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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 Analýza ekonomické efektivity zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči 

Celkové zhodnocení - souhrn 

První dvě kapitoly po zapracování připomínek možno považovat spíše za průměrné. Práce obsahuje 

nepřesnosti z hlediska metodologie v přesném nadefinování metod a zkoumaných dat, ale i 

nedostatečném vymezení základních pojmů. Stěžejní třetí část však nenaplnila očekávané a slibované 

cíle podle zadávací dokumentace a vítězné nabídky. Hodnocení efektivnosti je provedeno v kontextu 

„závislosti na dotacích“ bez hlubšího bilančního zhodnocení a alternativních návrhů. Práce málo 

navazuje na předchozí části projektu.  

Obsahová stránka 

Z hlediska obecné, formální struktury práce, analýza je členěná standardně. Nedostatky možno 

shledat zejména v oblasti pojmů. Práce užívá klíčových pojmů (efektivnost, náklady apod.) dřív než je 

obsahově vymezí. Jde např. už o úvod k analýze (str. 5), kde odkazuje na výsledky jiných prací (mimo 

aktuálního projektu) a přebírá závěry o neefektivitě systému financování, bez předcházejícího 

vymezení efektivity. Obecné vymezení pojmu se nachází až na konci první kapitoly a je v zásadě 

v souladu s vymezením efektivnosti v zadávací dokumentaci. Kapitola sice pojednává o alternativních 

přístupech k definici, které jsou doplněny i v kapitole 2, jasné a jednoznačné vymezení ekonomické 

efektivnosti, jak je chápané a analyzované v práci, chybí, resp. ji autor vymezuje jako situaci bez 

nutnosti využít dotace: „kdy výše úhrady klienta za poskytovaný typ služby spolu s výší příspěvku na 

péči a úhradou zdravotní péče od zdravotní pojišťovny uhradí průměrné celostátní náklady“ (str. 10-

11), což jde výrazně odlišné od záměru zadavatele i obecného vymezení pojmu. Nadbytečné v daném 

kontextu je využití citátu o efektivním trhu (str. 8), který se dotýká podmínek dokonalé konkurence 

(teoretického modelu, který v praxi neexistuje). Podobně možno najít několik dalších nedostatků 

nejednoznačně nebo nedostatečné definovaných pojmů, jako např. „průběžné výstupy“ (str. 7), 

„finální výstupy“ (str. 8). Terminologická nejednoznačnost je i v případě pojmu náklady (str. 9 – 

„průměrných nákladů“), který se v práci používá spíše ve významu celkového objemu financí 

použitého na službu nebo starostlivost. Z hlediska poskytovatelů služby však náklady a jejich 

struktura souvisí např. s provozem služby. Na str. 10 poukazuje na „rostoucí náklady“ bez další 

specifikace a vysvětlení, co je příčinou. V kontextu daného odstavce se dá z pohledu ekonomické 

teorie (klasický nebo neoklasický přístup) namítat, že může být diskutabilní, jestli zákonitosti trhu 

mohou volně fungovat, pokud vstupuje do procesu tolik subjektu včetně těch, které nefungují na 

tržním principu. Tj. jestli jejich vstupem dochází k odstraňování nedostatků trhu nebo k vytváření 

nových deformací. Existuje i pohled, že samotný charakter sociální služby neumožňuje její realizaci 

jenom na tržním principu. [2, s. 20] Dalším limitujícím faktorem je existence „cenové regulace“, která 

dle ekonomické teorie vede ke vzniku nerovnováhy na trhu [1, s. 33], na co práce jinde poukazuje. 

Analýza sice upozorňuje na různé úskalí hodnocení efektivnosti včetně různých provozních nákladů 

poskytovatelů služby (str. 9), v konečném důsledku však model hodnocení je postaven jenom na tom, 

jestli a v jaké míře je nutné čerpat dotaci, ale bez konkrétního vztahu k výši a struktuře nákladů na 
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straně poskytovatele. Z logiky obecného vymezení efektivnosti je tedy důležité dosáhnout co největší 

efekty/výstupy s danými zdroji/vstupy, nebo požadované efekty/výstupy s co nejmenšími 

zdroji/vstupy. [1, s. 11] Bilanční pohled i na poskytovatele služeb by byl zde více než užitečný. 

Umožnil by komplexnější pohled na možné rezervy v hospodaření na straně jejich nákladů. Uvolněné 

zdroje by pak mohly být použity na zvýšení rozsahu a kvality služeb nebo na snížení závislosti na 

dotacích. Čím by se ostatně naplnila i úzce vymezena definice efektivnosti podle autora. Použitý 

přístup a priori předpokládá, že zařízení jsou vzájemně srovnatelná, to však z uvedených dat není 

zřejmé.  

Autor sám poukazuje na nesoulad dat z dotazníků (žádostí) a oficiální statistiky. Naznačuje některé 

možné příčiny, zdůvodnění však není podloženo srovnáním obou metodik nebo vyjádřením 

odpovědné instituce za sběr dat. Hrubé srovnání počtu subjektů poukazuje např. na fakt, že se 

nejedná ani o stejně velikou skupinu. V důsledku nedostatečné validity autor analýzu v podstatné 

míře zúžil ve srovnání s původním záměrem.  

V kapitole k financování domovů seniorů autor nevysvětluje důvod a způsob výběru zařízení. Nedá 

se tedy říct, že závěry pro jedno zařízení jsou platná pro celé území ČR. To se ukazuje i v případě 

tvrzení, že „stanovení maximální výše úhrady za pobyt a stravu nemá limitující charakter“ (str. 14), 

což není v souladu s výchozím tvrzením, že financování je neefektivní i z důvodu „cenové regulace“ 

(str. 12). Jedná se o typickou chybu kompozice – chybné usuzování z části na celek. Rozbor struktury 

zdrojů bez vztahu ke struktuře alokace v zařízení dává jenom jednostranný a neúplný pohled. Dále se 

tvrdí, že z těchto údajů vyplývá, že 1/4 klientů by mohla být poskytována péče v domácím prostředí. 

Bez propojenosti na další výsledky předchozích analýz v rámci projektu toto nelze s jistotou tvrdit. 

Z dat také přímo nevyplývá podíl zdravotních pojišťoven na úhradě pečovatelské péče, jenom podíl 

na celkových zdrojích financování (str. 14). Uvedený podíl není srozumitelně a průkazně podložen 

výpočtem. Následně tvrdí, že péče je poskytována v rozporu se zákonem, což by v konečném 

důsledku musel rozhodnout soud. Není také jasné, jestli závěr o nabízení doplňkových služeb je fakt 

nebo domněnka. U hodnocení působení zdravotních pojišťoven autor k popisu situace „současné 

doby“ používá údaje z publikace z roku 2009, je možno namítat nakolik aktuální data jsou. Vážnější 

přestupek spočívá v tom, že pohled na zdravotní pojišťovny je málo objektivní - např. poznámka o 

tunelování se objevila v textu analýzy celkem třikrát, chybí vyváženější srovnání paušálního a 

výkonového způsobu ohodnocování (např. transparentnost), nebo postoje, argumenty, návrhy 

pojišťoven (třeba na otázku efektivnosti, výše úhrad apod.). 

Nedá se souhlasit s tvrzením, že po odstranění problémů budou zařízení nezávislé na příspěvcích 

z veřejných zdrojů (str. 15). Příspěvky na péči jsou také součástí okruhu veřejných financí. Jestli 

zařízení nakonec dosáhnou zisku, bude záviset nejenom od přísunu zdrojů, ale i od vývoje nákladů 

(např. na provoz) a ty se mohou se změnou struktury klientů změnit. 

Další úvaha vycházející z úzce specifikované efektivnosti vede autora k tvrzení, že neefektivnost 

souvisí s nevhodnou strukturou klientů (str. 15). Tedy, že vyšší počet klientů ve vyšším stupni 

závislosti by vedl k růstu efektivnosti. Nebere však v potaz např. náklady na rozšíření a provoz 

terénních a ambulantních služeb, otázku jejich dostupnosti, nebo to, jestli péče o tuhle skupinu 

nepovede k změně struktury nákladů zařízení v důsledku vyšší náročnosti péče (některé odpovědi 

měly přinést předchozí analýzy projektu). Nedává jednoznačnou odpověď na otázku - jaká je ta 
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"optimální struktura"? Má reflektovat strukturu příjemců příspěvku v ČR, v kraji, obci, nebo jenom 

finanční přínos pro zařízení? Proč třeba těch 90 % (III.+IV. stupeň)? Chybí alternativní modelování. 

Výpočty, které jsou tady uváděny (str. 15-16) nejsou dostatečně srozumitelné a průkazné (chybí 

podrobnější kalkulace). Dokonce jsou sumy místo v tisících uváděny v milionech (str. 15). Další 

ukázkou terminologických chyb (nejednoznačného nebo chybného vymezení ekonomických 

kategorií) je úvaha o zisku jako nákladové položce (str. 16). Zisk je kladný hospodářský výsledek, tj. 

rozdíl mezi výnosy a náklady. Zobecnění pro celou republiku je podobně málo průkazné - opět chybí 

podrobnější kalkulace, vysvětlující změny v proporcích. Nedá se tedy říct, proč např. autor 

předpokládá, že v ideálním případě by domovy pro seniory mohly získat až 4 552 416 000 Kč z úhrad 

za pobyt a stravu (při přepokládaném stejném počtu klientů a maximální úhradě za den 330 Kč by 

suma pak měla být: 330*365*38320=4 615 644 000 Kč), podobně tomu je u dalších položek. Zároveň 

tvrdí, že jenom díky tomu, že by se získalo z úhrad za pobyt a stravu maximum, tak by domovy pro 

seniory získaly navíc 284 mil. Kč měsíčně, což není pravda, protože tohle je celkové předpokládané 

zvýšení zdrojů ze všech položek. Slabší je i samotný předpoklad (maximální výše úhrad na pobyt a 

stravu) – je to hypotetická úroveň. Zařízení musí brát v potaz reálné příjmy klientů, proto reálná výše 

úhrad bude pravděpodobně nižší než zákonné maximum. Nejasná zůstává i poznámka pod čarou č. 

34, zejména v části o vztahu mezi nižším příspěvkem na péči a vyšší úhradou za pobyt a stravu. Čím se 

dá vysvětlit? Jde o kauzalitu nebo jenom o praxi zařízení, které se snaží kompenzovat výpadek 

z příspěvku na péči? Diskutabilní je také, jestli je možné paušálně uvažovat o plošném navýšení 

příspěvků ze zdravotních pojišťoven více než 7krát bez toho, že by byly známé přepokládané úkony. 

Nebudou úkony při jiné struktuře klientů jiné, náročnější? Analýza také neřeší, jaký vliv to bude mít 

na systém zdravotního pojištění. 

Kapitola zabývající se pečovatelskou péčí opět obsahuje nejednoznačná nebo nepřesná použití pojmu 

„skutečné náklady“, které spojuje jenom se „srovnatelnými komerčními službami“. Služby můžou být 

srovnatelné charakterem, ale můžou se lišit kvalitou. V následujícím odstavci však už tvrdí, že se 

stejně nedají kvantifikovat. V návaznosti na to konstatuje, že modelování není možné, čímž vlastně 

nepřináší žádné očekávané a nové poznatky. Místo toho odkazuje na jiné práce mimo projektu a na 

základě nich dává doporučení, kterým však chybí další vysvětlení a propojení na tuhle analýzu. 

Navrhuje zavést evidenci osob nebo „soustavně“ mapovat dopravní obslužnost, ale už neříká, jestli 

s daným krokem mohou vznikat administrativní náklady a kdo je bude pokrývat. Návrh zrušit 

„cenovou regulaci“ nebere v potaz reálné finanční možnosti územních samospráv i klientů (což by 

měl být výsledek předchozích částí projektu) a tedy i riziko snížení dostupnosti služby (str. 19). 

Finanční otázka (rozpočtové možnosti) není analyzována ani u návrhu v oblasti výstavby. Krom toho, 

když by se klienti přestěhovali do těchto bytů, už asi nepůjde zcela o jejich „přirozené domácí 

prostředí“.  

Formální náležitosti 

Po formální stránce práce je bez významnějších nedostatků. Dá se poukázat na drobné chyby 

v úpravě, např. zarovnání a odsazení odstavců (str. 5, 6), nebo gramatické nepřesnosti a překlepy (str. 

9 – „pohledu“, „kritéria“; str. 10 – „potřeby“; str. 17 – „20006“; str. 17 – 15,5 % místo 15,8 %, tj. 

135/855). Na str. 21 není v prvním odstavci dodržena jednotná velikost písma.  
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Z hlediska použití pojmů, krom výše zmíněných, je diskutabilní vhodnost pojmu „tunelování“ (str. 5). 

Práce obsahuje také několik stylisticky nedotažených formulací, kterým chybí pak lepší 

srozumitelnost (str. 7 – „dlouhodobého vývoje“ čeho?; „negativního trendu“ čeho?; str. 17 – 

„rozdělení výše úhrad“ jaké?, str. 17 – „zdroje plynoucí z příspěvku na péči pravděpodobně byly nižší“ 

než co? Tabulka uvádí totiž skutečnost.), nebo se opakující pojem ve větě (str. 9 – nelze opomenout). 

Pomohlo by v některých místech uvedení přesnější informace třeba poznámkou pod čarou, v závorce 

nebo přiložením grafu do přílohy (str. 15 – srovnání s jinými zeměmi; počet klientů bez příspěvku).  

U tabulek č. 3, 4 a 5 uvádí autor jako zdroj jenom vlastní výpočty, krom toho jsou však primárně 

zdrojem dat dotazníky ze žádostí nebo MPSV. Navíc chybí první řádek tabulky u tabulky č. 4. Obvykle 

se názvy tabulek a grafů dávají do stejného řádku jak jejich číslování, podobně to platí o uvádění 

zdrojů pod nimi.  

Za pozornost jistě stojí i opakování prakticky stejného textu třikrát v dané analýze – str. 5, 12, 21. 

Identický text byl použitý i ve vítězné nabídce. 

Propojenost na ostatní části výzkumu 

Jedním z důvodů proč se nepodařilo naplnit cíle analýzy je i velmi malá propojenost na výsledky 

ostatních částí projektu. V omezené míře se čerpalo zejména z dat, na které byla zaměřena první část 

projektu. Explicitně však práce neodkazuje na předchozí části prakticky vůbec ve srovnání 

s početností odkazů na jiné externí práce a studie zpracované mimo projekt, i když užitečné. 

Hodnocení souladu se zadávací dokumentací a vítěznou nabídkou 

Zadávací dokumentace předpokládala analýzu vycházející z bilančního hodnocení naplnění potřeb 

z hlediska kvantity a kvality a na druhé straně finančních zdrojů potřebných na jejich pokrytí ve 

zkoumaných lokalitách a v návaznosti na předchozí části projektu. V úvahu se měla vzít i tvorba 

pracovní příležitosti pro pečující osobu nebo ušlý příjem rodinného příslušníka. Vítězná nabídka 

navrhovanou analýzu doplňuje o „porovnání výše přiznané státní dotace s objemem odvodů, které je 

poskytovatel sociálních služeb a každý jeho zaměstnanec povinen odvést na daních a na pojistném na 

sociálním a zdravotním pojištění.“ (str. 11 nabídky). Dále deklaruje, že bude analyzovat všechny typy 

služeb sociální péče (str. 12 nabídky).  

K naplnění deklarovaných cílů přišlo z pohledu určení struktury financování, ale jenom částečně, 

protože analýza nešla na úroveň zkoumaných lokalit a nevyužila potenciál dat dostupných z první 

části projektu. Analýza jiných dostupných sekundárních pramenů a literatury také nevedla 

k uspokojivému naplnění očekávaných cílů analýzy. Naopak, dodaná analýza neobsahuje informace o 

kvalitě uspokojených potřeb, tvorbě pracovních příležitostí, ušlém zisku. Neanalyzuje všechny typy 

služeb sociální péče, ale v limitovaném rozsahu jenom domovy pro seniory a pečovatelskou péči. 

Nenavazuje ani na geografický rozsah podle třetí části projektu.  

Ve smyslu výše uvedených skutečností proto ani matematické modelování jednotlivých alternativních 

návrhů systému financovaní služeb sociální péče nemohlo být použito pro dosažení výsledků v plném 

rozsahu. Navíc použitému modelování chybí srozumitelnost, průkaznost a variantnost s následným 

zhodnocením jednotlivých možností. 
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