 40,4 6,8 0 19,6

Příjmy od zdravotních 

pojišťoven
15,5 12,9 13,8 11 13,3

Ostatní příjmy 26,4 36,6 48,5 75,1 46,7

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb.
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Tab. č. 45 Domovy pro seniory – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2014

Krajské Obecní Církevní Ostatní průměr

Příjmy celkem 317 299,1 324,3 288,3 307,2

Příjmy od uživatelů z úhrad 

za pobyt
107,6 107,2 122,7 127,7 116,3

Dotace od státu 63 50,8 85 45,5 61,1

Dotace od zřizovatele 35,2 42,7 5,4 1,1 21,1

Příjmy od zdravotních 

pojišťoven
17,5 15,3 16,5 14,3 15,9

Ostatní příjmy 77,9 82 93,9 95,4 87,3

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb.

Celkové příjmy v domovech seniorů se mezi roky 2010 a 2014 zvýšily o 1,4 tis. Kč.  

Příjmy od uživatelů se v průměru snížily o 14 tis.Kč. Ke snížení došlo také u dotací 

od státu a to o 5,5 tis. Kč.

Graf č. 12 Vývoj struktury příjmu v domovech seniorů na 1 uživatele v tis.  

U ostatních položek příjmy rostly, přičemž největší nárůst je u položky ostatní příjmy 

a to o 40,6 tis. Kč. Protože se jedná o druhou nejvyšší položku ve struktuře příjmů, 

bylo by vhodné do budoucna provést její podrobnější analýzu.
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Graf č. 13 Struktura příjmů na 1 uživatele DS za rok 2010

Graf č. 14 Struktura příjmů na 1 uživatele DS za rok 2014

Graf č. 15 Vývoj příjmů od uživatelů v domovech seniorů v tis. Kč
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Graf č. 16 Vývoj ostatních příjmů v domovech seniorů v tis. Kč

V průměru činily celkové roční příjmy na 1 uživatele služby Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením v r. 2014 414,2 tis. Kč, což je oproti roku 2010 nárůst 

o 92,4 tis. Kč (+ 28,7%).  Příjmy od uživatelů ve stejném období klesly o 20,2 tis. Kč. 

Dotace od státu a zřizovatele se zvýšily o 54,8 tis. Kč a také u příjmu od zdravotních 

pojišťoven došlo ke zvýšení o 9 tis. Kč. Druhý největší nárůst příjmů byl, tak jako 

u domovů pro seniory, u položky ostatní příjmy a to 52,2 tis. Kč.

Tab. č. 46 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – příjmy na 1 uživatele 

(v tis. Kč), 2010

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní Průměr

Příjmy celkem 229,7 359 323,7 400,2 296,4 321,8

Příjmy od uživatelů z úhrad 

za pobyt
109,2 152,8 140,5 145 111,4 131,8

Dotace od státu 0 111,2 76,1 156,3 85,2 85,8

Dotace od zřizovatele 57 50,6 68,3 0 0 35,2

Příjmy od zdravotních 

pojišťoven
1,9 18,1 14,8 7,7 44,4 17,4

Ostatní příjmy 61,7 25,3 23,5 67,3 55,4 46,6

Zdroj: MPSV

Tab. č. 47 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – příjmy na 1 uživatele 

(v tis. Kč), 2014

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní Průměr

Příjmy celkem 465,2 390,9 375,5 440 399,3 414,2

Příjmy od uživatelů z úhrad 

za pobyt
110 92 99,5 88,3 168,2 111,6
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Dotace od státu 36,4 119,8 81,9 191,7 63,2 98,6

Dotace od zřizovatele 237,8 56,7 87,6 4 0 77,2

Příjmy od zdravotních 

pojišťoven
2,6 19 16,9 9,6 84 26,4

Ostatní příjmy 78,5 100,7 89,5 145,5 80 98,8

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb

Graf č. 17 Vývoj struktury příjmu v DOZP v tis. Kč na 1 uživatele

Graf č. 18 Struktura příjmů na 1 uživatele v DOZP, 2010
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Graf č. 19 Struktura příjmů na 1 uživatele v DOZP, 2014

Graf č. 20 Vývoj příjmů od uživatelů z úhrad za pobyt v DOZP

U ostatních poskytovatelů došlo ve sledovaném období k 51 % nárůstu v příjmech od 

uživatelů z úhrad za pobyt v DOZP, když tyto úhrady v roce 2014 dosáhly výše 168,2 

tis. Kč. U stejných poskytovatelů se zvýšily příjmy od zdravotních pojišťoven o 89 % 

a dosáhly průměrné výše 84 tis. Kč, což je o 218% více než činí průměr u všech 

DOZP. U církevních poskytovatelů byla státní dotace v roce 2014 o 94 % vyšší než 

činila průměrná dotace u DOZP.

Graf č. 21 Vývoj ostatních příjmů v DOZP v tis. Kč

O 47% oproti průměru byly vyšší ostatní příjmy u církevních poskytovatelů.
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Celkové roční průměrné příjmy na 1 uživatele u zařízení Domovy se zvláštním 

režimem v r. 2014 činily 330,2 tis. Kč, což je o 17,2 tis. Kč (+5,5%) více oproti roku 

2010. Ve stejném období došlo k poklesu příjmů od uživatelů za úhradu pobytu o 38 

tis. Kč (-25,2%) a ke zvýšení v položce ostatní příjmy o 65,5 tis. Kč (+ 181 %).

Tab. č. 48 DZR – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2010

Krajské Obecní Církevní Ostatní Průměr

Příjmy celkem 327,2 320,5 281 323 312,9

Příjmy od uživatelů z úhrad 

za pobyt
152,8 148,7 134,8 164,5 150,2

Dotace od státu 89,8 57 75,5 51,7 68,5

Dotace od zřizovatele 38,4 52 11 0 25,4

Příjmy od zdravotních 

pojišťoven
19,3 13,9 16,5 66,4 29,0

Ostatní příjmy 25,4 48,7 34,9 35,6 36,2

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb.

Tab. č. 49 DZR – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2014

Krajské Obecní Církevní Ostatní Průměr

Příjmy celkem 348,6 331,8 338,2 302 330,2

Příjmy od uživatelů z úhrad 

za pobyt
104,9 109,1 102,5 132,5 112,3

Dotace od státu 84,1 57,6 94,9 24,3 65,2

Dotace od zřizovatele 46,8 49,2 0,5 0,6 24,3

Příjmy od zdravotních 

pojišťoven
21,1 18,2 20,1 39,7 24,8

Ostatní příjmy 91,1 97,7 119,1 98,7 101,7

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb.
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Graf č. 22 Vývoj struktury příjmů na 1 uživatele v DZR v tis. Kč

Graf č. 23 Struktura příjmů na 1 uživatele v DZR, 2010

Graf č. 24 Struktura příjmů na 1 uživatele v DZR, 2014
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Graf č. 25 Vývoj příjmů od uživatelů z úhrad za pobyt v DZR v tis. Kč

Graf č. 26 Vývoj ostatních příjmů na 1 uživatele v DZR v tis. Kč

Celkové roční průměrné příjmy na 1 uživatele u zařízení Týdenní stacionáře v r. 2014 

činily 334,3 tis. Kč ( +40%), oproti roku 2010 se jedná o zvýšení o 95,6 tis. Kč. 

O 18 tis. Kč (- 26%) došlo ke snížení příjmů od uživatelů za úhrady za pobyt. Dotace 

od státu a zřizovatele se ve stejném období zvýšily o 51% na průměrnou výši 

192,6 tis. Kč. 

Tab. č. 50 Týdenní stacionáře – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2010

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní průměr

Příjmy celkem 0 298,8 288,1 359 247,6 238,7

Příjmy od uživatelů z úhrad za 

pobyt
0 93 75,2 99,7 76,7 68,9

Dotace od státu 0 137,5 59,2 127,6 131,3 91,1

Dotace od zřizovatele 0 47,7 123,9 9,7 0 36,3

Příjmy od zdravotních pojišťoven 0 7,7 14,1 3,3 0 5,0

Ostatní příjmy 0 12,9 15,7 107,7 37,2 34,7

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb.
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Tab. č. 51 Týdenní stacionáře – příjmy na 1 uživatele (v tis. Kč), 2014

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní průměr

Příjmy celkem 344,4 350,3 354,9 358,7 263,2 334,3

Příjmy od uživatelů z úhrad za 

pobyt
21,4 59,6 52,6 65,5 55,6 50,9

Dotace od státu 1,3 138 84,5 145,2 114,9 96,8

Dotace od zřizovatele 254,3 82,4 142,3 0 0 95,8

Příjmy od zdravotních pojišťoven 0,9 5,9 14,6 0,2 0,8 4,5

Ostatní příjmy 66,5 63,7 60,9 147,7 89,7 85,7

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb.

Tab. č. 52 Struktura příjmů na 1 uživatele - týdenní stacionář, 2010

Tab. č. 53 Stuktura příjmů na 1 uživatele - týdenní stacionář, 2014

Obecně lze říci, že dotace od zřizovatele tvoří významnou část příjmů krajských 

a obecních zařízení (na rozdíl od soukromých zřizovatelů služeb), pravý opak platí 

pro ostatní příjmy (které zahrnují např. příjmy z vlastní činnosti). Nejvyšší příjmy 

na 1 uživatele byly zaznamenány u zařízení spravovaných církvemi, přičemž 

k rozdílu od ostatních zřizovatelů nejvíce přispěly ostatní příjmy a dotace od státu. 
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Nejvyšší příjmy na 1 uživatele ze čtyř posuzovaných služeb plynuly do domovů pro 

osoby se zdravotním postižením a nejvyšší průměrné úhrady od uživatelů získávaly 

domovy seniorů. Výrazně se liší příjmy od zdravotních pojišťoven a to jak podle typu 

služby tak i zřizovatele.  Ve sledovaném období se snižují příjmy od uživatelů 

za úhradu pobytu a zvyšující se výdaje jsou vyrovnávány dotacemi, příspěvkem 

zřizovatele, úhradami od zdravotních pojišťoven či ostatními příjmy.

Struktura nákladů sociálních služeb v oblasti dlouhodobé péče

Následující část bude věnována popisu vývoje celkových a neinvestičních ročních 

výdajů na 1 lůžko u vybraných druhů služeb sociální péče členěných podle 

zřizovatele (kraj, obec, církev a ostatní nestátní). Největší objem financí 

se spotřebovává ve službách zřizovaných kraji a dále ve službách zřizovaných 

obcemi. Z ostatních zřizovatelů uvedených pobytových služeb jsou pak 

nejvýznamnější soukromí poskytovatelé. Neinvestiční výdaje na 1 lůžko v domovech 

pro seniory činily v roce 2014 v průměru 279,75 tis. Kč a ve sledovaném období se 

zvýšily o 17,6 tis. Kč (+6,7%). Rozdíl výdajů mezi jednotlivými skupinami 

poskytovatelů se zvýšil v roce 2014 na 34,9 tis. Kč, v roce 2010 činil 25,7 tis. Kč. 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením činily neinvestiční výdaje 

na 1 lůžko 395,2 tis. Kč a oproti roku 2010 došlo ke zvýšení 42,4 tis. Kč (+12%). 

Rozdíl výdajů mezi jednotlivými skupinami poskytovatelů se zvýšil v roce 2014 

na 85,3 tis. Kč, v roce 2010 činil 73,7 tis. Kč. 

V domovech se zvláštním režimem činily neinvestiční výdaje 305,25 tis. Kč a zvýšily 

se o 4,9% ( + 14,3 tis. Kč). Rozdíl výdajů mezi jednotlivými skupinami poskytovatelů 

se zvýšil v roce 2014 na 63,6  tis. Kč, v roce 2010 činil 46,4 tis. Kč. 

U týdenních stacionářů činily neinvestiční výdaje 291,24 tis. Kč a zvýšily se o 12,1% 

(31,5 tis. Kč). Rozdíl výdajů mezi jednotlivými skupinami poskytovatelů se zvýšil 

v roce 2014 na 111,2 tis. Kč, v roce 2010 činil 55,1 tis. Kč. 
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Tab. č. 54 Roční výdaje ve vybraných službách sociální péče v ČR na 1 lůžko 

(v tis. Kč), 2010

VÝDAJE CELKEM Z TOHO NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Služba 

sociální 

péče

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní celkem Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní celkem

týdenní 

stacionáře
0,0 250,3 278,6 291,1 231,9 263,0 0,0 248,4 277,3 284,2 229,1 259,8

DOZP 404,9 362,0 315,4 383,9 350,4 363,3 386,2 344,5 312,5 375,4 345,4 352,8

domovy pro 

seniory
0,0 285,8 262,8 286,9 264,5 275,0 0,0 263,6 256,3 277,3 251,6 262,2

DZR 0,0 325,7 316,9 271,3 279,0 298,2 0,0 312,4 312,0 266,0 273,6 291,0

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb.

Tab. č. 55 Roční výdaje ve vybraných službách soc. péče v ČR na 1 lůžko (v tis. 

Kč), 2014

VÝDAJE CELKEM Z TOHO NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Služba 

sociální 

péče

Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní celkem Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní celkem

týdenní 

stacionáře
252 296,4 337,6 355,1 240,4 296,22 251 294,6 326,4 347,7 236,5 291,24

DOZP 465 383,4 368,7 447,9 402,2 413,46 432,5 364,2 350,3 435,6 393,4 395,2

domovy pro 

seniory
0,0 296,6 292,3 298,3 263,6 287,7 0,0 287,9 283,2 291,4 256,5 279,75

DZR 0,0 345,2 323,1 317,4 278,9 316,15 0,0 334,6 306,6 308,8 271 305,25

Zdroj: MPSV, Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních 

služeb. Nejvyšší výdaje u třech druhů sociálních služeb měli církevní poskytovatelé 

u jednoho druhu krajští poskytovatelé.
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Graf č. 27 Vývoj ročních neinvestičních výdajů na lůžko v tis. Kč

Tab. č. 56 Struktura nákladů jednotlivých služeb sociální péče v ČR v r. 2009 

(v %)

Sociální služba
spotřebova

né nákupy

spotřeba 

energie
služby

osobní 

náklady

ostatní 

náklady

osobní asistence 2,7 0,9 12,0 81,4 3,0

pečovatelská služba 7,6 4,3 12,3 70,9 4,9

tísňová péče 9,7 1,3 14,1 69,6 5,3

průvodcovské a předčitatelské 

služby
7,5 4,1 24,9 60,8 2,7

podpora samostatného bydlení 8,8 2,3 13,4 72,7 2,8

odlehčovací služby 11,0 5,6 11,2 66,4 5,6

centra denních služeb 10,8 5,7 14,3 64,1 5,1

denní stacionáře 8,0 5,8 13,0 67,6 5,6

týdenní stacionáře 9,8 5,4 9,8 69,8 5,2

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením
13,8 7,3 9,2 63,7 6,0

domovy pro seniory 16,7 8,4 10,4 58,9 5,6

domovy se zvláštním režimem 15,1 7,0 10,9 61,7 5,3

chráněné bydlení 9,8 10,0 13,2 61,6 5,4

sociální služby poskytované ve 

zdrav. zařízeních ústavní péče
12,5 5,0 13,6 65,8 3,1

Služby sociální péče celkem 10,3 5,2 13,0 66,8 4,7

Tab. č. 57 Struktura nákladů jednotlivých služeb sociální péče v ČR v r. 2014 

(v %)

Sociální služba
spotřebova

né nákupy

spotřeba 

energie
služby

osobní 

náklady

ostatní 

náklady

osobní asistence 3,5 0,9 12,0 81,7 1,9

pečovatelská služba 9,4 3,5 11,5 72,4 3,2

tísňová péče 9,3 1,2 14,4 72,1 3,0

průvodcovské a předčitatelské 

služby 9,2 1,6 17,5 68,9 2,8

podpora samostatného bydlení 4,1 1,7 10,1 81,6 2,5
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odlehčovací služby 10,6 4,6 10,9 68,6 5,4

centra denních služeb 8,5 4,8 10,5 72,1 4,2

denní stacionáře 8,1 5,2 11,6 70,1 4,9

týdenní stacionáře 8,7 5,1 10,2 69,8 6,2

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 12,5 6,1 8,6 66,8 6,0

domovy pro seniory 15,7 7,1 10,5 61,3 5,4

domovy se zvláštním režimem 13,8 5,5 14,1 61,2 5,4

chráněné bydlení 9,9 7,3 12,9 62,9 7,1

sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče 10,8 5,4 14,6 63,8 5,4

Celkový součet 9,6 4,3 12,1 69,5 4,5

Graf č. 28 Struktura nákladů sociálních služeb v ČR v roce 2009 v %

Graf č. 29 Struktura nákladů sociálních služeb v ČR v roce 2014 v %

Dlouhodobě největším nákladem sociálních služeb jsou osobní náklady, jejichž podíl 

se mezi roky 2009-2014 zvýšil o 2,7% a dosáhl v roce 2014 69,5% celkových 
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nákladů. Podíly dalších nákladů se snižují kromě podílu ostatních nákladů, které 

mírně vzrostly +0,2%.

4.7 Účetní rozvaha a odhad nákladů jednotlivých typů služeb ve zdravotnictví

Podrobnější pohled na finanční fungování poskytovatelů dlouhodobé péče nám 

umožňují výkazy ÚZIS a MPSV. Na rozdíl od poskytovatelů sociálních služeb 

převládají ve výnosech platby od zdravotních pojišťoven (kromě hospiců). Struktura 

nákladů se významně neliší, opět převládají osobní náklady (okolo 60 %).

Výnosová a nákladová struktura zdravotnických zařízení poskytujících 

dlouhodobou péči. 

K popisu vývoje výnosové/příjmové a nákladové/výdajové struktury zdravotnických 

zařízení lze využít ekonomické výkazy ÚZIS ČR. Za lůžková zařízení budou 

prezentovány ukazatele výnosů a nákladů na 1 ošetřovací den (OD) celkem 

a ve struktuře podle zdroje výnosů nebo podle nákladových položek. Údaje za

agentury domácí zdravotní péče budou prezentovány jen ve struktuře výnosů/příjmů 

a nákladů/výdajů.

Tab. č. 58 Výnosová struktura ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2010 v %

Druh zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 

(celkem)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Výnosy 

(lůžková 

péče)

67,7 89,9 61,8 92,7 79,6 77,6

Tržby od 

všech ZP
80,0 86,0 36,6 92,3 80,4 80,7

Tržby od ZP 

(lůžková 

péče)

63,3 83,4 36,3 91,0 77,4 71,9

Tržby mimo 

zdravotní 

pojištění 

(celkem)

4,8 7,3 19,5 1,9 2,5 8,0

Tržby mimo 

ZP (lůžková 

péče)

3,8 4,6 19,5 1,5 2,1 4,5

Tržby od 

státních 

orgánů 

(celkem)

0,6 0,8 3,5 0,1 0,9 0,0
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Tržby od 

obyvatel 

(celkem)

4,2 6,5 16,0 1,8 1,5 8,0

Provozní 

dotace od 

zřizovatele

2,9 1,9 18,8 0,2 1,9 3,0

Ostatní 

výnosy
12,3 4,8 25,2 5,6 15,2 8,3

Tab. č. 59 Výnosová struktura ve vybraných zdravotnických zařízeních v r. 2014 

v %

Druh 

zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 

(celkem) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Výnosy 

(lůžková 

péče) 73,9 88,3 76,6 94,5 87,9 82,6

Tržby od 

všech ZP 82,6 86,0 39,3 94,4 83,4 84,5

Tržby od ZP

(lůžková 

péče) 68,2 83,9 38,0 92,9 81,4 77,4

Tržby mimo 

zdravotní 

pojištění 

(celkem) 7,9 6,1 33,5 1,3 5,6 3,9

Tržby mimo 

ZP (lůžková 

péče) 4,8 2,7 29,3 1,0 5,2 2,4

Tržby od 

státních 

orgánů 

(celkem) 0,5 0,3 11,1 0,0 4,8 0,1

Tržby od 

obyvatel 

(celkem) 7,4 5,8 22,4 1,2 0,9 3,8

Provozní 

dotace od 

zřizovatele 1,8 2,0 1,5 0,1 5,3 1,9

Ostatní 

výnosy 7,7 5,9 25,8 4,2 5,7 9,6

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Mimo hospiců mají vybraná zdravotnická zařízení obdobnou výnosovou strukturu. Po 

mírném poklesu v roce 2013 došlo u všech typů zařízení k nárůstu tržeb od 
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zdravotních pojišťoven. Celkově se zvyšuje podíl zdravotních pojišťoven na 

celkových výnosech. 

Graf č. 30 Vývoj tržeb od zdravotních pojišťoven v %

Graf č. 31 Vývoj tržeb od obyvatel v %

Tab. č. 60  Výnosy na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2010

Druh 

zařízení

Nemocnic e 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatric

ké léčebny 

pro dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 

(celkem)
1 883 1 361 2 871 1 523 1 418 1 846

Výnosy 

(lůžková 

péče)

1 274 1 223 1 774 1 412 1 129 1 431



124

Tržby od 

všech ZP 

(celkem)

1 506 1 171 1 049 1 406 1 140 1 489

Tržby od ZP 

(lůžková 

péče)

1 192 1 135 1 042 1 386 1 098 1 327

Tržby mimo 

zdravotní 

pojištění 

(celkem)

91 99 560 29 35 148

Tržby mimo 

ZP (lůžková 

péče)

72 63 559 23 30 83

Tržby od 

státních 

orgánů

11 11 100 2 13 0

Tržby od 

obyvatel
79 89 460 27 22 148

Provozní 

dotace od 

zřizovatele

54 26 539 3 27 55

Ostatní 

výnosy
232 65 723 85 216 154

Tab. č. 61 Výnosy na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2014

Druh 

zařízení

Nemocnic e 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatric

ké léčebny 

pro dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 

(celkem) 2 138 1 500 3 332 1 641 1 855 2 015

Výnosy 

(lůžková 

péče) 1 580 1 325 2 554 1 551 1 630 1 665

Tržby od 

všech ZP 1 767 1 289 1 308 1 550 1 547 1 704

Tržby od 

ZP (lůžková 

péče) 1 457 1 259 1 265 1 525 1 510 1 560

Tržby mimo 

zdravotní 

pojištění 

(celkem) 169 92 1 115 21 105 79

Tržby mimo 

ZP (lůžková 

péče) 103 40 977 17 96 48

Tržby od 

státních 11 5 369 0 88 2
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orgánů 

(celkem)

Tržby od 

obyvatel 

(celkem) 157 87 745 20 16 77

Provozní 

dotace od 

zřizovatele 38 29 51 1 98 38

Ostatní 

výnosy 164 89 858 69 106 194

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Graf č. 32 Vývoj celkových výnosů na 1 OD v Kč

Celkové výnosy na 1 OD se výrazně liší mezi jednotlivými druhy zdravotnických 

zařízení a pohybují se v rozmezí od 1500 (u LDN) do 3332 Kč (u hospiců). 

Pro porovnání bude vhodnější použít výnosy na lůžkovou péči, které se pohybovaly 

mezi cca 1325 Kč u LDN a 2554 Kč u hospiců na 1 OD.  K největší změně celkových 

výnosů mezi roky 2010-2014 došlo u dětských odborných léčebných ústavů a to o 

30,8%  (+437 Kč).

Graf č. 33 Vývoj tržeb od zdravotních pojišťoven na 1 OD v Kč



126

Tržby od zdravotních pojišťoven se nejvíce zvýšily u dětských odborných léčebných 

ústavů +35,7%  a dále pak u hospiců +24,7%. 

Náklady na lůžkovou péči v roce 2014 tvořily od 68,7 % (u nemocnic následné péče) 

po 88,7 % (u LDN) celkových nákladů ve vybraných lůžkových zdravotnických 

zařízeních, což je oproti roku 2010 mírný nárůst. Nejvyšší položku činily osobní 

náklady, které se pohybovaly mezi 59,9 – 65,8 % z celkových nákladů a jejich podíl 

na celkových nákladech ve sledovaném období se takřka nezměnil.

Tab. č. 62 Nákladová struktura ve  vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2010 v %

Druh zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady 

(celkem)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Náklady 

(lůžková péče)
64,9 87,2 79,4 76,3 79,8 68,5

Náklady na 

léčiva
3,2 4,0 2,1 4,1 1,9 3,9

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky

3,5 2,9 2,3 1,1 0,3 2,4

Osobní náklady 

(celkem)
60,0 63,7 56,2 66,7 65,3 61,3

Náklady na 

služby
11,8 11,5 16,8 7,7 7,5 8,0

Ostatní náklady 21,5 18,0 22,7 20,3 25,1 24,4

Osobní náklady 

(lůžková péče)
40,8 55,6 48,9 54,6 52,8 44,4
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Tab. č. 63 Nákladová struktura ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2014 v %

Druh zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady 

(celkem) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Náklady 

(lůžková péče) 68,7 88,7 86,3 75,9 88,2 74,6

Náklady na 

léčiva 3,8 4,3 2,3 3,5 1,1 3,0

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 3,4 3,0 2,2 1,1 0,6 3,0

Osobní

náklady 

(celkem) 59,9 63,3 61,8 65,8 64,6 61,4

Náklady na 

služby 11,6 10,7 12,0 8,5 10,5 10,0

Ostatní 

náklady 21,3 18,7 21,7 21,0 23,3 22,7

Osobní 

náklady 

(lůžková péče) 41,3 57,2 55,2 52,6 55,9 48,5

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Graf č. 34 Vývoj osobních nákladů ve vybraných zdrav. zařízeních v letech 

2010-2014 v %
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Graf č. 35 Vývoj nákladů v LDN v roce 2010-2014 v %

Tab. č. 64 Náklady na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2010 (v Kč)

Druh zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady 

(celkem)
1 874 1 241 2 931 1 514 1 390 1 841

Náklady 

(lůžková péče)
1 216 1 082 2 329 1 156 1 110 1 262

Náklady na 

léčiva
61 49 62 63 26 72

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky

66 36 67 17 4 43

Osobní náklady 

(celkem)
1 124 790 1 646 1 011 907 1 129

Osobní náklady 

(lůžková péče)
764 690 1 434 827 734 818

Náklady na 

služby
221 142 492 116 104 148

Ostatní náklady 403 223 665 308 349 449
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Tab. č. 65 Náklady na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v r. 2014 (v Kč)

Druh zařízení

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady 

(celkem) 2 002 1 371 3 418 1 636 1 672 2 004

Náklady 

(lůžková péče) 1 375 1 216 2 949 1 243 1 474 1 494

Náklady na 

léčiva 76 60 78 58 18 60

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 67 41 75 18 9 59

Osobní náklady 

(celkem) 1 200 868 2 113 1 077 1 080 1 230

Osobní náklady 

(lůžková péče) 826 785 1887 860 935 972

Náklady na 

služby 231 147 410 139 175 200

Ostatní náklady 427 256 741 344 390 454

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Na základě analýzy ekonomických výkazů ÚZIS E (MZ) 6-02 z LET 2010- 2014 lze 

podrobně popsat nákladovou a výnosovou strukturu poskytovatelů dlouhodobé péče 

definované typem zařízení.

Tab. č. 66 Výnosy na 1 ošetřovací den ve vybraných zdrav. zařízeních v Kč, 

2010

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrick

é léčebny 

pro dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 1 883 1 361 2 871 1 523 1 418 1 846

Tržby od 

všech ZP
1 506 1 171 1 049 1 406 1 140 1 489

Tržby od 

státních 

orgánů

11 11 100 2 13 0

Tržby od 

obyvatel
79 89 460 27 22 148

Provozní 

dotace od 

zřizovatele

54 26 539 3 27 55
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Ostatní 

výnosy
232 65 723 85 216 154

Tab. č. 67 Výnosy na 1 ošetřovací den ve vybraných zdravotnických zařízeních 

v Kč, 2014

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Výnosy 2 138 1 500 3 332 1 641 1 855 2 015

Tržby od 

všech ZP 1 767 1 289 1 308 1 550 1 547 1 704

Tržby od 

státních 

orgánů 11 5 369 0 88 2

Tržby od 

obyvatel 157 87 745 20 16 77

Provozní 

dotace od 

zřizovatele 38 29 51 1 98 38

Ostatní 

výnosy 164 89 858 69 106 194

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Graf č. 36 Vývoj výnosů v LDN v letech 2010-2014 v Kč
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Graf č. 37 Vývoj výnosů u hospiců v letech 2010-2014 v Kč
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Tab. č. 68 Náklady vybraných zdravotnických zařízení v %, 2010

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatric

ké léčebny 

pro dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady na 

léčiva
3,2 4,0 2,1 4,1 1,9 3,9

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky

3,5 2,9 2,3 1,1 0,3 2,4

Osobní 

náklady
60,0 63,7 56,2 66,7 65,3 61,3

Náklady na 

služby
11,8 11,5 16,8 7,7 7,5 8,0

Ostatní 

náklady
21,5 18,0 22,7 20,3 25,1 24,4

Náklady 

celkem
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. č. 69 Náklady vybraných zdravotnických zařízení v %, 2014

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatric

ké léčebny 

pro dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady na 

léčiva 3,8 4,3 2,3 3,5 1,1 3,0

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 3,4 3,0 2,2 1,1 0,6 3,0

Osobní 

náklady 59,9 63,3 61,8 65,8 64,6 61,4

Náklady na 

služby 11,6 10,7 12,0 8,5 10,5 10,0
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Ostatní 

náklady 21,3 18,7 21,7 21,0 23,3 22,7

Náklady 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

To, že je dlouhodobá péče velmi intenzivní a nákladná na lidskou práci, potvrzuje i 

vývoj struktury nákladů vybraných zařízení, která poskytují dlouhodobou péči. Osobní 

náklady těchto zařízení tvoří téměř dvě třetiny celkových nákladů.

Graf č. 38 Vývoj osobních nákladů vybraných zdrav. zařízeních v letech 

2010-2014 v %

Tab. č. 70 Náklady vybraných zdravotnických zařízení na 1 ošetřovací den, 

2010

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické 

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné ústavy

Náklady na 

léčiva
61 49 62 63 26 72

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky

66 36 67 17 4 43

Osobní 

náklady
1 124 790 1 646 1 011 907 1 129

Náklady na 

služby
221 142 492 116 104 148

Ostatní 

náklady
403 223 665 308 349 449

Náklady 

(celkem)
1 874 1 241 2 931 1 514 1 390 1 841
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Tab. č. 71 Náklady vybraných zdravotnických zařízení na 1 ošetřovací den, 

2014

Nemocnice 

následné 

péče

Léčebny 

pro 

dlouhodobě 

nemocné

Hospice

Psychiatrické

léčebny pro 

dospělé

Dětské 

odborné 

léčebné 

ústavy

Ostatní 

odborné 

léčebné 

ústavy

Náklady na 

léčiva 76 60 78 58 18 60

Náklady na 

zdravotnické 

prostředky 67 41 75 18 9 59

Osobní 

náklady 1 200 868 2 113 1 077 1 080 1 230

Náklady na 

služby 231 147 410 139 175 200

Ostatní 

náklady 427 256 741 344 390 454

Náklady 

(celkem) 2 002 1 371 3 418 1 636 1 672 2 004

Zdroj: výkaz E (MZ) 6-02

Graf č. 39 Vývoj osobních nákladů u vybraných zdrav. zařízeních v letech 

2010-2014 v Kč
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Graf č. 40 Vývoj celkových nákladů ve vybraných zdrav. zařízeních v letech 

2010-2014 v Kč

Mezi roky 2010-2014 došlo mimo hospiců k postupnému zvyšování celkových 

nákladů. Největší nárůst nákladů +20,2% byl v dětských odborných léčebných 

ústavech.



135

5. ANALÝZA SPOTŘEBY ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘÍJEMCI PŘÍSPĚVKU 

NA PÉČI

5.1 Úvod

Dlouhodobá péče je nejrychleji rostoucí segment sociální ochrany (zahrnujících 

poskytování zdravotních a sociálních služeb), rostoucí počet osob závislých na cizí 

pomoci bude také vyvolávat poptávku po profesionálních službách a neformální péči 

a vytvářet velký tlak na sociální výdaje státu. 

Systém péče o dlouhodobě potřebné musí reagovat na samotné potřeby osob, které 

jsou sítí poskytovatelů služeb zachyceni. Služeb zdravotních – to zpravidla primárně, 

nebo sociálních. Ty jsou dány různými zdravotními problémy, které lze zachytit 

v datech o důvodech přiznání příspěvku na péči, v diagnózách žádostí o nemocenské 

a důchodové dávky, podle soběstačnosti osob a jejich závislosti na cizí pomoci 

(včetně posuzování invalidity) a zdravotnické statistice, zejména NRHOSP. V každém 

případě se poskytování zdravotních a sociálních služeb prolíná a v praxi zvláště 

v místě příjemce služby nelze postupovat odděleně14.

5.2 Dostupné datové zdroje a vytvoření datového modelu 

Posuzovaná analýza se zabývá kvantifikací spotřeby zdravotní péče příjemci 

příspěvku na péči u osob závislých na cizí pomoci a jejím srovnáním s osobami, které 

nejsou příjemci příspěvku. Spotřeba zdravotní péče je doplněna o odhad spotřeby 

neformální péče poskytované v soukromých domácnostech. Informace, které jsou 

potřebné pro získání ucelené představy o problematice dlouhodobé péče a celkové 

zdravotní péče v České republice. Hodnocena je péče relevantní pro poskytování 

dlouhodobé péče příjemcům příspěvku na péči podle stupně závislosti na cizí pomoci 

a srovnání se spotřebou této péče u osob, které nejsou příjemci příspěvku na péči. 

Mimo vlastní zachycení a kvantifikaci spotřeby péče ve vztahu ke stupni závislosti jsou 

potřebné informace o dalších faktorech, které spotřebu charakterizují. Jedná se o věk, 

pohlaví, území, umístění v pobytových zařízeních sociální péče, o vlastní zdravotní 

problém, který ke spotřebě péče vede a podobně. Získané informace a kvantifikace 

spotřeby zdravotní péče jsou významné jak pro získání představy o stávajícím 

zabezpečení dlouhodobé péče, tak i pro návrhy systémových změn a posouzení jejich 

zamýšlených i nezamýšlených dopadů.

                                           

14
V současné době lze identifikovat také problém s nucením překračovat kompetence u pracovníků 

v sociálních službách, kdy bývají tito nuceni vykonávat ošetřovatelské činnosti, pro jejichž výkon nejsou 
kompetentní (je to způsobeno např. nedostupností zdravotnického pracovníka v noci).
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Zdroje, použité v dalších analýzách, jsou nejrůznějšího charakteru a zahrnují speciální 

zpracování cílené pro specifické potřeby této práce. Administrativní data vycházející z 

evidence hospitalizací, příjemců příspěvku na péči a zdravotní pojišťovny, jsou 

doplněna údaji z výběrových šetření mapujících zdravotní stav obyvatel. 

Kvalitní datový model, MUDr Vachka, ze kterého je možné vycházet je zřejmě jediným 

použitelným zdrojem, ze kterého můžeme odvodit předpokládané množství 

zdravotních úkonů ve vztahu k věku osoby, stupni závislosti či poskytovaného 

příspěvku na péči. Je ještě otázkou, zda máme všechny úkony v terénní službě, nebo 

v pobytových službách, kde nejsou všechny úkony sjednány s pojišťovnou a nemáme 

je tím zmapovány. Také dochází k tomu, že stejný jednoduchý úkon poskytuje 

v některých regionech registrovaná sestra a v jiných zdravotník či pracovník sociální 

služby (např. polohování). Není v republice stejný systém vykazování zdravotních 

úkonů.

Graf č. 41 Spotřeba péče ve vztahu ke stupni závislosti - Graf 3 Úhrada na 

pojištěnce dle stupně závislosti v Kč za rok

Úhrada zdravotní péče na obyvatele dle věku a skupin příspěvek na péči

a domácnosti na obyvatele v korunách, nám ukazuje přímou úměrnost mezi spotřebou 

zdravotní péče a stupněm závislosti. Kde nejvyšší stupeň má nejvyšší spotřebu péče 

a kulminuje v 70 roku věku osob. Po té spotřeba zdravotní péče klesá nejmarkantněji 

u 4 st. závislosti což může být způsobeno vyšší úmrtností osob příspěvkem 4.

Níže uvedený graf nám ukazuje, že pokud je služba příjemci příspěvku na péči, 

zvláště ve věku 55- 70, poskytovaná v domácím prostředí, tak je spotřeba zdravotní 
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péče vyšší. Z toho lze odvodit, že pečovatelé z rodin bez znalostí, podpory či školení, 

vyžadují více intervencí zdravotníků a spotřebují více zdravotní péče.

Graf č. 42 Spotřeba zdravotní péče v domácím prostředí

Posouzení vychází z materiálů „Analýza příjemců příspěvku na péči a potenciálních 

klientů dlouhodobé péče kapitola 5“. A celého materiálu „Spotřeba zdravotní péče 

příjemci příspěvku na péči MUDR. Stanislava Vachka.“  Zdroje materiálů jsou z dat a 

jsou poskytnuty MPSV.

5.3 Analýza spotřeby zdravotní péče příjemci příspěvku na péči 

LTC je poskytována v různých formách a typech zdravotních a sociálních služeb, 

zejména:

 Domácí zdravotní péče. Jedná se o tzv. zvláštní ambulantní péči, která v sobě 

zahrnuje péči poskytovanou v soukromých domácnostech (odbornost 925).

 Ošetřovatelská a zdravotní péče poskytovaná v pobytových sociálních službách 

(odbornost 913). 

 Další péče, která se k domácí zdravotní péči logicky váže – odbornost 004 a 940 

se na celkovém objemu péče podílí malou měrou. 

 Ošetřovatelská péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. Jedná se o péči 

následující odbornosti: 9F9, 9H9.
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 Pracoviště ústavní péče na ošetřovatelském lůžku - F typu a H typ, 9U7.

 Pracoviště ústavní následné péče v LDN a 9U9.

 Pracoviště ústavní následné ošetřovatelské péče v hospicích. Tyto dva druhy 

ošetřovatelské péče vykazují obdobné charakteristiky ve vztahu k jednotlivým 

stupňům závislosti na cizí pomoci a jsou z velké části spotřebovávány populací 

závislou na cizí pomoci. Obdobná je i skladba zdravotních problémů, především ve 

vyšších věkových kategoriích, do které spadá těžiště dlouhodobé péče. 

Základním problémem pro podchycení a analýzu dlouhodobé péče je nedostatek 

vhodných dat, které je možné pro rozbory, plánování a další činnosti spolehlivě použít. 

Nedostatek těchto dat vedl k vytvoření pracovní databáze z dat ze souboru pojištěnců 

VZP, který byl však navržen a zpracován ke zcela jiným účelům.  Do budoucna je 

nejvhodnější navázat údaj o stupni závislosti na cizí pomoci přímo na agendu 

národních zdravotních účtů, obdobným způsobem, jako bylo doplnění údajů o bydliště 

příjemce péče v úrovni SO ORP. 

Syntéza

Poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních není předmětem změny. 

Zde je naopak otázkou jak v případě poskytování zdravotní péče v sociálních 

službách ať institucionálních tak poskytovaných v domácím prostředí osob.

Definování odborností poskytované zdravotní péče příjemci příspěvku na péči 

v soukromých domácnostech (925) nebo (913), i zde se jedná o tzv. zvláštní 

ambulantní péči. Důvodem poskytování této péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení 

je nemožnost zajistit péči v jeho domácnosti.

5.4 Závěr

Důvodem navrhované změny je jasné a jednoznačné vymezení poskytování 

dlouhodobé sociální péče ve zdravotnických službách, poskytování zdravotní péče 

v sociálních službách jak pobytových tak terénních.  Lze jednoznačně prokázat 

souvislost, že s rostoucím stupněm závislosti roste využívání registrovaných 

poskytovatelů služeb. Je žádoucí, aby byla preferována zdravotní péče poskytovaná 

ve vlastním sociálním prostředí osoby, v součinnosti šlo ruku v ruce i o poskytování 

terénních sociálních služeb v rozsahu příspěvku na péči. Je přímá úměra v celkové 

spotřebě hrazené zdravotní péče na jednoho pojištěnce ve vztahu ke stupni závislosti 

a věku.

V případě poskytování zdravotní péči dle skupiny 25 - odborné léčebné ústavy, není 

tým expertů o vhodnosti vyloučení z poskytování zdravotní péče tímto způsobem 
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zcela přesvědčen, ale nepanuje zde shoda všech členů týmu. Uvádí, že se jedná 

převážně o psychiatrické nemocnice, které již odbornými léčebnými ústavy nejsou.

Expertní pracovní skupina navrhuje posuzovat poskytování zdravotní péče, kde se 

poskytuje psychiatrická péče na místech registrovaných pro dlouhodobou sociální 

službu obdobným způsobem jako ošetřovatelská péče v lůžkových zdravotnických 

zařízeních. Klienti předání z psychiatrické péče by neměli být v akutní fázi nemoci, 

popř. s těžkými poruchami chování.

Domácí zdravotní péče by měla být sjednocena pod jednu odbornost se stejnými 

podmínkami, baterií úkonů, a obdobnými způsoby financování. 

Důležitá je také stanovit kritéria pro přijetí pacienta do domácí péče a kritéria 

pro trvání poskytování domácí péče.

K efektivnímu celostnímu přístupu a zlepšení financování a řešení bezesporu přispěje 

navrhovaná úprava - Možné alternativy řešení dlouhodobé péče.

Stanovisko expertů je nakloněno k využití navrhovaného modelu alternativ řešení 

dlouhodobé péče, variantě číslo 2.- dílčí úpravou prostřednictvím novel. Viz. možné 

alternativy řešení dlouhodobé péče.
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6. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU, VYMEZENÍ DLOUHODOBÉ 

PÉČE, NEDOSTATKY DNEŠNÍHO STAVU, POPIS CÍLOVÉHO STAVU 

6.1 Důvod předložení návrhu

Předložený návrh věcného záměru zákona vychází z koaliční smlouvy a směřuje 

k naplnění Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010. Vláda se v tomto 

prohlášení mimo jiné zavázala přijmout sadu reformních opatření vedoucích 

k modernizaci a vyšší efektivnosti zdravotnického systému, podpořit rozvoj péče 

o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí, vymezit 

dlouhodobou zdravotně-sociální péči (dále jen „dlouhodobá péče“) a zajistit její 

dostupnost pro všechny potřebné občany.

Cílem návrhu je: 

 Zajistit včasnou identifikaci osob s potřebou dlouhodobé péče prostřednictvím 

doplnění výkonu sociální práce na obcích s rozšířenou působností o odbornost 

komunitní sestry.

 Zlepšit koordinaci poskytování péče potřebným klientům zejména v případě 

poskytování této péče kombinací domácích pečujících, terénních 

a ambulantních sociálních služeb a domácích a ambulantních zdravotních 

služeb.

 Zabezpečit rovnost podmínek pro všechny občany a poskytovatele dlouhodobé 

péče.

 Významně zlepšit efektivitu dnes vynakládaných veřejných prostředků 

ze systému zdravotního pojištění i sociálních dávek.

 Zajistit dostupnou a kvalitní dlouhodobou péči poskytovanou zejména 

v domácím, a v případě potřeby i v institucionálním prostředí. 

Vymezení dlouhodobé péče 

Dlouhodobá péče je kombinací širokého spektra koordinovaných zdravotních 

a sociálních služeb, které potřebují osoby se sníženou soběstačností a zhoršeným 

zdravotním stavem. Zhoršená soběstačnost může být díky zdravotnímu postižení 

vrozená nebo získaná v průběhu života v důsledku zhoršení zdravotního stavu, které 

nastává nejčastěji, ale zdaleka ne výlučně, ve vyšším seniorském věku. Potřeba 

poskytování dlouhodobé péče, pokud nastane, je zpravidla trvalá až do konce života 

klienta. Otázkou zůstává, jakým způsobem a jakými nástroji bude probíhat hodnocení.
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Nedostatky dnešního stavu

Předložený návrh reaguje na nerovnost v podmínkách čerpání služeb dlouhodobé 

péče pro obyvatele a nedostatečnou dostupnost odpovídající dlouhodobé péče 

v domácím i institucionálním prostředí způsobenou nedostatky v její organizaci, které 

vedou také k její nedostatečné kvalitě a nehospodárnosti a k zásadním nerovnostem 

mezi klienty zejména pobytových zařízení.

Klienti se zcela stejnými potřebami se na úhradě potřebné péče podílejí zásadně 

odlišným způsobem. 

Tento stav je způsoben dnešním umělým oddělením financování a organizace 

zdravotní a sociální péče, a vedle již zmíněné nerovnosti vede k situaci, kdy ve 

zdravotnických zařízeních je hospitalizováno dle kvalifikovaných odhadů 35 000 

občanů, kteří ve skutečnosti potřebují dlouhodobou péči. Tito občané jednak ve 

zdravotnických zařízeních obvykle nedostávají potřebnou sociální péči, jednak 

představují významnou finanční zátěž pro zdravotní pojišťovny. 

Zdravotní pojišťovny zatěžované těmito zbytečnými výdaji se na druhé straně brání 

proplácet v odpovídající výši potřebnou zdravotní péči v pobytových zařízeních 

poskytujících sociální služby (domovy pro seniory a další domovy) a také domácí 

zdravotní péči. O nerovnoměrném přístupu občanů k domácí zdravotní péči jasně 

svědčí například výdaje zdravotních pojišťoven na tuto péči na jednoho klienta, které 

jsou velmi nízké v mezinárodním srovnání a mezi jednotlivými kraji v ČR se liší až 

trojnásobně.

Vzniká tak začarovaný kruh, kdy na jedné straně je skupina občanů dlouhodobě 

zbytečně hospitalizována v zařízeních vybavených na poskytování jiného druhu 

služeb, na druhé straně nejsou potřebné služby dostupné. Výsledkem je zásadní 

nerovnost mezi občany, nehospodárnost při vynakládání veřejných prostředků a nízká 

kvalita a dostupnost poskytovaných služeb.

Popis cílového stavu

Výše popsaný zásadně nevyhovující současný stav se v posledních 20 letech 

opakovaně pokoušely řešit různé iniciativy v rámci rezortů zdravotnictví i sociálních 

věcí. Společným rysem těchto pokusů ale bylo, že byly většinou založeny na striktním 

oddělení poskytování zdravotních a sociálních služeb. Takové oddělení je ale 

principiálně nemožné, neboť dlouhodobá péče je charakterizována především 

potřebou propojených a koordinovaných zdravotních a sociálních služeb. Právě proto 

byly podobné iniciativy vždy v praxi neúspěšné.

Navrhovaný věcný záměr zákona vychází z nutnosti propojení zdravotních 

a sociálních služeb a zavádí proto dlouhodobou péči jako novou kategorii, specificky 
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definovanou oblast zdravotních a sociálních služeb s vlastním procesem posouzení 

a zajištění potřeb klienta. Na druhou stranu věcný záměr zákona respektuje existující 

oddělení obou resortů a v zájmu snížení administrativy tam, kde není nezbytně nutné 

definovat nové procesy, využívá existující procesy a ustanovení popsané v zákoně 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a zajišťuje jejich koordinaci a propojení. Příkladem takového přístupu je 

například kombinované financování dlouhodobé péče z prostředků obou rezortů.

6.2 Návrh variant z hlediska komplexního řešení problematiky 

Nulová varianta

Tato varianta předpokládá, že se nezmění současný stav.

Varianta 1 

Služby v rámci dlouhodobé péče bude zajišťovat pouze kapacita registrovaných 

sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách.

Silné stránky:

 Minimální potřeba změn právních předpisů upravujících poskytování sociálních 

služeb nebo zdravotní péče a zásahu do systému.

Slabé stránky a rizika:

 Významná potřeba dotační podpory budování nových kapacit sociálních služeb.

 Významná potřeba zvýšení metodické a kontrolní činnosti.

 Nevyužití příležitosti vedoucí k modernizaci a vyšší efektivnosti zdravotnického 

systému i systému sociálních služeb.

 Přetrvávající neprovázanost zdravotní a sociální komponenty dlouhodobé péče.

 Přetrvávající rozdílné finanční a další podmínky pro klienty ve zdravotnických 

zařízeních a u poskytovatelů pobytových sociálních služeb povedou 

k přetrvávajícímu neefektivnímu poskytování služeb.

 Dopady na státní rozpočet.

 Současná struktura klientů vyžaduje stále větší podíl ošetřovatelské péče, 

kterou vzhledem k personálnímu obsazení není možno kvalitně zajistit
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Varianta 2  

Bude vytvořen systém dlouhodobé péče integrující potřebné zdravotní a sociální 

služby podle zvláštních právních předpisů s efektivním využitím stávajících kapacit 

v systému zdravotnictví a sociálních služeb. 

Silné stránky:

 Optimalizace a sjednocení poskytování dlouhodobé péče.

 Zaměření se na všechny složky člověka (holismus)

 Klient se stane cílem péče nikoliv prostředkem

 Včasné poskytnutí podpory potřebným obyvatelům v místě jejich přirozeného 

prostředí.

 Významné zvýšení dostupnosti dlouhodobé péče.

 Zvýšení efektivnosti využití stávajících zdrojů financování.

 Zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče

 Stimulace růstu efektivity navazujícího zdravotnického a sociálního systému.

 Podpora vzniku nových profesí v komunitní péči, rozvoj terénních 

a ambulantních služeb a péče.

 Vznik multidisciplinárního týmu s jasně vymezenými kompetencemi, podpořený 

personálním standardem

 Zvýšení zaměstnanosti v konkrétním regionu a rozvoj pracovních pozic 

v terénních a ambulantních službách. 

 Podpora vzniku nového typu pobytové služby, zaměřené na zdravotně sociální 

potřeby klienta.      

 Podpora tzv. „sdílené péče “, kdy stát podporuje stanovenou sociální politikou 

kombinaci formální a neformální péče ve snaze udržet osoby se sníženou 

soběstačností závislé na cizí pomoci v jejich přirozeném prostředí.

 Podpora poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí klienta.
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Slabé stránky a rizika:

 Možné problematické implementování nových postupů do stávajících systémů 

péče.

 Nutnost změny chování řady institucí a jejich klientů.

 Nutnost nové právní úpravy, byť úzce navazující na zákon o sociálních 

službách a zákon o zdravotních službách.

Návrh variant z hlediska legislativního řešení 

Z legislativního hlediska by řešení problematiky podle varianty 1 nevyžadovalo 

zásadní změny právních předpisů. Variantu 2 je možné řešit přijetím samostatného 

zákona, nebo pouhou úpravou stávajících právních předpisů. 

Přijetí samostatného zákona navrhujeme z následujících důvodů: 

 Potřeba jasného vymezení dlouhodobé péče jako zvláštní a svébytné oblasti 

péče kombinující zdravotní a sociální služby, a tedy vyžadující úzkou 

spolupráci MPSV a MZ.  

 Provázání terminologie a postupů vymezených dnes významně odlišným 

způsobem v zákonech v gesci MPSV a MZ.

 Nutnost zcela nové (dnes neexistující) úpravy definující klienta a posuzování 

nároku na status klienta.

Vedle oblastí, které vyžadují novou úpravu, bude navrhovaný zákon sestávat z novel 

stávajících zákonů v gesci MPSV i MZ, zejména zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zdravotní výkony poskytované v rámci 

dlouhodobé péče budou upraveny v rámci zdravotnických předpisů (seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami).

6.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant

Východiska současného stavu a prognóza trendů vývoje mandatorních výdajů 

v oblasti příspěvku na péči

Předkládaný materiál ve svých návrzích vytváří systém, který reaguje na současné 

změny v oblasti poskytování sociálních služeb a zdravotních služeb v době 

ekonomické krize a na jí vynucených sociálních reformách. Predikce vývoje tak, jak ji 

vidí realizační tým MPSV a MZ v této oblasti, je stručně popsána v příloze č. 1.
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Varianta 0 je nevhodná pro všechny zúčastněné subjekty a dlouhodobě neudržitelná 

z důvodu stárnutí obyvatelstva. Existující poskytování dlouhodobé péče rozdrobené 

mezi resorty MPSV ČR a MZ ČR je nevyhovující z hlediska dostupnosti a kvality 

služeb pro klienty, z hlediska ekvity a transparentnosti i z hlediska efektivity 

vynakládání veřejných prostředků. Tento fakt byl opakovaně zdokumentován 

a dlouhodobě je usilováno o zásadní změnu současného systému. 

Systém, který je již dnes významně nefunkční, zjevně nemůže obstát v situaci, kdy 

dlouhodobou péči bude z důvodu stárnutí obyvatelstva potřebovat významně větší 

počet obyvatel. Stávající systém nedisponuje kapacitami ani finančními zdroji 

k zajištění potřebné péče.

Z finančního pohledu je nutno zdůraznit, že nulová varianta povede k významně 

vyšším výdajům ze státního rozpočtu, které ale nezajistí vyšší dostupnost ani kvalitu 

péče, a nebudou ani částečně kompenzovány zvýšením efektivity poskytování služeb 

ani interní realokací výdajů zdravotních pojišťoven.

K dodatečným nárokům na státní rozpočet dojde v důsledku zvýšené potřeby dotací 

poskytovatelům pobytových sociálních služeb, ke kterým patří zdravotnická zařízení 

poskytující sociální služby podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Zároveň ale nedojde ke zvýšení dostupnosti zdravotních služeb poskytovaných 

v domácím prostředí. Výsledkem bude zbytečně vysoká poptávka po dlouhodobé péči 

poskytované v institucionálním prostředí a tedy další tlak na dotační výdaje 

ze státního rozpočtu.

Zvýšený tlak na nárůst dotací se dá odhadnout na základě dnešního objemu dotací 

poskytovatelům sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních (cca 60 000 Kč 

na lůžko) v průměru o 0,6 mld. Kč ročně od roku 2012 do roku 2013 (10 000 lůžek 

ročně) a 1 mld. Kč v roce 2014 (16 000 lůžek). 

Varianta 1 nezohledňuje provázanost zdravotní a sociální komponenty dlouhodobé 

péče. Potřeba dlouhodobé péče není řešitelná bez koordinace poskytování 

zdravotních a sociálních služeb. Z hlediska zatížení státního rozpočtu stejně jako 

ve variantě nula platí, že nedostatečná podpora zdravotních služeb v pobytových 

zařízeních a v domácím prostředí klienta povede k významnému tlaku na státní 

rozpočet. 

Navíc oproti variantě nula ještě hrozí požadavky na investiční dotace z veřejných 

rozpočtů. Část navýšení kapacit by se sice mohla realizovat cestou přeměny dnešních 

provozovatelů zdravotnických zařízení (nově poskytovatelů zdravotních služeb) 

na poskytovatele pobytových sociálních služeb. Vzhledem k neexistující koordinaci 

mezi oběma rezorty ale nelze předpokládat plné pokrytí nově vzniklých potřeb 

z tohoto zdroje. Navýšení současné kapacity poskytovatelů pobytových sociálních 

služeb o pouhých 20% by představovalo navýšení investičních výdajů o více 
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než 2 mld. ročně v letech 2012 a 2013 a 3 mld. Kč v roce 2014. Současně bude 

vyvíjen tlak na navýšení dotací pro tyto poskytovatele, srovnatelný jako ve variantě 0, 

tedy celkový předpokládaný nárůst nákladů státního rozpočtu je celkem 9,2 mld. Kč.

Jedinými subjekty, které by měly prospěch z varianty 1, by tak byly zdravotní 

pojišťovny díky snížení jejich výdajů na zdravotní péči a přenesení těchto výdajů 

na státní rozpočet.

Varianta 2 jako jediná reflektuje přirozený zdravotně-sociální charakter dlouhodobé 

péče, vytváří transparentní a provázaný systém jejího poskytování a financování, který 

je schopen zareagovat na vzrůstající potřebu této péče v důsledku stárnutí 

obyvatelstva. 

Na rozdíl od ostatních variant varianta 2 vede k účelnějšímu poskytování dlouhodobé 

péče v domácím prostředí klienta. Vede také k realokaci peněz vydávaných 

zdravotními pojišťovnami v rámci zdravotnictví a k zabránění zvýšených nároků na 

ostatní veřejné rozpočty. Na rozdíl od varianty 0 a 1 tedy neexistují dodatečné 

požadavky na státní, krajské a obecní rozpočty plynoucí ze zvýšených potřeb 

provozních dotací a výstavby nových zařízení. Ke vzniku těchto nákladů buď vůbec 

nedochází díky účelnějšímu poskytování péče v domácím prostředí, nebo jsou pokryty 

realokací výdajů zdravotních pojišťoven mezi jednotlivými segmenty zdravotní péče. 

Varianta 2 vytváří jednotné prostředí pro poskytování dlouhodobé péče, stanoví jasně 

způsob posuzování potřeby této péče a vytváří podmínky pro poskytnutí služeb 

ekonomicky nejvýhodnějším způsobem, tedy pokud je to možné v domácím prostředí 

klienta při zapojení rodinných příslušníků.

Varianta 2 je tedy jednoznačně preferována z hlediska zajištění dostupnosti a kvality 

dlouhodobé péče. Jak je ukázáno v následujícím vyčíslení dopadů, je varianta 2 

preferována i z hlediska finančního.

Na rozdíl od ostatních vede varianta 2 k účelnějšímu poskytování dlouhodobé péče 

v domácím prostředí klienta a také k realokaci peněz vydávaných zdravotními 

pojišťovnami v rámci zdravotnictví a tedy k zabránění zvýšených nároků na ostatní 

veřejné rozpočty. Na rozdíl od varianty 0 a 1 tedy neexistují dodatečné požadavky na 

státní, krajské a obecní rozpočty plynoucí ze zvýšených potřeb provozních dotací 

a výstavby nových zařízení. Ke vzniku těchto nákladů buď vůbec nedochází díky 

účelnějšímu poskytování péče v domácím prostředí, nebo jsou pokryty realokací 

výdajů zdravotních pojišťoven mezi jednotlivými segmenty zdravotní péče. 
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Zdůvodnění dopadů na státní rozpočet a na systém veřejného zdravotního 

pojištění 

Část pacientů hospitalizovaných v dnešních zdravotnických zařízeních (zejména 

v léčebnách dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech a na 

ošetřovatelských i akutních lůžkách v lůžkových zařízeních) se stane klienty 

dlouhodobé péče. Zároveň se předpokládá změna statusu řady dnešních 

zdravotnických zařízení a jejich postupná přeměna na poskytovatele dlouhodobé 

péče. Zejména dnešní léčebny dlouhodobě nemocných a odborné léčebné ústavy 

(a některé nemocnice) se tak na základě místní poptávky po následné a dlouhodobé 

péči a schopnosti získat kvalifikovaný zdravotnický personál rozhodnou, kterou část 

své lůžkové kapacity věnují poskytování následné péče a kterou část poskytování 

dlouhodobé péče.  

Na základě analýzy dat týkajících se hospitalizací pojištěnců Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR v oblasti následné péče (viz graf č. 3) a předpokladu, že její podíl 

u těchto pojištěnců je 80% jejich počtu v ČR, odhadujeme, že status klienta 

dlouhodobé péče by mohlo získat cca 36 000 pojištěnců reprezentujících 4 miliony 

ošetřovacích dnů (80% pacientů hospitalizovaných v následné péči déle než 90 dní 

a 25% pacientů hospitalizovaných 30-90 dní). Lze předpokládat, že zhruba 10 000 

osob se přesune do domácí péče (zejména osoby v kategoriích pacienta 1 a 2) 

a 26 000 osob do pobytových institucí dlouhodobé péče.

Graf č. 43 Struktura počtu ošetřovacích dnů a počet pojištěnců (pravá osa) 

podle délky ošetřovací doby dle kategorií pacienta, data VZP ČR, následná 

péče
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Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, data hospitalizací v následné péči.

Z této změny statusu pacientů vyplyne snížení úhrad zdravotních pojišťoven dnešním 

lůžkovým zdravotnickým zařízením „následné“ péče ve výšce zhruba 5 miliard Kč 
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(4 miliony ošetřovacích dnů, za ošetřovací den v následné péči dnes platí zdravotní 

pojišťovna 1200 - 1300 Kč). 

Na druhé straně budou zdravotní pojišťovny hradit lůžkovou dlouhodobou péči ve výši 

1,8-2,8 mld. Kč navíc k dnešním výdajům na zdravotní péči poskytovanou 

v zařízeních pobytových sociálních služeb a 1,1 mld. Kč navíc za domácí zdravotní 

péči.

Tyto údaje vychází z předpokladu, že se do lůžkové části dlouhodobé péče přesune 

jak část pacientů z dnešních zdravotnických zařízení následné péče (26 000), tak část 

klientů (cca 30 000), kteří jsou v současnosti na ošetřovatelských lůžkách pobytových 

zařízení sociálních služeb. Celkem se bude ročně jednat o cca 11 mil. ošetřovacích 

dnů. Při hodnotě zdravotní (zejména ošetřovatelské) péče 300-350 Kč denně se jedná 

o 3,3-4,5 mld. Kč ročně. Z toho je již dnes 0,7 mld. Kč hrazeno zdravotními 

pojišťovnami poskytovatelům pobytových sociálních služeb (odbornost 913). 

Ve výsledku tedy budou dodatečné náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní 

služby u pobytového poskytování dlouhodobé péče činit 2,6-3,8 mld. Kč.

Přesun osob z následné péče do péče domácí (odhadem 10 000 osob) pak při 

průměrné úhradě zdravotní pojišťovny 2000 Kč měsíčně za domácí zdravotní péči 

znamená nárůst nákladů zdravotních pojišťoven o 1 mld. Kč. Odhad nákladů osob 

čerpajících domácí zdravotní péči vychází z průměrných nákladů pojištěnců VZP ČR, 

kteří čerpají domácí zdravotní péči déle než 3 měsíce v roce.

Tab. č. 72 Dopady na bilanci systému veřejného zdravotního pojištění

Pokles úhrad Nárůst úhrad

Z následné zdravotní péče do dlouhodobé péče 5 mld. Kč

Výdaje na dlouhodobou péči (lůžkovou) 2,6-3,8 mld. Kč

Nárůst domácí zdravotní péče 1,1 mld. Kč

Administrativní a transakční náklady v prvním 

roce
0,1 mld. Kč

Administrativní náklady (posuzování, hodnocení) 

každoročně
0, 1 mld. Kč

Celková bilance 5 mld. Kč 4 - 5 mld. Kč

Dopady na státní rozpočet

Z hlediska trendů mandatorních výdajů na příspěvek na péči (viz Příloha č. 1) 

varianta 2 umožňuje toto existující zvýšení výdajů kompenzovat snížením dotací 

poskytovatelům pobytových sociálních služeb, kteří se stanou poskytovateli 

dlouhodobé péče a kterým se tak zvýší dnešní příjmy od zdravotních pojišťoven.  
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Dopady na klienty dlouhodobé péče dnes pobývající ve zdravotnických 

zařízeních

Občané dnes pobývající v lůžkových zdravotnických zařízeních, kteří potřebují 

dlouhodobou zdravotně sociální péči poskytovanou v pobytovém zařízení (viz 26 000 

osob) si budou přispívat na stravu a ubytování stejným způsobem jako 

klienti dnešních pobytových zařízení sociálních služeb, tedy na základě zákona 

o sociálních službách, se všemi ochrannými mechanismy, které tento zákon obsahuje. 

Při počtu 4 mil. ošetřovacích dnů a úhradě 360 Kč za den pak uhradí 1,32 mld. Kč. 

Dopady na dnešní pacienty zdravotnických zařízení, kteří nadále potřebují 

hospitalizaci ve zdravotnických zařízeních, jsou nulové.

Předkládaný věcný záměr nemá žádný dopad na rovnost mužů a žen, protože zcela 

stejný nárok na poskytování dlouhodobé péče mají jak muži, tak ženy.

Dopady na dnešní poskytovatele pobytových sociálních služeb

V sociální oblasti dojde také k transformaci pobytových služeb na lůžka dlouhodobé 

péče  (cca 30 000, osoby se stupněm závislosti 3, 4 a část osob ve stupni 2). Jelikož 

jsou tyto osoby obvykle upoutány na lůžko většinu roku, spotřebovávají přes 7,5 mil. 

ošetřovacích dnů. 

Financování se v těchto případech nezmění, s výjimkou vyšších plateb zdravotních 

pojišťoven za zdravotní péči poskytovanou v rámci dlouhodobé péče o 1,5 - 2,2 mld. 

Kč, na základě faktického zhodnocení potřeby zdravotních služeb u těchto klientů. 

Tato suma je spočítána následujícím způsobem: 7,5 mil. ošetřovacích dnů při hodnotě 

úhrady komplexu zdravotních služeb včetně ošetřovací péče mezi 300 - 350 Kč 

znamená 2,2 - 2,7 mld. Kč. Odhadem 0,7 mld. Kč je ale poskytovatelům pobytových 

sociálních služeb vypláceno zdravotními pojišťovnami za tyto klienty již nyní.

Dopady na neformálně pečující

Na základě šetření Příjmy a životní podmínky domácností 2010 Českého 

statistického ústavu (ČSÚ) poskytuje neformální péči svým blízkým přes 200 000 

osob (přepočtený počet). Zlepšením koordinace péče na rozhraní zdravotní péče 

a sociálních služeb může dojít k poklesu zátěže těchto osob, ale přesunem 10 000 

osob ze zdravotnických zařízení do vlastního sociálního prostředí dojde na druhou 

stranu k mírnému nárůstu zátěže těchto, nebo jiných neformálních pečujících. 

V celkovém součtu však tato nová právní úprava nebude mít negativní vliv 

na neformálně pečující a naopak by jim měla nabídnout pomoc, možnost konzultace 

(s komunitní sestrou) a respitní (odlehčovací) péči.
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Finanční dopady zavedení působnosti komunitních sester a administrativního 

zajištění řízení o přiznání statusu klienta dlouhodobé péče

Finanční dopady varianty 2 dále zahrnují náklady na zřízení pracovních míst 

a financování komunitních sester a administrativní náklady spojené s řízením 

o získání statusu klienta dlouhodobé péče. 

Náklady na komunitní sestry se odvíjí od geografické struktury rozložení těchto týmů. 

Pokud budeme předpokládat, že pozice komunitní sestry vznikne u obcí s rozšířenou 

působností (tzv. obcí III. stupně), půjde o cca 400 nových míst. Pro komunitní sestry je 

předpokládaná 13. platová třída podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jejíž průměrná hrubá mzda 

činí 25 000 Kč. Náklady zaměstnavatele, tedy obcí za tyto zaměstnance tvoří ročně 

200 mil. Kč. 

Jednání Komise pro posuzování potřeby dlouhodobé péče (KPPDP) na Úřadu práce 

a náklady s tím spojené jsou z velké části hrazeny již v rámci existujících agend. Bude 

totiž obsahovat dva pracovníky zastupující zdravotní potřeby žadatele (placeni budou 

zdravotními pojišťovnami), dva pracovníky zastupující sociální potřeby žadatele (jako 

součást práce komunitní sestry či sociálních pracovníků obce) a zástupce Úřadu 

práce. 

Z předpokládaného počtu 151 250 osob se předpokládá, že dvě třetiny osob 

na základě přechodných opatření automaticky získá status klienta dlouhodobé péče 

(osoby v současnosti ve stupni III a IV). Cca 40 tisíc osob bude muset být nově 

posouzeno v rámci KPPDP (předpokládáme, že 10% žadatelů bude neúspěšných). 

Pokud bude například řízení probíhat na Úřadu práce na 77 pobočkách, ročně pak 

průměrně projedná jedno pracoviště 520 projednání, což je 10 řízení týdně. 

Při vhodném uspořádání práce lze těchto 10 řízení zpracovat během jednoho 

pracovního dne, pro všechny členy KPPDP tedy řízení o přiznání ročně znamená 

52 pracovních dnů. 

Dopad předkládaného materiálu na rovnost mužů a žen je převážně neutrální. 

Materiál je slučitelný s právem EU. Na přímo použitelné předpisy EU bude odkázáno 

v úvodním ustanovení budoucího paragrafového znění zákona (čl. 56 SFEU, nařízení 

883/2004, a další).

Na základě porovnání silných a slabých stránek a rizik vychází varianta 2 jako 

nejvíce vyhovující stanoveným cílům.
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Příloha č. 1 k RIA

Trend vývoje mandatorních výdajů v oblasti příspěvku na péči při zachování

současného legislativního stavu 

I v případě, že nebude předložený návrh realizován a nebude korigována stávající 

legislativa, dojde s vysokou mírou pravděpodobnosti v následujícím období 

k nepříznivému vývoji v oblasti mandatorních výdajů určených k výplatě příspěvku na 

péči. Stagnující příjmy veřejného zdravotního pojištění, rostoucí poptávka po 

zdravotních službách a regulační změny, zejména zvýšení dolní sazby DPH vedou 

k tlaku na vyrovnání rozpočtu zdravotních pojišťoven prostřednictvím všech 

dostupných mechanismů. Zvýšený tlak na omezení následné a dlouhodobé péče plně 

hrazené ze zdravotního pojištění vede ke zvýšenému přeměňování dnešních 

zdravotních lůžek na „sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních“, kde jsou 

poskytovány sociální služby podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Tento vývoj bude v roce 2012 významně urychlen aplikací zákona 

o zdravotních službách, který na rozdíl od dnešního stavu jasně odděluje a definuje 

následnou a dlouhodobou zdravotní péči.

V důsledku takové změny se někteří dnešní pacienti ve zdravotnických zařízeních 

stanou v souladu se stávající legislativou příjemci příspěvku na péči. Lze 

předpokládat, že se bude jednat zhruba o 10 000 osob v roce 2012 a v roce 2013 

a 16 000 osob v roce 2014 (celkem 36 000 osob). Při předpokladu, že z těchto osob 

bude 10% závislých na pomoci jiné osoby ve stupni I, 10% ve stupni II a 40% ve 

stupni III a IV dojde k nárůstu výdajů na příspěvek na péči o 3,6 mld. Kč do roku 

2014. Hned v roce 2012 dojde k nárůstu o 1 mld. Kč a podobná situace nastane 

v roce 2013. V roce 2014 je nárůst odhadován na 1,6 mld. Kč. 

Tento nárůst mandatorních výdajů na základě dnešní legislativy je možno korigovat 

zvýšením efektivity zdrojů vydávaných na příspěvek na péči (změny v procesu 

posuzování, jemnější oddělení jednotlivých stupňů závislosti a další změny 

připravované MPSV, např. změny v regulaci cen) a zvýšením efektivity celého 

systému dlouhodobé péče, včetně realokace výdajů zdravotních pojišťoven v rámci 

segmentů zdravotní péče a stanovení ukončení následné zdravotní péče.
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