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Úvod 

Tato analýza je součástí výstupů projektu Podpora procesů v sociálních službách a 
jeho klíčové aktivity 13 mapující využití Asistivních technologií. 

 
Cílem tohoto dokumentu je provést syntézu předcházejících výstupů klíčové aktivity 
13 v oblasti budoucího využití a rozvoje asistivních technologií a analyzovat možnosti 
jeho financování z veřejných zdrojů.  Mezi výstupy klíčové aktivity 13 patří následující 
výstupy: 

 
Výstup 1   Obecný materiál k asistivním technologiím, 
Výstup 2a Asistivní technologie v sociálních službách, 
Výstup 2b Asistivní technologie ve zdravotních službách, 
Výstup 2c Asistivní technologie v domácí a neformální péči (tento dokument), 
Výstup 2d Asistivní technologie a kompenzační pomůcky pro zdravotně 
           postižené, 
Výstup 3a Ekonomické zhodnocení asistivních technologií, 
Výstup 3b Regulační rámec asistivních technologií 
Výstup 3c Budoucí projekty v oblasti asistivních technologií. 

 
Dokument poskytuje informace o předpokládaných směrech rozvoje asistivních 
technologií a o možnostech využití veřejných finančních zdrojů včetně evropských 
fondů pro financování činností a projektů využívajících asistivní technologie. 

 
V rámci tohoto dokumentu jsou popsány možnosti financování vývoje a 
implementace asistivních technologií s ohledem na rozpočtové a programovací 
období EU a ČR.  Důraz je kladen na zmapování Operačních programů a finančních 
nástrojů pro programovací období 2014 – 2020. Dále jsou popsány vybrané národní 
programy umožňující podporu asistivních technologií.  

  
Dokument může sloužit široké škále subjektů, které působí v oblasti asistivních 
technologií, a to jako podpůrný dokument pro orientaci, kde získat veřejné finanční 
prostředky pro financování těchto projektů. Zároveň je určen zástupcům MPSV a 
dalších ministerstev jako přehledný dokument popisující aktuální stav v oblasti 
asistivních technologií a jejich možného rozvoje. Tento materiál tak může být využit 
jako nástroj pro zacílení finanční podpory asistivním technologiím z veřejných zdrojů, 
jakou jsou např. operační programy či jiné dotační tituly. 
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Seznam použitých zkratek 

V tabulce níže je uveden seznam použitých zkratek v tomto dokumentu. 
Vzhledem  k nejednotnosti a různým definicím v oblasti asistivních technologií byl 
mimo to vytvořen slovník pojmů společný pro všechny dokumenty klíčové aktivity č. 
13 projektu. Tento slovník tvoří samostatný výstup projektu.  

 
ČR Česká republika  
EK Evropská komise  
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj  
ESIF Evropské strukturální a investiční fondy  
EU Evropská unie  
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj  
MP metodický pokyn  
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu  
OP Operační program 
OPPI Operační program Podnikání a inovace  
OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro  

konkurenceschopnost  
OPPP Operační program Průmysl a podnikání  
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
ATIS Assistive technologies and inclusion services 
AT Asistivní technologie 
PRS Public regulation service (služba veřejného zájmu) 
ICT technologie Informační a komunikační technologie 
OPZ Operační program Zaměstnanost 
IROP Integrovaný operační program 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
IKT Informační a komunikační technologie 
MŠMT Ministerstvo školství mládeže, a tělovýchovy  
AAL 2 Active and Assisted living program  
TA ĆR Technologická agentura České republiky  
SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  
TTS Text to speech 
W3C The World Wide Web Consortium 
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Popis průběhu zpracování dokumentu a popis aplikovaných 
metod 

Dokument je rozdělen do několika na sebe volně navazujících částí. V úvodu 
dokumentu jsou popsány cíle a požadavky na rozvoj asistivních technologií. V této 
části textu jsou popsány jednotlivé aplikační vrstvy, které jsou nezbytné pro rozvoj 
asistivních technologií jako celku.  

 
V další části dokumentu jsou vysvětleny možnosti financování rozvoje a využití 
asistivních technologií z veřejných zdrojů, jsou popsány jednotlivé operační programy 
a národní programy umožňující podporu asistivním technologiím.   

 
Navazující část dokumentu se věnuje možnostem využití asistivních technologií 
jednotlivými cílovými skupinami. Jsou zde popsány okruhy využití asistivních 
technologií jako kompenzace zrakového, tělesného, sluchového a mentální 
postižení, zvláštní kapitola je věnována seniorům.  

 
Kapitola č. 7 se zaměřuje na analýzu absorpční kapacity, která byla provedena 
v rámci realizace klíčové aktivity 13.  

 
V závěrečných částech dokumentu jsou popsány příklady realizovaných projektů a 
řešení v oblasti asistivních technologií.  

   
V průběhu zpracování dokumentu byly použity následující metody sběru a analýzy 
dat: 

 
Metoda sběru a analýzy dat 

Základní charakteristika metody a rozsah jejího 
uplatnění v rámci plnění zakázky 

 
 
Desk research 

V rámci této metody byly shromážděny relevantní 
podklady a dokumenty vztahující se k využití, 
implmentaci a možnostem financování  asistivních 
technoloigií. Byly využity veřejně dostupné informace 
z internetu a literatury.  

 
Polostrukturované rozhovory 

Tato doplňující metoda byla uplatněna při získávání 
primárních dat od zástupců implementační struktury 
evropských fondů.  

 
 
Dotazníkové šetření 

Metoda byla využita při získávání doplňujících 
informací k absorpční kapacitě z pohledu potenciálních 
žadatelů a příjemců. Dotazníkové šetření bylo 
realizováno prostřednictvím expertů zapojených 
v realizaci klíčové aktivitě 13 projektu. V období od 23. 6. 
2015 – 30. 7. 2015 byli osloveni s žádostí o vyplnění 
elektronického dotazníku. 

Obsahové analýzy Na základě této metody byly podrobně zanalyzovány 
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všechny podklady relevantní pro zpracování tohoto 
dokumentu, k nimž získal řešitelský tým přístup. 

 
Srovnávací analýza 

Srovnávací analýza byla uplatněna zejména ve vztahu 
k již realizovaným projektům v oblasti asistivních 
technologií v zemích EU a také možnostem jejich 
financování.  

 
Syntéza 

Metoda byla uplatňována zejména v závěrečné fázi 
zpracování dokumentu, kdy na jejím základě došlo k 
formulaci hlavních zjištění a souvisejících doporučení. 
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Cíle rozvoje asistivních technologií 

Asistivní technologie pokrývají velmi širokou oblast, která není v České republice 
dosud plně zmapovana. Jedná se o technologie, s jejichž pomocí lze poskytovat 
takzvané “inkluzivní služby” nebo mohou sloužit i samostatně. Koncept ATIS 
(Assistive technologies and inclusion services) se v moderních státech používá pro 
zlepšování poskytovaných služeb uživatelům sociálního a zdravotního systému. Celý 
koncept zasahuje do služeb sociálních, jak jsou definovány zákonem o sociálních 
službách, do širšího pojetí služeb sociálního charakteru, zdravotních a 
zdravotnických a také do prostředí domácí a neformální péče a do samostatného či 
asistovaného života v rodinném a osobním prostředí.  

 
Tyto technologie zaznamenaly v posledním desetiletí obrovský rozmach a mají velký 
vliv a význam na kvalitu života ohrožených skupin populace, tj. zdravotně a tělesně 
postižených osob, osob se sociálním znevýhodněním či starších osob, dětí a 
nemocných včetně jejich okolí. Jejich hlavním přínosem je, že uživatelům pomáhají 
ulehčit, případně překonat jejich znevýhodnění. Pomáhají jim při zmírňování a 
překonávání bariér, se kterými se setkávají ve svém každodenním životě. Přispívají 
nejen ke zlepšení jejich fyzických či duševních funkcí, ale tito lidé se stávají více 
nezávislými, soběstačnými, produktivními a lépe se začleňují do společnosti i 
společenského života a ve větší míře se tak mohou podílet na rozvoji znalostní 
společnosti. Jejich využíváním a využíváním služeb provozovaných s jejich pomocí 
se tak u uživatelů zvyšuje samostatnost a soběstačnost, prohlubuje se zachování 
dovedností a zvyšuje se uplatnění ve všech oblastech, včetně uplatnění na trhu 
práce, při vzdělávání, v osobním i rodinném životě, ve volnočasových aktivitách, 
v sociální interakci a komunikaci i v lepší možnosti prosazování svých práv a plnění 
povinností. Asistivní technologie těmto lidem usnadňují i kvalitnější ochranu proti 
negativním vlivům okolí, jako je kriminalita, krizové situace, osamocenost nebo vliv 
negativních přírodních jevů.  

 
Asistivní technologie a služby s nimi spojené jsou přínosem i pro osoby, u kterých již 
nemůžeme předpokládat zlepšení zdravotního či duševního stavu. Takovým osobám 
pomáhají asistivní technologie a služby přejít z pobytových zařízení do domácí péče 
a v tomto přirozeném domácím prostředí setrvat co nejdéle. 

 
Využívání asistivních technologií pomáhá osobám v přímé obslužné péči, zkvalitňuje 
péči (možnost monitoringů v době nepřítomnosti osob pečujících, preventivní 
monitoringy zdravotních funkcí, apod.).  

 

Požadavky na rozvoj asistivních technologií 
Požadavky na rozvoj asistivních technologií můžeme obecně rozdělit na několik 
skupin: technologické, uživatelské, ekonomické a legislativní. 
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V nejkratším horizontu je nejdůležitějším požadavkem požadavek na správnou a 
dostatečnou informovanost všech zainteresovaných subjektů. Informace jsou velmi 
roztříštěné, neúplné a nedostatečně vypovídající o možnostech jednotlivých typů 
technologií a služeb, které již existují. S tím velmi úzce souvisí pravidelné vzdělávání 
a školení pracovníků ve zdravotních a sociálních službách. Dále by se téma 
asistivních technologií mělo stát nedílnou součástí vzdělávání na lékařských, 
ošetřovatelských, sociálních, ale i technických oborech na středních a vysokých 
školách. 

 
V krátkodobém horizontu patří mezi nejdůležitější požadavky vyřešení ekonomických 
a legislativních otázek, zejména možnost financování z pojištění či sociálních dávek. 
Z hlediska technologického a výrobního je nutné dostat asistivní technologie na 
rozumnou cenovou hladinu pro uživatele. Další klíčový požadavek vyplývá z dosud 
izolovaných řešení, která zpravidla neumožňují vhodné propojování různých zařízení. 
Bude nutné definovat základní standardy, které musejí být splněny, aby příslušná 
zařízení mohla být zařazena do kategorie AT. To by mohlo pomoci vyřešit situaci, 
kdy je nutné přidat další zařízení pro rozšíření funkcionality, ale z důvodu 
nekompatibility se musí pořídit vše nové, protože původní zařízení nelze s novým 
propojit. Z uživatelského pohledu musejí být i složitější zařízení snadno ovladatelná, 
aby je po přiměřeném zaškolení obsluha zvládla. Musíme mít na paměti, že většinu 
takových zařízení by uživatelé měli používat v každodenním životě. 

 
V dlouhodobém horizontu bude nutné vytvořit systém certifikace AT pro formální 
péči, registrované sociální nebo zdravotní služby tak, aby analogicky k certifikaci 
zdravotnických prostředků bylo jasné, jaké požadavky by měl výrobek splňovat, aby 
mohl být do kategorie AT zařazen. Pro uživatele to bude představovat určitou záruku 
kvality, funkčnosti a uživatelské přívětivosti. Pravděpodobně to bude znamenat 
vytvoření i legislativního rámce, analogicky k zákonu o zdravotních prostředcích. 
 

Tématické oblasti rozvoje asistivních technologií 
Na asistivní technologie je třeba pohlížet jako na komplexní systém skládající se 
z jednotlivých vrstev. Pro rozvoj sektoru asistivních technologií jako celku je důležitý 
rozvoj všech jednotlivých vrstev. Jedná se o vrstvu technologickou, vrstvu 
komunikační, vrstvu aplikační a vrstvu analytickou.  

 

Vrstva technologická 
Tato vrstva je základní a zjednodušeně by se dala nazvat technologickým základem 
(hardwarem či česky „železem“). Je to ta část systému, která odpovídá za interakci 
s klientem, resp. s jeho prostředím (obousměrně).  
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Tuto část typicky představují: 
• Snímače, které snímají určité hodnoty životních funkcí klienta či jeho okolí 

(teplota, světelnost, …) 
• Snímače, které snímají stavy vyvolané aktivním působením klienta (SOS 

tlačítko) či dějem v okolí klienta 
• Komunikátory pomocí kterých komunikuje s  

o někým (určitou osobou) 
o něčím (technologickým zařízením).  

• Výkonné prvky, které vykonávají činnost v přímém (dálkově rozsvítím světlo) 
či nepřímém rozhodnutí klienta (klient nastaví potřeby a technologie provádí 
dílčí výkony k zajištění jeho potřeb)  

• Zobrazovače či indikátory, které klienta informují o událostech, stavech, 
aktivitách apod. 

• Ovladače, kterými klient ovládá zařízení, jiné technologie apod. Nástupem 
„chytrých telefonů“ je řada funkcí spřažena do jednoho zařízení 

• Nadstavba, která provádí propojení výše uvedeného s vlastní logikou a 
autonomností  

o Založená na elektronickém či mechanickém provedení 
o Založená na programovém vybavení 
o Kombinace výše uvedeného 

 

Vrstva komunikační 
Tato vrstva zajišťuje komunikaci mezi vrstvou technologickou a vrstvou vyšší (vnější) 
či mezi jednotlivými technologiemi, které označujeme za lokální (vnitřní).  

 
V komunikaci nás zajímá předně dostupnost komunikačního kanálu, rychlost přenosu 
dat, kvalita z pohledu stability, kapacita komunikačního kanálu a hlavně bezpečnost 
přenosu dat. Podstatným faktorem je i cena přenosu dat.  

 
Při rozvoji a užívání asistivních technologií je třeba dbát i na související 
infrastrukturu. Většina těchto technologií totiž využívá klasické sítě elektronických 
komunikací a velmi často internetu. Jejich funkčnost je tudíž závislá na dostatečné 
kapacitě, dostupnosti a bezpečnosti síťové infrastruktury. Lze doplnit, že soudobé 
systémy se zpravidla budují v souladu se zachováním principů technologické a 
síťové neutrality. 

 
Využívání řady  asistivních technologií by tak mělo být v rámci infrastruktury 
takzvanou “službou veřejného zájmu” tedy PRS (Public regulation service) a tomu by 
se měl přizpůsobit jak legislativní, tak i technický rámec. Kupříkladu je otázkou, jak 
řešit problémy spojené s nedostupností připojení k internetu či k jiným 
telekomunikačním sítím. Je přitom právě v obecném zájmu, aby provoz sítí 
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spojených se zařízeními asistivních technologií (a zejména  telemedicíny a 
elektronického zdravotnictví) byl regulovanou PRS službou se zachováním kvality, 
dostupnosti a bezpečnosti a ochrany. 

 
Do vrstvy infrastruktury kromě internetu patří lokální počítačové sítě, GSM a další 
veřejné telekomunikační sítě, privátní telekomunikační sítě, systémy navigace (GPS, 
Galileo, Glonass) apod. Provedení analýzy využitelnosti a kvality telekomunikačních 
sítí a dostupnosti jejich služeb pro časově kritické aplikace je nad rámec tohoto 
dokumentu. Je však známo, že nejen technické a provozní vlastnosti 
telekomunikačních sítí jsou limitující pro kritické aplikace v oblasti zdravotnictví a 
sociální péče, ale i jejich tarifní podmínky nezřídka omezují rozvoj mnoha užitečných 
aplikací. Proto v uživatelských komunitách vznikají návrhy na vytváření zvláštních 
sítí, provozovaných na jiných než komerčních principech, avšak příznivých pro 
specifické potřeby výměny zdravotní dokumentace, nebo služby telemedicíny a 
asistivních technologií. Současná nabídka a tarifní struktura komerčních 
telekomunikačních sítí je výslednicí konkurenční soutěže s minimem regulace. 
Příkladem je praktická nedostupnost nízko-rychlostních tarifů GPRS/EDGE za 
(nízkou) cenu odrážející malý objem přenesených dat (jak je běžné např. 
u telemonitoringu), nebo ceny za SMS, které jsou zřejmě nejdražšími službami 
z pohledu ceny za přenesení jednoho Byte (znaku), přičemž náklady na takové 
přenosy tomu neodpovídají. 
 

Vrstva aplikační 
V této vrstvě probíhají interakce a zpracování informací, které předává komunikační 
vrstva. Tyto informace obvykle pocházejí z více zdrojů, z vlastní databáze s obsahem 
předchozích informací či naopak vznikne požadavek na získání nových informací. To 
je realizováno dotazem na patřičnou technologii či obyčejným kontaktem, např. call 
centra (i toto řadíme mezi aplikační vrstvu, která však využívá komunikační vrstvu 
s klientem – mobilní síť, společenskou síť (např. Facebook) či vysílačky). 

 
Tyto aplikační systémy musí podléhat patřičným bezpečnostním předpisům a 
zákonům včetně ochrany osobních dat, neboť informace se nejen zpracovávají, ale i 
uchovávají. Nesmíme zapomenout i na souhlas klienta s touto skutečností. 

 
Typickým příkladem jsou dnes zbudovaná střediska tísňové péče, která přijímají a 
zpracovávají podněty a vyvolávají reakci pro řešení situace (obsahují již tak určitou 
část analytických prvků pro vyhodnocení a analýzu získaných dat s cílem definovat 
následné kroky, aktivity apod.). 
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Analytická vrstva 
Do této vrstvy vstupují data jako anonymizovaná či neanonymizovaná. Jsou v ní 
prováděny analytické práce vzhledem k vyhodnocování nejen stavu klienta, ale určité 
služby, handicapu, lokality a dalších parametrů. 

 
Tyto výstupy slouží pro: 
• Klienta – výstupy směřující k zlepšování podmínek klienta  

o prognózy a analýzy vývoje jeho stavu 
o změny na technologické vrstvě (vhodnost či nevhodnost). Například 

chybovost vyvolá potřebu proškolení či výměnu technologie za jiný 
model.  

o změny na komunikační vrstvě  
o změny na aplikační vrstvě, nastavení priorit mezi klienty a činnostmi či 

parametrů při zpracovávání informací o něm  
• Supervize – dokáže vyhodnotit kvalitu poskytování péče poskytovatele 
• Expertní – obvykle anonymizovaná data sloužící k hlubším analýzám 

technologií, indikací a dalších.  

Tato vrstva nemusí být kompletně aplikována u poskytovatele služby, ale velkou 
částí je aplikována u veřejné správy  - Ministerstvu práce a sociálních věcí či 
samosprávě – kraje. 
 

Požadavky na financování AT dle jednotlivých vrstev  
S ohledem na výše uvedené vrstvy asistivních technologií lze definovat i 
požadavky na jejich financování, jakožto nezbytného předpokladu pro jejich další 
rozvoj.  

 

1. Technologická vrstva  

V rámci této vrstvy je nutné podporu zaměřit na pořizování jednotlivých asistivních 
technologií. Klient by měl mít možnost příspěvku nejen na zakoupení zařízení, jeho 
servis a údržbu, ale i na případný pronájem. Pronájem není myšlen jen za účelu 
testování (krátkodobý pronájem), ale i pronájem z důvodů technologického vývoje 
zařízení a i změn jeho potřeb a zkušeností. Potřeby se mění s vývojem jeho stavu a 
schopností užívat složitější zařízení. Pronájem může rovněž rozložit pořizovací 
náklady v čase, a tím i snížit jednorázové nároky na rodinný rozpočet klienta.  

 
Pro další rozvoj asistivních technologií je nezbytné, aby stát rovněž rozšířil okruh 
seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek, na který je poskytován příspěvek, a to 
dle aktuálních trendů v oblasti asistivních technologií.  
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2. Komunikační vrstva  

Pro rozvoj asistivních technologií je nezbytná fungující infrastruktura pro připojení 
k internetu a úroveň jeho využívání. 

 
Podporou rozvoje této vrstvy se tak rozumí zejména investice do výstavby a 
rozšiřování sítí pro připojení k internetu domácností, firem, veřejné správy a 
samosprávy. Dalším důležitým parametrem je úroveň vzdělávání v oblasti práce 
s internetem a cena připojení k internetu. S ohledem na charakter cílových skupin je 
nutné zajistit finanční zvýhodnění výše uvedených služeb v případě, že budou 
využívány pro provoz asistivních technologií a podpořit vzdělávací aktivity v oblasti 
práce s internetem a ICT technologiemi obecně, a to zejména v sektoru celoživotního 
vzdělávání.  

 

3. Aplikační vrstva 

Tuto vrstvu lze z pohledu uživatele vnímat jako vrstvu stěžejní. Zpravidla se jedná o 
nějaký informační systém umožňující zpracování získaných informací vrstvou 
technologickou a předaných vrstvou komunikační. 

 
Financování této vrstvy může být zajištěno buď úhradou jednotlivými uživateli (např. 
z příspěvku na péči) či dotacemi pro poskytovatele těchto služeb na vybudování a 
provoz. Vzhledem ke skutečnosti, že přes poměrně značně rozvinutou 
technologickou vrstvu, která nabízí celou paletu technických prvků ve formě 
nejrůznější snímačů a senzorů, prakticky neexistuje v současné době nabídka 
komplexních systémů v oblasti sociálních služeb, je nutné přistoupit k podpoře 
poptávky po těchto službách. Vhodným řešením je podpora z veřejných zdrojů pro 
poskytovatele těchto služeb zaměřená na vznik a časově omezený provoz těchto 
služeb. Poskytovatelé tak získají dostatečné finanční prostředky pro vývoj a 
implementaci těchto řešení a současně dojde k rozšíření těchto služeb mezi cílovou 
skupinu. Následný provoz již může být hrazen úhradou od jednotlivých uživatelů 
služby.  

 

4. 4. Analytická vrstva 

Z podstaty této funkce je zřejmé, že plní potřebu spíše poskytovatele sociálních 
služeb, municipality či MPSV. Proto je nevhodné přenášet náklady na klienta a je 
naopak vhodné poskytnout financování od konzumentů dat. To může být nejen 
platba za službu, ale i příspěvek na vybudování a provozování této vrstvy. 
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Možnosti financování rozvoje a využití asistivních technologií  

Tato kapitola je zaměřena na analýzu možností financování rozvoje a budoucího 
využití asistivních technologií.  
 

Analýza programů fondů EU umožňující podporu asistivních 
technologií  
Přestože neexistuje samostatný program zaměřený na podporu asistivních 
technologií, je jejich podpora obsažena v řadě finančních nástrojů, které jsou 
spolufinancovány z fondů EU.  

 
Podpora asistivních technologií je v souladu se strategií Evropa 2020, což je jedna 
z hlavních hospodářských strategií EU s výhledem pro rok 2020 navazující na tzv. 
Lisabonskou strategii.  

 

Operační program Zaměstnanost  
Nový operační program pro rozpočtové období 2014 - 2020 pro oblast podpory 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.  

 
Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají 
problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s 
chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní 
spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a 
veřejné správy. 
 

Asistivní technologie řeší celou řadu problémů (souvisejících především se 
znevýhodněnými různých cílových skupin) uživatelů v oblasti sociálních služeb, a to 
jak z pohledu konečných příjemců služeb (např. senioři, osoby se zdravotním 
postižením, chronicky nemocní pacienti aj.), tak z pohledu poskytovatelů služeb 
(např. sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, lékaři a zdravotničtí 
pracovníci, rodinní příslušníci aj.). 

Mezi hlavní přínosy asistivních technologií patří především podpora samostatnosti, 
soběstačnosti, sociálního začlenění, komunikace, bezpečnosti, prevence zdravotních 
stavů a kvality života uživatelů, možnost nasazení nepřetržité péče bez zvýšení 
počtu osob pečujících.  
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Projekty zaměřené na asistivní technologie lze tak zařadit zejména do prioritní osy 2 
Sociální začleňování a boj s chudobou a prioritní osy 3 Sociální inovace.  

 
Prioritní osa 2 je zaměřena na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních 
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby 
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, podporu sociálního 
podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených 
na prevenci a řešení problémů v oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního 
začleňování. 

 
Mezi specifické cíle této prioritní osy patří: 

1. Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 
2. Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 
3. Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a 
děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 
4. Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště 
psychiatrické péče do komunity 
5. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
 

V rámci této prioritní osy tak mohou být podporovány asistivní technologie jako 
nástroj podpory služeb a komunitní sociální práce. Dále pak mohou být využity 
v rámci prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Mezi další 
podporované aktivity patří:  

 

• Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na 
pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich 
schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití 
specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, 
podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci a potřeb osob 
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni 
odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci 
nástrojů pomoci, apod.); 

• Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí (např. opatření na 
podporu zvýšení zaměstnanosti a společenského uplatnění starších osob, 
zvýšení povědomí společnosti o stárnutí, mezigenerační dialog, rozvoj 
asistivních technologií). 

 
Pro úspěšný rozvoj asistivních technologií lze doporučit rovněž podporu projektů 
zaměřených na vzdělávání v oblasti asistivních technologií. Toto vzdělávání by mělo 
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být zaměřeno,  jak na vlastní cílové skupiny, tak i na poskytovatele sociálních služeb. 
Znalosti cílových skupin i poskytovatelů jsou  neúplné a nedostatečně vypovídající o 
možnostech jednotlivých typů technologií a služeb, které již existují.  

 
Projekty by se měly zaměřovat na informování a seznamování cílových skupin s 
asistivními technologii poslední generace (jejich funkcemi a způsobem ovládání) na 
straně jedné a na diagnostiku vhodných asistivních technologií pro jednotlivé 
uživatele na straně druhé.   

 
Jako vhodný nástroj, který lze využít pro rozvoj asistivních technologií je podpora 
rozvoje sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Cílem sociálního podnikání je 
integrovat sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva na trh práce prostřednictvím 
podpory vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit. To může být zaměřeno právě na 
poskytování asistivních technologií (např. dohledová centra, apod.). Podpora 
sociálního podnikání je v rámci OPZ provázána s podporou v rámci IROP, kde je 
podpora zaměřena na pořízení vybavení a zařízení sociálních podniků.  

 
Druhou prioritní osou, v rámci které lze podpořit projekty v oblasti asistivních 
technologií je prioritní osa 3, která  se zaměřuje na podporu sociálních inovací.  

 
Zavádění a využívání nových technologií do sociálních služeb je základem inovace 
sociálních služeb. Tato inovace nejen zkvalitňuje péči, ale je i ekonomicky výhodná. 

 
Cílem podpory v rámci této prioritní osy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání 
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce. Dle definice uvedené v Operačním 
programu je koncept sociálních inovací v České republice zcela nový a obsahově 
proměnlivý. Jedná se o zavedení účinnějších, efektivnějších, udržitelnějších a 
spravedlivějších řešení (produkty, procesy, služby, organizační uspořádání, 
technologie, ideje, regulace, institucionální formy, funkce a role, sociální hnutí, 
intervence) oproti běžně dostupným alternativám. 

 
Sociální inovace musí současně naplňovat tři základní charakteristiky: 

• novost, tj. vzniklé řešení musí být v dané oblasti, sektoru, regionu či pro 
dané uživatele nové nebo aplikované novým způsobem; 

• potřebnost, tj. řešení musí být explicitně zaměřeno na uspokojení sociální 
potřeby nebo využití příležitosti; 

• impakt, tj. nové řešení musí být účinnější než řešení stávající. Zlepšení, 
které je pomocí nového řešení dosaženo, musí být měřitelné. 
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Integrovaný regionální operační program 
Jedná se o průřezový  a multidisciplinární operační program. Svým zaměřením 
navazuje na předcházejících sedm regionálních operačních programů fungujících 
v programovém období 2007-2013. Podporovány budou projekty zejména 
investičního charakteru, které budou realizované na celém území ČR mimo území 
hl.m. Prahy. 

 
Pro oblast využití a implementace asistivních technologií je stěžejní prioritní osa č. 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, zejména pak 
specifické cíle: 

 
• 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
• 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských  aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 
• 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování  zdravotních služeb a péče o zdraví 

 
Podpora v rámci Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi bude směřovat ke službám terénního a ambulantního charakteru, 
k deinstitucionalizaci a ke službám pobytového charakteru, které odpovídají 
současným principům sociálního začleňování. Podpořeny budou i služby primární 
prevence, které mají komunitní charakter. 

 
V rámci deinstitucionalizace sociálních služeb budou podporovány kapacity 
charakteru komunitní péče a péče v domácím prostředí. Předmětem realizace těchto 
projektů může být pořízení či úprava bytů pro specifické potřeby klientů právě o 
různé prvky asistivních technologií. 
 
Dalším okruhem je vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které  
umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu 
pro  poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách. 
 
V rámci tohoto specifického cíle bude podporována oblast Sociální bydlení, tj.  
pořizování bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Stejně tak jako u  
pobytových center komunitního charakteru se nabízí využití asistivních technologií 
v podobě napojení na různá dohledová centra.  

 
Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání navazuje na prioritní osu 2 Sociální začleňování a boj 
s chudobou OP Zaměstnanost. Na rozdíl od OP Zaměstnanost je zde podpora 
zaměřena na investiční podporu projektů v oblasti sociálního podnikání.  
Podporována bude výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 
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Mezi základní principy sociálního podnikání patří: 

• sociální prospěch - podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 
30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí 
pocházet z cílových skupin, vztahy v sociálním podniku směřují k 
maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování, 

• ekonomický prospěch - zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního 
podniku, 

• environmentální a místní prospěch -  uspokojení přednostně místní potřeby 
a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty.  

 
Sociální podnikání není tedy primárně omezeno preferovaným předmětem 
podnikání, tzn., že žadatelé mohou za splnění výše uvedených podmínek podnikat 
v libovolném sektoru. 

 
Investiční podporu v kombinaci s dotací na provoz a chod sociálního podniku v rámci 
OP Zaměstnanost lze proto využít pro podporou podnikání v oblasti asistivních 
technologií.  

 
Slabým místem podpory v rámci sociálního podnikání je její výše. Finanční podpora 
je poskytována jak v případě IROP tak OPZ v režimu de-minimis. To znamená, že 
celkový součet podpor de-minimis poskytnutých jednomu příjemci nesmí 
za  předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích 
dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.  

 
Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o 
zdraví se zaměřuje na zvýšení kvality vysoce specializované péče v oborech 
perinatologie a onkogynekologie, zvýšení kvality návazné péče a deinstitucionalizace 
psychiatrické péče. 

 
Právě v oblasti institucionalizace psychiatrické péče lze spatřit další okruh možného 
využití asistivních technologií, a to zejména v oblasti vybavení mobilních tymů, ve 
zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče 
a v zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení 
deinstitucionalizované péče a jejich vybavení asistivními technologiemi.  

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Tento operační program je zaměřen na podporu podnikatelského prostředí a 
konkurenceschopnosti včetně souvisejícího výzkumu a vývoje. Skládá se z pěti 
prioritních os. 
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Oblast sociálních a zdravotních služeb využívá moderní technologie podobně jako 
další sféry lidského života, byť je jejich nasazení v těchto oblastech obecně relativně 
nižší, což je dáno zejména větší konzervativností sektoru sociálních služeb a 
zdravotnictví, nižšími finančními možnostmi i větší mírou legislativní regulace. Na 
druhou stranu i v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví kontinuálně roste poptávka 
i nabídka moderních technologií, které jsou uživatelům známy z jiných oblastí. 

 
Podpora asistivních technologií je v programu umožněna nepřímo, a to 
prostřednictvím podpory podnikatelů působících v sektoru asistivních technologií. 
Jedná se zejména o výrobce zdravotní techniky či firmy vyrábějící technologické 
komponenty využitelné v sektoru sociálních služeb a zdravotnictví. Firmy tak zde 
mohou získat podporu na vývoj nových (pilotních) technologických řešení nebo na 
rozvoj svého podnikání.  

 
Pro podporu asistivních technologií jsou významné zejména následující programy 
podpory:  

 
1. Program Inovace. Program je zaměřen na  podporu dvou  typů projektů: 

• Inovační projekty - u projektů uplatňujících nová originální řešení program 
umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a 
licencí nutných k jejich realizaci. 

• Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě 
program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných 
vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. 

 

2. Program ICT a sdílené služby. Tento program je zaměřen na rozvoj 
informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet 
vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb. 
 

3. Program Vysokorychlostní internet. Cílem programu je rozšíření moderní, 
kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k 
internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento 
přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy 
na komerční bázi. Program je tedy zaměřen na podporu rozvoje komunikační 
vrstvy asistivních  technologií. 

 

4. Program Technologie. Cílem programu je podporovat zvyšování počtu 
realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných 
podnikatelů a malých a středních podniků. Podporu lze získat na pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  
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5. Program Potenciál. Tento program je zaměřen na podporu podnikových 
investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky a 
výzkumnými organizacemi. Podporovány budou investice v oblasti vývoje 
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických 
inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky a vytváření sítí klastrů. 
 

Program CENTRAL EUROPE 2020 
Do programu mohou být zapojeni partneři z devíti členských států EU včetně všech 
regionů České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska, 
Slovinska, osmi německých spolkových zemí (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, 
Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, 
Durynsko) a devíti italských regionů (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Ligurie, 
Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, 
Valle d’Aosta a Benátsko).  

 
Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci výše uvedených zemí v rámci 
těchto segmentů: 

• Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  
• Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech sektorech  
• Zachování a ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání 

zdrojů  
• Prosazování udržitelné dopravy a odstraňování úzkých míst v klíčových 

síťových infrastrukturách  
 

Pro oblast asistivních technologií lze využít Prioritní osa 1 – „Spolupráce v oblasti 
inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY“. 

 
Tohoto cíle se dosáhne prostřednictvím nadnárodních a mezinárodních regionálních 
sítí a klastrů podporujících přenos technologií a rozvojem a implementací nových 
služeb podporujících inovace v podnicích a zlepšením znalostí a podnikatelských 
dovedností s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských 
regionech. 

 
Zvýšená spolupráce mezi aktéry systémů inovace, zejména mezi podniky a oblastí 
výzkumu, zlepší přístup k výsledkům výzkumu pro podniky, především pro MSP, 
čímž se podnítí další investice do inovací. Dále se posílí vazba mezi výzkumem a 
veřejnou správou (např. ustanovením konkrétních mechanismů a prosazováním 
veřejných zakázek v oblasti inovací), což by mohlo pozitivně přispět k přenosu 
hospodářských a sociálních inovací. 

 
Prioritní osa 1 je rozdělena do dvou specifických cílů: 
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• Specifický cíl 1.1 zlepšení udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro 
posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě 

• Specifický cíl. 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem 
podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech 

 
Mezi typy a příklady akcí, které mohou být financovány patří: 

• Vytváření a další posilování nadnárodních inovačních sítí a klastrů, ale i 
podpora jejich internacionalizace 

• Zvyšování přenosu výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných institucí do 
podnikatelského sektoru (zejména MSP), což povede k novým službám a 
výrobkům 

• Budování nadnárodních vazeb pro zlepšování stávajících a rozvoj nových 
služeb podporujících inovace v podnikání 

• Posilování vazeb mezi veřejným sektorem, finančními institucemi i 
podnikatelským sektorem (zejména MSP), aby docházelo k vytváření a 
testování nových struktur a služeb, které umožní přístup k financování 
inovací. 

• Zlepšení spolupráce mezi výzkumným, veřejným a soukromým sektorem za 
účelem podpory inovací a soukromého podnikání (např. omezováním 
administrativních bariér pro inovace, zadáváním veřejných zakázek na 
inovativní výrobky a služby, sociálními inovacemi atd.) 

• Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikovém sektoru (zejména MSP) 
v oblasti moderních technologií (např. ekologické inovace, nízkouhlíkové 
technologie, IKT, hlavní technologie atd.), inovativních výrobků, služeb a 
procesů i sociálních inovací přispívajících k regionálním strategiím 
inteligentní specializace 

• Tvorba a implementace strategií a nástrojů ke zlepšování tvořivosti a 
podnikatelského způsobu myšlení v různých obchodních kulturách a na 
všech úrovních vzdělávání 

• Tvorba a implementace strategií a nástrojů ke zlepšování technologických a 
řídících dovedností pro soukromé podnikání v oblasti hospodářských a 
sociálních inovací (např. zdravotní péče, sociální začleňování menšin, 
postižených lidí, seniorů atd.) 

• Přizpůsobení, tvorba a testování inovativních vzdělávacích systémů pro 
rozvoj znalostí a podnikatelských dovedností s ohledem na problémy 
související s demografickými změnami (např. stárnoucí společnost, 
nezaměstnanost mládeže, vylidňující se regiony potýkající se s 
nedostatkem kvalifikované pracovní síly atd.) 
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Operační program v gesci MŠMT je zaměřený na oblast vzdělávání a výzkumu a 
vývoje. Podpora rozvoje asistivních technologií je zde vnímána zejména 
prostřednictvím využití asistivních technologií v oblasti vzdělávání osob se 
specifickými vzdělávacími potřebami. V rámci programu budou podporovány 
investice do modernizace učeben včetně didaktického vybavení pro vzdělávací účely 
a zpřístupnění prostor pro studenty se specifickými problémy. Studenty se 
speciálními vzdělávacími potřebami jsou osoby se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ty mají právo 
bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a 
kompenzační učební pomůcky poskytované školou (např. znaková řeč, Braillovo 
hmatové písmo, alternativní způsoby dorozumívání apod.). 

 
V institucích typu školy a předškolní zařízení lze předpokládat rostoucí počet 
asistivních aplikací vyvinutých pro provoz s běžně dostupnými ICT technologiemi 
(např. smartphony, tablety). To je dáno zejména nízkou cenou obecně rozšířených 
ICT technologií v porovnání se specializovanými pomůckami vyvinutými pro daný 
účel na míru.  

 
Pro podporu asistivních technologií lze využít zejména prioritní osu 3, která je 
zaměřena na rovný přístup a zvýšení kvality předškolního, primárního a 
sekundárního vzdělávání a rovněž prioritní osu 2, která je zaměřena na zvýšení 
kvality vzdělávání na vysokých školách.  

 

Operační program Praha – pól růstu 
Tento operační program je zaměřený na území hl. m. Prahy. Podporu projektům 
v oblasti asistivních technologií lze zprostředkovaně nalézt v prioritní ose 3 , která je 
zacílena na podporu sociálního začleňování a boji proti chudobě. V rámci této 
prioritní osy budou podporovány projekty v oblasti sociálního podnikání a 
infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Program je v mnohých 
ohledech komplementární k oblastem podpory v IROP, který je zaměřen na celé 
území ČR kromě hl. m. Prahy.  

 

Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020  
Horizont 2020 je rámcovým programem EU, jehož prostřednictvím je na období 
2014–2020 vyčleněno bezmála 80 miliard EUR na výzkum, vývoj a inovace. 
Rámcový program Horizont 2020 je nástupcem 7. RP, ale zastřešuje i dříve 
samostatný program Konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and 
Innovation Framework Programme, CIP) a aktivity Evropského inovačního a 
technologického institutu (European Institute of Innovation and Technology, EIT). 
Rámcový program Horizont 2020 bude v následujících letech představovat hlavní 
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nástroj EU pro podporu výzkumu, vývoje a inovací a pro české subjekty jde o 
významnou možnost zapojení do mezinárodní spolupráce. 

 
Cílem rámcového programu Horizont 2020 je budování ekonomiky založené na 
znalostech a inovacích v celé EU prostřednictvím dostatečného financování 
výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo podpořeno provádění Strategie Evropa 2020 
a dalších politik EU a  fungování Evropského výzkumného prostoru. 

 
Tohoto cíle bude dosaženo pomocí tří vzájemně se podporujících pilířů: 

• vynikající věda 
• vedoucí postavení v průmyslu 
• společenské výzvy 

 
V rámci priority Společenské výzvy je jedním z témat „Zdraví, demografická změna a 
dobré životní podmínky“. Toto téma se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace v 
oblasti zdraví, prevence, léčení nemocí, studia faktorů ovlivňujících průběh nemoci a 
integrované péče o stárnoucí populaci od výzkumu až po uvedení na trh. Mezi 
podporované činnosti relevantní pro oblast asistivních technologií patří: 

• pochopení faktorů ovlivňujících zdraví, zlepšení propagace zdravého 
životního stylu a prevence nemocí (faktory související s prostředím a 
chováním, socioekonomické faktory, genetické faktory, vliv životního 
prostředí, působení toxických látek); 

• zlepšení diagnostiky; 
• používání medicíny in silico k lepší léčbě a předvídání onemocnění 

(počítačové simulace vývoje onemocnění konkrétního pacienta); 
• přenos znalostí do klinické praxe (klinické zkoušky metodiky jejich cílené 

přípravy); 
• lepší využívání zdravotních údajů (integrace infrastruktur databází včetně 

standardizace interoperability a zpracování dat); 
• zlepšení vědeckých nástrojů a metod na podporu tvorby politik a potřeb 

regulace; 
• aktivní stárnutí, podpora nezávislého a asistovaného života (výzkum a 

inovace ve prospěch zvýšení kvality života stárnoucí populace); 
• posílení postavení jednotlivců v oblasti vlastní péče o zdraví (úspory 

nákladů systému zdravotnické péče posílením samostatné péče a 
zodpovědnosti za zdraví); 

• podpora integrované péče (podpora léčení chronických onemocnění mimo 
instituce); 

• optimalizace účinnosti a účelnosti systémů zdravotní péče a snižování 
nerovnosti pomocí rozhodování na základě důkazů a šíření osvědčených 
postupů a inovativních technologií a koncepcí (analýzy a srovnávací analýzy 
systémů, reforem, socioekonomických dopadů apod.). 
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Tématem asistivních technologií se bezprostředně zabývá tematická oblast „Aktivní 
stárnutí, podpora nezávislého a asistovaného života“, nicméně skrze průřezové téma 
zdraví s problematikou asistivních technologií nepřímo souvisí i ostatní výše uvedené 
tematické oblasti. 

 

Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE 
Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, 
Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), 
Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a 
Ukrajinu. 

 
Pro podporu projektů v oblasti asistivních technologií lze využít prioritní osu č. 1 
Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region. Prioritní osa je rozdělena do 
dvou specifických cílů: 

 
1.1. Zlepšování rámcových podmínek pro inovace 
1.2. Zvyšování kompetencí pro podnikání a sociální inovace 
 
Mezi typy a příklady akcí, které mohou být financovány patří: 

• podpora rozvoje vynikající výzkumné infrastruktury v Podunají 
• podpora rozvoje klastrových politik a projektů klastrových spolupráce, které 

vedou ke společným inovacím  
• vyvinout a podpořit strategie a nástroje s cílem poskytovat lepší přístup k 

finančním prostředkům na inovace a podpory začínajícím inovativním firmám 
• podpora spolupráce výzkumu a vývoje s podniky a veřejným sektorem 
• podpora vzájemného učení a spolupráce za účelem zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců a zaměstnavatelů díky technologickým změnám a inovacím 
• podpora společného rozvoje dovedností a znalostí pro provádění sociálních 

inovací, inovativních vzdělávacích systémů v oblasti sociálních služeb a rozvoj 
dovedností a inovativních služeb ve veřejných službách jako jsou otázky 
migrace, zdraví a stárnutí 

• rozvíjet společné nástroje a služby za účelem zlepšení kompetencí pro 
inovační podnikání 

 

Přehled programů financovaných ze zdrojů EU umožňující podporu 
asistivních technologií  

 
V níže uvedené tabulce jsou v přehledné formě uvedeny vybrané programy 
umožňující podporu projektům v oblasti asistivních technologií.  
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Program  Prioritní 
osa  Specifické cíle Popis typu a příklady akcí, které budou 

financovány 
Příklady 
potencionálních 
příjemců 

Typ 
výdaj
ů 

 Operační 
program 
Zaměstnanost 

 Sociální 
začleňování a 
boj s chudobou 

2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na 
trhu práce 
 
2.1.2 Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 
 
2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost 
systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších 
navazujících služeb 
podporujících sociální 
začleňování 
 
2.2.2 Zvýšit dostupnost a 
efektivitu zdravotních služeb a 
umožnit přesun těžiště 
psychiatrické péče do komunity 
 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 

 - Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím 
sociálních služeb; 
- Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, 
podpora komunitní sociální práce; 
- Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity 
zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit 
nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich 
přirozeném prostředí včetně vzdělávání; 
- Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí (např. opatření 
na podporu zvýšení zaměstnanosti a společenského uplatnění 
starších osob, zvýšení povědomí společnosti o stárnutí, 
mezigenerační dialog, rozvoj asistivních technologií); 
- Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu 
neformální péče; 
- Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání; 
- Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních 
služeb; 
- Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, 
včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení 
udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i 
soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních 
službách; 
- Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených 
preventivních, následných a doprovodných služeb; 
- Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a 
hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků 
vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry; 
- Zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde 
tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v 
nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta; 
- Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb 
v oblasti psychiatrické péče, rozvoj nových služeb komunitního typu, 
ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje 
a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů 
institucionalizace na uživatele 

NNO, kraje, obce, svazky 
obcí a jejich asociace, 
školy, organizační složky 
státu a jimi zřízené 
příspěvkové organizace, 
sociální partneři, 
zaměstnavatelé, 
poskytovatelé sociálních 
služeb a jejich 
zastřešující organizace, 
vzdělávací a poradenské 
instituce a výzkumné 
organizace 

P
rim

árně neinvestiční  



 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 27 (celkem 62) 

Sociální 
inovace 

3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu 
využívání sociálních inovací a 
mezinárodní spolupráce v 
tematických oblastech OPZ 

 - Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovačních 
„laboratoří, hubůa inkubátorů na příslušné úrovni zaměřených na 
podporu inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního 
začleňování a veřejné správy; 
- Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku 
(vzdělávání aktérů na straně poptávky i nabídky, vznik inovační 
platformy – podpora síťování a spolupráce aktérů, apod.); 
- Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a 
fungujících principů a jejich šíření; 
- Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich 
financování a spolupráce se zaměstnavateli; 
- Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní 
péče k zefektivnění služeb a komplexnímu uspokojení potřeb 
uživatelů; 
- Adaptace na nové technologie zajištující udržitelný rozvoj – 
inovativní způsoby adaptace zaměstnanců na nové technologie na 
pracovišti, adaptace osob vyloučených nebo ohrožených sociálním 
vyloučením a chudobou na nové technologie s cílem zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti 

 Integrovaný 
regionální 
operační 
program 

Zkvalitnění 
veřejných 
služeb a 
podmínek 
života pro 
obyvatele 
regionů, 
zejména pak 
specifické cíle: 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 
2.2 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 
 
2.3 Rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotních služeb a 
péče o zdraví 

 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce; 
- Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby; 
- Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce; 
- Sociální bydlení; 
- Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků; 
- Vznik a rozšiřování kapacit sociálních podniků 

NNO, organizační složky 
státu, příspěvkové 
organizace 
organizačních složek 
státu, kraje, organizace 
zřizované nebo 
zakládané kraji, obce, 
organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, 
dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované 
nebo zakládané 
dobrovolnými svazky 
obcí, církve, církevní 
organizace, osoby 
samostatně výdělečně 
činné, malé a střední 
podniky 

P
rim

árně investiční 
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Operační 
program 
Podnikání a 
inovace pro 
konkurencescho
-pnost 

Rozvoj 
výzkumu a 
vývoje pro 
inovace 

1.1. Zvýšit inovační výkonnost 
podniků 
 
1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích 

 - Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh 
(např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.), zavádění procesních a 
marketingových inovací; 
- Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem 
(zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího počtu 
MSP i větších firem, rozvoj mezisektorové spolupráce a 
internacionalizace) 

Podnikatelské subjekty 
(malé a střední podniky), 
výzkumné organizace, 
orgány státní správy a 
samosprávy (včetně 
svazků obcí) a jim 
podřízené či jimi zřízené 
organizace (v případě 
PCP) 

P
rim

árně investiční 

Rozvoj 
podnikání a 
konkurencesch-
opnosti malých 
a středních 
podniků 

2.1 Zvýšit konkurenceschopnost 
začínajících a rozvojových MSP 
 
2.2 Zvýšit internacionalizaci 
malých a středních podniků 
 
2.3 Zvýšit využitelnost 
infrastruktury pro podnikání 
 
2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné 
vzdělávání v MSP 

 - Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a 
rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů a 
dotací MSP zejména pro mikropodniky; 
- Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na 
odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní 
podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných 
podnikatelských ploch; 
- Realizace komplexních stavebně-technických opatření vedoucích 
k rekonstrukcím technicky nevyhovujících podnikatelských 
nemovitostí nebo brownfieldů na podnikatelský objekt a vzniku nově 
zrekonstruovaných podnikatelských ploch 

Podnikatelské subjekty 
(malé a střední podniky) 

Rozvoj 
vysokorychlost-
ních 
přístupových 
sítí k internetu 
a 
informačních a 
komunikačních 
technologií 

4.1 Zvětšit pokrytí 
vysokorychlostním přístupem k 
internetu 

 - Usnadnění rozvoje podnikání a přístupu ke službám státu jak pro 
obyvatelstvo, tak pro podnikatelský sektor, s tím souvisí růst hrubého 
domácího produktu a zvyšování zaměstnanosti v ekonomice jako 
celku; 
- Rozšíření nabídky moderních a pokrokových digitálních služeb a 
aplikací např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, 
vzdělávání, zdravotnictví nebo přístupu k zaměstnání; 
- Překonání tzv. „digitální propasti“ mezi městskými a venkovskými 
oblastmi z hledisek, ve kterých nelze soukromé investice na komerční 
bázi očekávat. Výsledkem bude zvýšení konkurenceschopnosti 
periferních regionů, které bude současně působit jako prevence proti 
přemísťování hospodářské činnosti.; 
- Zvýšení dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální 
postavení nebo zdravotní postižení a dále podpora celoživotního 
vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti a snazší 
začlenění se do informační společnosti 

Podnikatelské subjekty 
(malé a střední podniky) 
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CENTRAL 
EUROPE 2020 

Spolupráce v 
oblasti inovací 
s cílem zvýšit 
konkurencesch-
opnost 
STŘEDNÍ 
EVROPY 

1.1. Zlepšit udržitelné vazby mezi 
aktéry systémů inovací pro 
posílení regionální inovační 
kapacity ve střední Evropě 
 
2.1 Zlepšit znalosti a 
podnikatelské dovednosti s cílem 
podpořit hospodářské a sociální 
inovace ve středoevropských 
regionech 

‒ Vytváření a další posilování nadnárodních inovačních sítí a klastrů, 
ale i podpora jejich internacionalizace; 
‒ Zvyšování přenosu výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných 
institucí do podnikatelského sektoru (zejména MSP), což povede k 
novým službám a výrobkům; 
‒ Budování nadnárodních vazeb pro zlepšování stávajících a rozvoj 
nových služeb podporujících inovace v podnikání; 
‒ Posilování vazeb mezi veřejným sektorem, finančními institucemi i 
podnikatelským sektorem (zejména MSP), aby docházelo k vytváření 
a testování nových struktur a služeb, které umožní přístup k 
financování inovací; 
‒ Zlepšení spolupráce mezi výzkumným, veřejným a soukromým 
sektorem za účelem podpory inovací a soukromého podnikání (např. 
omezováním administrativních bariér pro inovace, zadáváním 
veřejných zakázek na inovativní výrobky a služby, sociálními 
inovacemi atd.); 
‒ Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikovém sektoru 
(zejména MSP) v oblasti moderních technologií (např. ekologické 
inovace, nízkouhlíkové technologie, IKT, hlavní technologie atd.), 
inovativních výrobků, služeb a procesů i sociálních inovací 
přispívajících k regionálním strategiím inteligentní specializace; 
‒ Tvorba a implementace strategií a nástrojů ke zlepšování tvořivosti 
a podnikatelského způsobu myšlení v různých obchodních kulturách a 
na všech úrovních vzdělávání; 
‒ Tvorba a implementace strategií a nástrojů ke zlepšování 
technologických a řídících dovedností pro soukromé podnikání v 
oblasti hospodářských a sociálních inovací (např. zdravotní péče, 
sociální začleňování menšin, postižených lidí, seniorů atd.); 
‒ Přizpůsobení, tvorba a testování inovativních vzdělávacích systémů 
pro rozvoj znalostí a podnikatelských dovedností s ohledem na 
problémy související s demografickými změnami (např. stárnoucí 
společnost, nezaměstnanost mládeže, vylidňující se regiony potýkající 
se s nedostatkem kvalifikované pracovní síly atd.) 

 veřejné orgány, 
regionální rozvojové 
agentury, hospodářské 
komory, podniky, vysoké 
školy, výzkumné a 
vědecké instituce, NNO 

P
rim

árně neinvestiční  
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Inovativně a 
sociálně 
zodpovědný 
Dunajský 
region 

1.1. Zlepšování rámcových 
podmínek pro inovace 
 
1.2. Zvyšování kompetencí pro 
podnikání a sociální inovace 

- Podpořit rozvoj vynikající výzkumné infrastruktury v Podunají; 
- Podpořit rozvoj klastrových politik a projektů klastrových spolupráce, 
které vedou ke společným inovacím;  
- Vyvinout a podpořit strategie a nástroje s cílem poskytovat lepší 
přístup k finančním prostředkům na inovace a podpory začínajícím 
inovativním firmám; 
- Podpora spolupráce výzkumu a vývoje s podniky a veřejným 
sektorem;  
- Podpora vzájemného učení a spolupráce za účelem zvýšení 
kvalifikace zaměstnanců a zaměstnavatelů díky technologickým 
změnám a inovacím; 
- Podporovat společný rozvoj dovedností a znalostí pro provádění 
sociálních inovací, inovativních vzdělávacích systémů v oblasti 
sociálních služeb a rozvoj dovedností a inovativních služeb ve 
veřejných službách, jako jsou otázky migrace, zdraví a stárnutí; 
- Rozvíjet společné nástroje a služby za účelem zlepšení kompetencí 
pro inovační podnikání 

 veřejné orgány, 
regionální rozvojové 
agentury, hospodářské 
komory, podniky, vysoké 
školy, výzkumné a 
vědecké instituce, NNO 

P
rim

árně neinvestiční  

Horizont 2020 Společenské 
výzvy 

Zdraví, demografická změna, 
životní pohoda     

- Pochopení zdraví, stárnutí a nemoci; 
- Podpora zdraví a prevence nemocí: lepší mezioborová spolupráce 
pro životní prostředí a zásahy ve prospěch zdraví; 
- Vývoj nových diagnostických nástrojů a technologií; 
- Podpora zdravého a aktivního stárnutí s využitím ICT; 
- Moderní/pokročilé ICT systémy a služby pro integrovanou péči 

Veřejné i soukromé 
subjekty 

P
rim

árně neinvestiční  

Operační 
program Praha – 
pól růstu 

Podpora 
sociálního 
začleňování a 
boj proti 
chudobě 

3.1 Posílená sociální 
infrastruktura pro integraci, 
komunitní služby a prevenci 
 
3.2 Posílená infrastruktura pro 
sociální podnikání 
 
3.3 Posílení aktivit pro integraci, 
komunitní služby a prevenci 

 - Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému 
sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví (včetně chráněného, 
tréninkového a následného bydlení). 
- Vznik a rozvoj sociálních podniků a projektů poskytujících pracovní 
příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny 
obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen) 
- Podpora vzniku a činnosti kulturně-komunitních center a prostor 
komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména 
ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem 
posilování místní sociální soudržnosti.  

Hlavní město Praha, 
městské části hl. m. 
Prahy, organizace 
zřízené a založené hl. m. 
Prahou a městskými 
částmi hl. m. Prahy, 
NNO, podnikatelské 
subjekty (u kterých se 
předpokládá veřejně 
prospěšný záměr) 

P
rim

árně investiční 
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Operační 
program 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

Rovný přístup 
ke kvalitnímu 
předškolnímu, 
primárnímu a 
sekundárnímu 
vzdělávání 

3.1.1. Zvýšení kvality 
předškolního vzdělávání včetně 
usnadnění přechodu dětí na ZŠ 
 
3.2.1. Kvalitní podmínky pro 
inkluzivní vzdělávání 
 
3.3.1. Sociální integrace dětí a 
žáků včetně začleňování 
romských dětí do vzdělávání 

 - Profesní podpora pedagogů a systematické vzdělávání 
pedagogických pracovníků ve stěžejních oblastech; 
- Podpora proinkluzivního vzdělávání včetně podpory využívání 
moderních technologií  

Školy a školská zařízení, 
vysoké školy, další 
subjekty podílející se na 
realizaci vzdělávacích 
aktivit, orgány státní 
správy a samosprávy, 
včetně jejich svazků 
nebo sdružení a jimi 
zřízené a podřízené 
organizace 

P
rim

árně neinvestiční  
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Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MŠMT realizuje programy na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, 
kterými jsou COST CZ (evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu), 
EUREKA CZ (evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu 
a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, 
výzkumnými ústavy a vysokými školami), INGO II (podpora členství výzkumných 
organizací  v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají výzkumem a 
jeho podporou), KONTAKT II a aktivita MOBILITY (podpora bilaterální mezinárodní 
spolupráce).  

 
Výše uvedené programy nejsou specificky určeny pro financování výzkumu 
a vývoje  v oblasti stárnutí populace, avšak je možné v jejich rámci řešit mezinárodní 
projekty týkající se této problematiky. 

 
Mezi další programy umožňující podporu asistivním technologiím v gesci MŠMT patří 
program Aktivní asistované žití (Active Assisted Living, dále jen „AAL 2“).  

 
Aktivní asistované žití je iniciativa realizovaná podle článku 185 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, na níž bude v rámci priority Společenské výzvy rámcového programu 
Horizont 2020 vyčleněno 175 milionů EUR. Program AAL 2 navazuje na „Společný 
program pro asistované žití v přirozeném prostředí“ (Ambient Assisted Living Joint 
Programme, AAL) z období 2008–2013. Účelem programu AAL 2 je realizace 
inovačních řešení v oblasti ICT, které umožní nezávislé a důstojné stáří, přispějí k 
celkovému udržitelnému rozvoji péče o občany a zároveň zajistí nové ekonomické 
příležitosti pro evropský průmysl. Cílem tohoto programu je pomocí ICT zajistit aktivní 
a zdravé stárnutí a lepší podmínky pro starší občany (samostatnost, účast na 
společenském životě, kvalifikaci) a jejich pečovatele a snížit poskytované náklady na 
zdravotní a sociální péči. Program má přispět ke koncentraci kritického množství 
výzkumných, vývojových a inovačních zdrojů a kapacit v této oblasti, vytvořit příznivé 
prostředí především pro malé a střední podniky a podpořit soukromé investice 
a průmyslové využití ICT produktů v oblasti aktivního a asistovaného žití. Ve 
srovnání se svým předchůdcem by se měl program AAL 2 více zaměřovat na 
prevenci, screening a včasnou diagnózu, péči a léčbu. Zároveň má efektivněji zapojit 
konečné uživatele do fáze výzkumu a vývoje, a odstranit tak významnou překážku 
pro inovace. Vyšší míry koordinace by mělo být dosaženo s tematicky souvisejícími 
iniciativami, především s Evropským inovačním partnerstvím v oblasti aktivního a 
zdravého stárnutí.  

 
Ačkoli se ČR doposud programu neúčastní, řada českých subjektů je zapojena 
do projektů se související tématikou, což ukazuje vysoký potenciál českých subjektů 
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zapojovat se do projektů s touto tematikou. Možnost přistoupení ČR k programu AAL 
2 je průběžně analyzována a bude vyhodnocena v závislosti na výsledcích příprav 
státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 a jeho střednědobého 
výhledu na léta 2017 a 2018 ve vztahu k rozpočtové kapitole MŠMT. 

 

Národní programy umožňující podporu asistivních technologií 
Mezi národní programy umožňující podporu asistivních technologií patří zejména 

programy zaměřené na podporu výzkumu. Jedná se o následující programy: 
 

Program TRIO 
Nový program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřený na podporu 
výzkumu a vývoje. Posláním Programu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu a 
experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti 
klíčových technologií jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, 
nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní 
technologie. 

 
Programy Technologické agentury České republiky 
Hlavní úlohou TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování 
konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky. TA ČR nabízí 
několik programů, jedná se zejména o program Alfa, Beta, Gama Omega a program 
Centra kompetence.  
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Příklady využití asistivních technologií dle cílových skupin  

Osoby s chronickou chorobou či poruchou 
Jedná se o osoby trpící specifickými potížemi, kteří jsou jinak zcela autonomní. U 
těchto osob se asistivní technologie zaměřují zejména na sběr základních 
anamnestických dat a dat o jejich stavu a vývoji, sledování a vyhodnocování 
specifických zdravotních parametrů, komunikaci lékaře s pacientem, komunikaci 
mezi lékaři, na zpětnou vazbu o vývoji stavu a predikci dalšího vývoje a také na 
vyhodnocení rizikových situací. Účelem těchto řešení je: 

• Dodat pacientům pocit bezpečí. To znamená zachytit v čas zhoršení 
symptomů, aby mohla být přijata preventivní opatření a v případě náhlé 
události, jako je například infarkt, zajistit první pomoc. 

• Informovat pacienty o nemoci a průběhu léčby. Technologie poskytuje 
pacientovi zpětnou vazbu o vývoji jeho zdravotního stavu a případně jej 
motivuje k preventivním opatřením. Dále mu může zprostředkovat informace 
o možnostech léčby a podpory, rizicích symptomech a institucích, které se 
problematikou jeho nemoci zabývají. 

• Snížit frekvenci návštěv u lékaře. Technologie umožní sběr dat a jejich 
vyhodnocení bez nutnosti návštěvy specialisty. Specialista má k dispozici 
kvalitní data získávaná v přirozeném prostředí pacienta, která umožňují i 
predikci dalšího vývoje. Při zhoršení stavu naopak systém směruje pacienta 
k včasné návštěvě specialisty.  

• Zajistit komunikaci mezi aktéry léčby. Technologie mohou umožnit výměnu 
dat mezi jednotlivými lékaři a pacientem, případě poskytovateli neformální 
péče a spolupráci na dálku. 

 

Osoby se zrakovým postižením 
 

Asistivní technologie mohou být použity jako kompenzace zrakového omezení, a to 
zejména v následujících oblastech: 

• Navigace: Asistivní technologie mohou pomoci nevidomým naplánovat trasu 
městem a bezpečně je dovést na místo určení. 

• Pohyb v budovách: Existují řešení, která slouží k provázení nevidomých 
osob budovami. Například v nemocnicích může existovat lokální systém, který 
nevidomým usnadní orientaci v budově a pohyb v ní. 
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• Orientace v prostoru: Asistivní technologie mohou upozorňovat nevidomé na 
překážky v prostoru a dále například vyhledávat čipem označené předměty. 
Existují také aplikace rozpoznávající určité předměty (například bankovky). 

• Komunikace a zpřístupnění technologií: Asistivní technologie může pomoci 
nevidomému využívat informační a komunikační technologie pomocí 
hlasového ovládání. Chytré telefony se mohou proměnit na osobního 
asistenta s hlasovým výstupem a ovládáním. 

• Převod tištěného textu na mluvené slovo: Optické rozpoznávání znaků 
umožňuje digitalizovat tištěný text, například knihy či časopisy a převést je 
buďto na mluvené slovo, či použít digitalizovanou podobu textu na Brailleovo 
slepecké písmo. 

• Přístup k internetu a obsahu. 

• Plnohodnotné využívání techniky (jako počítač, tablet, mobilní telefon 
apod.). 

 

Osoby s tělesným postižením 
 

Řešení se odvíjí od typu postižení, které kompenzují. Uvádíme vybrané typy 
asistence, které mohou dnešní asistivní technologie nabídnout: 

• Navigace: Zejména pro vozíčkáře může pohyb městem představovat často 
nelehký úkol. Navigace vybere pro vozíčkáře vhodnou trasu městem 
s ohledem na bezbariérovost a jeho individuální možnosti. Pomůžeme mu 
naplánovat bezpečnou trasu a upozornit na překážky a nebezpečí na trase. 

• Pohyb prostorem: Asistivní technologie mohou pomoci pohybovat se 
prostorem tam, kde je to pro ně jinak obtížné. Samozřejmostí jsou dnes 
vozítka doplněná zmíněnou navigací. Další možností jsou „inteligentní 
chodítka“ vybavená motorem, který usnadňuje cestu do kopce a z kopce a 
dalším příslušenstvím. Řešení jsou často modulární a lze je doplňovat a 
rozšiřovat tak, aby vyhovovala potřebám uživatele. 

• Používání technologií: Při postižení horních končetin může technologie 
umožnit ovládat počítač či mobilní telefon. Sloužit k tomu mohou nejrůznější 
modulace využívající hlasové ovládání. Hlas může být použit k ovládání 
zařízení a také převeden do textového formátu. Další možností je ovládání 
technologie prostřednictvím pohybu očí nebo pomocí úst.  
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Osoby se sluchových postižením 
Řešení pro sluchově postižené a hluchoněmé orientovaná na kompenzaci 
handicapu: 

• Kochleární implantát: Nahrazuje funkci orgánu vnitřního ucha – šneka. Je 
určen dětem s vrozeným postižením či lidem, kteří přišli o sluch v dospělosti. 

• Naslouchadla: Zesilují zvuk z vnějšího okolí. Jedná se o pomůcku hojně 
využívanou při částečném narušení sluchu. 

• Komunikace prostřednictvím psaného slova: Téměř jakákoli forma výměny 
informací pomocí textu (SMS, email, komunikační aplikace), může neslyšícím 
umožnit komunikaci. Díky chytrým telefonům může v reálném čase textově 
komunikovat i větší skupina osob a to i při osobním setkání. 

• Převod řeči do textu a zpět: Technologie umožňuje převést textové sdělení 
pacienta na mluvené slovo, stejně tak rozpoznat mluvené slovo a převést jej 
do textového formátu. 

 

Osoby s mentálním postižením 
Mentální postižení je nedostatečnost nebo poškození mozku trvalého a 
nevyléčitelného charakteru. Následkem toho dochází k nenapravitelnému snížení 
intelektuálních schopností jedince. Mentální postižení je často skloubeno s dalším 
zdravotním postižením, např. tělesným, psychickým, somatickým či smyslovým. 
Rozlišuje se několik stupňů: lehká retardace, středně těžká retardace, těžká 
retardace a retardace hluboká. 

 
Asistivní technologie se u těchto osob používají především v těchto oblastech: 

• Včasná diagnostika – možnost využití telemedicínských řešení spadajících 
do oblasti asistivních technologií, které pomáhají diagnostikovat poruchy a 
monitorovat biometrické údaje uživatele, např. SHL Telemedicine, 
EMOTIONAAL, SafetyMonitor, Cloudové služby pro monitoring stavu pacientů 
apod. 

• Monitorování zdravotního stavu a psychického stavu – měření základních 
parametrů a jejich vyhodnocování, automatické sledování zdravotního stavu 
(akutní i dlouhodobé), celkové uvolnění svalového napětí; rehabilitace za 
použití asistivních technologií, kdy je snímán pohyb uživatele a promítá se do 
virtuálního prostředí na obrazovce, čím umožní uživateli posilovat nebo 
naopak uvolňovat svalové kontraktury apod. 

•  Dostupnosti odpovídající míry informovanosti těchto osob 

•  Přizpůsobení vzdělávací metody potřebám těchto osob 
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• Sociální začleňování – používání platebních karet (nácvik zapamatování si 
pinu graficky apod.), bezobslužná komunikace např. při navigaci, domácí 
práce. 

• Seberealizace a zvládání základních životních úkonů 

• Orientace v prostoru a čase – nácvik orientace za pomoci např. GPS, 
orientace v čase za pomoci digitálních hodinek, digitálních budíků apod. 

• Zapojení se do pracovního procesu 

• Decentralizace potřebné míry podpory této osoby s vazbou na rodinný 
systém či osoby blízké.  

• Bezpečnost - při bydlení vzdálená správa automatizovaných systémů 
domácností – vypínání určených spotřebičů v předem určených hodinách, 
kontrola zavření oken, zamčení bytu, to vše bez nutnosti fyzické přítomnosti 
asistenta. Systém může sloužit více lidem žijící ve skupině.  

 

Senioři  
Velkou oblastí využití asistivních technologií je podpora bydlení seniorů. Vedle 
seniorů mohou tuto skupinu řešení využívat všechny osoby, které mají narušenou 
autonomii a potřebují určitou míru asistence v bydlení. Skupina seniorů je sama 
o sobě velmi nehomogenní od zcela zdravých seniorů po osoby vyžadující trvalý 
dohled pečovatele. Asistivní technologie určené seniorům nejsou pouze reaktivní, 
tedy zaměřené na zmírnění aktuálního handicapu, ale měly by podporovat prevenci, 
predikovat budoucí zdravotní vývoj a odhalit potíže již v jejich zárodku. S přibývajícím 
věkem vzrůstá pravděpodobnost zdravotních a psychických potíží. Senioři často trápí 
více potíží současně (polymorbidita seniorů). Z uvedených důvodů je třeba 
přistupovat ke každému seniorovi do jisté míry individuálně a optimalizovat technické 
řešení na základě specifických potřeb jedince. Technologie mohou sloužit buď 
k podpoře samostatného bydlení v domácnosti seniora, nebo nástroj ke zkvalitnění 
rezidenčních služeb pro seniory. Nabídka jednotlivých funkcí asistivních technologií 
pro seniory je veliká, uvedeme vybrané technické možnosti: 

• Monitorování zdravotního stavu a psychického stavu: Podobně jako 
u chronicky nemocných může být i seniorův stav monitorován prostřednictvím 
asistivní technologie. U seniorů se o poznání častěji využívá tzv. ambientní 
technologie (Ambient Assisted Living), která umožňuje monitorování denní 
činnosti seniora v jeho domácím prostředí. Ambientní technologie využívá 
senzory pohybu (infračervené senzory, podlahové senzory a další), které jsou 
schopné zaznamenat denní a noční aktivitu seniora a také detekují pády. 
Senioři mohou také využívat přenosná zařízení (náramky, přívěsky) které 
slouží k monitorování jejich stavu. Informace mohou sloužit k identifikaci 
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příznaků nastupujících potíží a onemocnění, či k evaluaci léčby a opatření, 
která byla pro seniorův stav přijata.  Data také mohou sloužit seniorům jako 
zpětná vazba a motivace ke zdravému životnímu stylu. 

• Bezpečnost: Díky monitoringu seniora lze vyhodnotit krizové situace a zajistit 
včasnou pomoc. Týká se to zejména pádů, srdečních a mozkových příhod a 
dalších situací ohrožení života – situace je buďto vyhodnocena na základě 
analýzy přístrojových dat, nebo je systém aktivován samotným seniorem 
prostřednictvím „tlačítka“. Dále mohou technologie fungovat jako standardní 
zabezpečovací systém (ochrana před vstupem nezvaných návštěv, vymezení 
bezpečných zón apod.). 

• Navigace, lokalizace, detekce nebezpečných náklonů a pádů, detekce 
polohy v terénu s možností bezobslužné komunikace a bezobslužné přivolání 
pomoci  

• Podpora denního režimu: Technologie mohou kompenzovat postupné 
zrušování denních funkcí, například připomínat události a braní léků a 
organizovat si čas. Existují i dávkovače léků, které v určitý čas upozorní 
uživatele a vydají příslušnou dávku léků. 

• Trénink a rehabilitace: Řešení pro podporu rehabilitace. 

• Komunikace a selfmanagement: Asistivní technologie umožňují jednoduše 
se spojit s pečující osobou, lékařem, poskytovateli služeb či s blízkými 
osobami. Senior si tak může objednávat služby, plánovat schůzky či řídit na 
dálku bankovnictví. 

• Informace: Důležitou složkou autonomie je přístup k informacím. Nejrůznější 
weby a informační portály mohou seniorům a jejich blízkým pomoci lépe 
pochopit nastupující potíže a informovat se o možnostech řešení problémů a 
zvýšení kvality života. 

• Prostředky a spotřebiče inteligentní domácnosti 
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Analýza absorpční kapacity 

V rámci zpracování tohoto dokumentu bylo realizováno dotazníkové šetření za 
účelem analýzy absorpční kapacity projektů v oblasti využití asistivních technologií 
v sociálních službách a ve zdravotnictví. Analýza absorpční kapacity tak doplňuje 
analýzu realizovaných projektů a řešení, které jsou uvedeny v následující kapitole, a 
poskytuje tak komplexní přehled o aktuálním stavu a možném vývoji asistivních 
technologií. 

 
Dotazníkové šetření proběhlo prostřednictvím expertů zapojených v realizaci klíčové 
aktivity 13 projektu. Ti byli osloveni průvodním dopisem a žádostí o vyplnění 
dotazníku e-mailem dne 23. 6. 2015. 

 
Následně byla dne 2. 7. 2015 expertům zaslána připomínka s opětovnou žádostí o 
vyplnění dotazníků.  

 
Dotazníkové šetření se uskutečnilo v období od 23. 6. 2015 – 30. 7. 2015. Dotazník 
je uveden v příloze tohoto dokumentu. Celkem bylo takto získáno 17 dotazníků. 
Některé dotazníky obsahovaly více oblastí využití asistivních technologií.  

 
Mezi nejčastější okruh využití asistivních technologií byla respondenty identifikována 
oblast péče v domácím (neformálním) prostředí a dálkového monitoringu životních 
funkcí. Jedná se o využití asistivních technologií ve formě nejrůznějších dohledových 
center mapujících životní funkce uživatelů v jejich přirozeném prostředí, a to za 
pomoci různých technologií a pro různé cílové skupiny. Popisovaná řešení se rovněž 
lišila charakterem sledovaných a zpracovávaných informací (základní životní funkce, 
sledování pohybové aktivity, mapování mozkové činnosti, apod.) a také účelem, pro 
který jsou data shromažďována (domácí zdravotní péče, sociální péče v domácím 
prostředí, apod.).  

 
Dalším okruhem využití asistivních technologií je navigace a prostorová orientace 
zdravotně (zejména zrakově a hluchově) postižených osob. V této oblasti je 
v současné době realizováno mnoho zajímavých řešení, která jsou neustále 
zdokonalována pro praktické využití v terénu.  

 
Jako velmi vhodné se zdá využití asistivních technologií pro zpřístupnění informací 
pro různé skupiny sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva.  Jedná se zejména 
o využití různých webových portálů a komunikačních sítí pro sdílení informací mezi 
cílovými skupinami.  
 
Velkou množinu možného uplatnění nachází asistivní technologie v sektoru 
zdravotnictví. Zde se nabízí využití telemedicíny při prevenci a léčbě chronických 
onemocnění, při léčbě neurodegenerativních onemocnění souvisejících se stářím či 
léčba poúrazových poklesů smyslových, pohybových či kognitivních schopností. 
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Jako hlavní přínosy asistivních technologií respondenti uvedli zejména následující 
faktory:  
• Rozšíření služeb v oblasti domácí péče o klienta/pacienta 
• Zajištění vyššího standartu poskytovaných služeb s možností jejich poskytování 

v domácím prostředí 
• Ověření konceptu v prostředí měst a obcí s rozšířenou působností 
• Ověření konceptu v prostředí  městysů a vesnic ve větších dojezdových 

vzdálenostech od obcí s rozšířenou působností 
• Ověření konceptu v rámci senior domu (komunity ca 100 lidí) 
• Sledování zdravotního stavu pacienta v závislosti na čase a rozsahu medikace 
• Dohled pacienta/klienta 7x24 
• Snížení nákladů na poskytování péče 
• Zpřístupnění informací  
 

Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno v následující tabulce. 
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Dotazník 
č. Prioritní oblast  Cílové skupiny Popis aktivit 

1 
Využití asisitvních technologií v oblasti 
domácí péče a dálkový monitoring 
životních funkcí 

- senioři; 
- osoby se zdravotním 
postižením 

Využití náramků s tísňovým tlačítkem doplněným o možnost 
vzdáleně sledovat základní životní funkce uživatele v 
dohledovém centru 

2 
Využití asisitvních technologií v oblasti 
domácí péče a dálkový monitoring 
životních funkcí 

- senioři Integrovaný systém asistivních služeb v přirozeném prostředí 
uživatele 

3 Zpřístupnění informací pro sluchově 
postižené 

- osoby se sluchovým 
postižením  

Překlad Občanského zákoníků do českého znakového jazyka 
(otitulkovaná videa) 

4 Zpřístupnění informací pro sluchově 
postižené 

- osoby se sluchovým 
postižením  

Videoprůvodci - zpřístupnění sbírek, památek, naučných 
stezek, apod. 

5 Zpřístupnění informací pro sluchově 
postižené 

- osoby se sluchovým 
postižením  Zpřístupnění webu státních institucí neslyšícím 

6 Navigace a prostorová orientace - osoby se sluchovým 
postižením  

Využití světelných signálů a vibrací během nestandardních 
situací při varování obyvatelstva (např. během evakuace 
nákupního centra) 

7 Zpřístupnění informací pro tělesně 
postižené 

- osoby s tělesným 
postižením   Komunitní portál www.Vozejkov.cz 

8 Navigace a prostorová orientace 
- osoby s tělesným 
postižením; 
- OZP 

Aplikace pro bezbariérová místa s webovým rozhraním 
www.VozejkMap.cz (bezbariérové ubytování, stravování, 
trasy, apod.) 

9 
Využití asisitvních technologií v oblasti 
domácí péče a dálkový monitoring 
životních funkcí 

- osoby s tělesným 
postižením (paraplegie, 
tetraplegie,pentaplegie ); 
- OZP 

Bezkontaktní technologie využívající senzor pro sledování 
pohybu očí pro ovládání lůžka případně dalších zařízení 

10 Navigace a prostorová orientace - OZP 
Implementace navigačního systému pro OZP na bázi běžně 
dostupných technologií (standardní mobilní telefon a mapové 
podklady) 
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11 Dálkový monitoring životních funkcí  - osoby ohrožené 
chronickým onemocněním  

Využití telemedicíny při prevenci a léčbě chronických 
onemocnění; ověřování, standardizace a certifikace 
telemedicínských postupů a asistivních technologiích v 
prevenci a léčbě chronických onemocnění a jejich zavádění 
do klinické praxe v ČR. 

12 
Využití asisitvních technologií v oblasti 
domácí péče a dálkový monitoring 
životních funkcí 

- senioři; 
- OZP 

- Zaměření na telepéči (speciální alarmové systémy, 
přivolávací tlačítka, nouzové volání atd.). Senioři a jejich 
pečující potřebují získat více informací o dostupných 
pomůckách a řešeních v oblasti telepéče, telemedicíny tak, 
aby si vybrali z velkého množství služeb a produktů ten 
nejvhodnější pro jejich potřeby. Zároveň potřebují některá 
řešení prakticky vyzkoušet. 
- Šíření povědomí o užitečných technologiích (tablety, chytré 
telefony) a jejich aplikace a další pomůcky nenáročné na 
digitální gramotnost ve spojení s  telemedicínskými 
periferiemi, které umožní starým lidem déle zůstávat ve svém 
vlastním prostředí a oddálit tak institucionalizaci. 

13 Podpora aktivního stárnutí - senioři Webový portál zaměřený na problematiku stárnutí 

14 Podpora aktivního stárnutí - senioři 
Zavádění mobilní, plošně dostupné a proaktivně použitelné 
služby; vytvoření vzorové spolupráce na úrovni vybraných 
municipalit o různých velikostech 

15 Dálkový monitoring životních funkcí  

- starší lidé s počínajícími či 
probíhajícími 
neurodegenerativními 
onemocněními; 
- lidé po úrazech, které jsou 
provázeny snížením 
smyslových, pohybových či 
kognitivních schopností; 
- lidé, kteří potřebují pro své 
profese zvýšenou dušení 
odolnost 

Projekt je zaměřen především na mapování mozkové činnosti 
v „terénních podmínkách“ (tedy mimo specializovaná 
zdravotnická zařízení) s užitím technik elektroencefalografie, 
evokovaných potenciálů a brain computer interface (BCI) a 
cenově dostupných hw zařízení a následné neurorehabilitace 
či zlepšování kognitivního výkonu s kontinuálním mapováním 
a zaznamenáváním průběžného stavu monitorovaných 
subjektů. Větví projektu je i monitoring a způsob komunikace 
pacientů s ošetřujícím personálem v nemocnicích, při kterém 
nemůže komunikace probíhat verbálně či gesty, ale pacient je 
plně odkázán na komunikaci mozkovými vlnami (např. 
soustředěním se na určitý podnět). 
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16 
Využití asisitvních technologií v oblasti 
domácí péče a dálkový monitoring 
životních funkcí 

- pacienti propuštění z 
akutních lůžek do domácího 
ošetření vyžadující terénní 
zdravotní služby; 
- chroničtí pacienti 
vyžadující dlouhodobý 
dohled; 
- senioři; 
- klienti, kterým je 
poskytována asistenční 
služba nebo pečovatelská 
služba 

 1. Využití asistivních technologií v oblasti domácí zdravotní    
péče 
  - Vzdálený monitoring vitálních funkcí pacienta 
  - Periodický sběr dat zjišťující stav klienta 
  - Reakce pacienta na podávanou medikaci 
2.  Využití asistivních technologií v sociální oblasti 
  - Monitorování klienta v domácím prostředí 
  - Monitorování klienta v domově pro seniory 
  - Podpora aktivizace klienta 

17 
Využití asisitvních technologií v oblasti 
domácí péče a dálkový monitoring 
životních funkcí 

- senioři; 
- OZP; 
- diabetici 

Využití konceptu „living lab“ při testování a vyvíjení asistivních 
technologií a telemedicínské aplikace s ohledem na reálné 
podmínky bydlení a života;  
Vytvoření inovativní platformy podporující léčbu a život 
pacientů s diabetes mellitus 



 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 44 (celkem 62) 

Příklady realizovaných řešení a projektů  

Nové trendy v oblasti asistivních technologiích se věnují vývoji systémů pro podporu 
integrované péče, která zahrnuje jak zdravotnické tak sociální služby. Asistivní 
technologie mají potenciál zvýšit efektivitu a dostupnost služeb a zajistit efektivní 
spolupráci mezi všemi aktéry péče. Je však třeba vytvořit legislativní podmínky, 
organizační modely a systém financování, které umožní rozvoj asistivních 
technologií. V zahraniční lze přitom hledat inspiraci nejen na úrovni technologie, ale i 
na úrovni organizačních modelů a legislativy. Velkou roli v budování prostředí pro 
nasazení asistivní technologií přitom mají mezinárodní i lokální organizace a 
ekosystémy zainteresovaných stran. Jako důležité se také ukazují projekty zaměřené 
na zvyšování povědomí o možnostech využívání asistivních technologií. 

 
V rámci ČR a EU byla či je realizována celá řada projektů zabývající se 
problematikou asistivních technologií. 

 
Jedná se o celou řadu, často diametrálně různorodých řešení o různé kvalitě a 
technologické vyspělosti.  

 
Jednotlivé příklady reprezentují řešení pro různé cílové skupiny osob s různými 
potřebami a také rozdílný přístup z hlediska využívaných technologií. 
 

Projekty realizované na území ČR  
Projekt navigace pro nevidomé 

Navigační systém pro nevidomé v ČR je jedním z projektů Výzkumného 
vývojového centra (RDC), podpořených Vodafone stipendiem. Řešitelský tým 
studentů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze na vývoji systému spolupracoval se 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), jejíž představitelé 
připomínkovali zadání a podíleli se na testování v terénu. SONS také zajišťoval 
implementaci systému do praxe. Systém umožňuje okamžitou lokalizaci a následnou 
navigaci nevidomého do cílové oblasti a kombinuje technologie GPS a GSM 
s lokalizačním call centrem a mapovými podklady. 

 
Navigační systém pracuje s GPS přijímačem, který má nevidomý u sebe a který 
zjišťuje jeho polohu a odesílá ji do serveru call centra. V případě ztráty orientace 
kontaktuje nevidomý call centrum, které určí jeho polohu na mapě a dovede ho do 
cíle. Nevidomý však může systém využívat také jako navigačního průvodce pro 
cestování do míst mimo svůj obvyklý „akční rádius“ (např. meziměstské cesty). 
http://navigace.sons.cz/ 

http://navigace.sons.cz/
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NaviTerier – navigace nevidomých v budovách 
Tento projekt umožňuje navigaci nevidomých i po městě, ale zejména v neznámých 
budovách. Zahrnuje zdokonalení systému mobilní navigace, návrh speciálního 
náramku pomáhajícího s orientací v neznámém prostředí a v neposlední řadě také 
vytvoření hry komunikující s hráčem pomocí hmatu a tepla. Navigační systém 
funguje na podobném principu jako běžné GPS. Nevyžaduje žádné specializované 
technické zařízení a spoléhá se na mobilní telefony s hlasovým výstupem, které 
zrakově postižení běžně používají. Systém v principu funguje tak, že pečlivě 
připravený popis budovy nebo exteriéru je po jednotlivých částech zrakově 
postiženému zprostředkováván pomocí hlasového rozhraní mobilního telefonu. Na 
rozšiřování popsaných míst technici spolupracují s Navigačním centrem SONS. 

 
Výzkumníci se navíc rozhodli na základě rozhovorů s nevidomými a popisu jejich 
pravidelných tras po hlavním městě vytvořit navigační mapu a uložit ji do speciálního 
náramku, který se nasazuje na spodní část prstů. Nevidomý ho při chůzi městem 
objímá prsty a podle jeho teploty a povrchu pozná, zda je ve frekventované zóně jiný 
nevidomý, který by mu případně pomohl s navigací a orientací. Pokud se totiž 
nevidomí dostanou do části města, kterou neznají, ocení spíše pomoc od člověka se 
stejným postižením. Ten přesně ví, jak podobně handicapovaného jedince navigovat.  

 
Systém zaznamenává místa, kde se nevidomí často vyskytují a je tudíž velká 
pravděpodobnost, že ztracenému jedinci někdo pomůže. V neznámém prostředí, kde 
se příliš nepohybují, náramek zchladne a zvrásní se. Stejně jako se zvířata při 
obraně naježí, náramek změnou povrchu svého držitele upozorní na možné 
nebezpečí. Pokud se však nevidomý nachází v místě, kde se ostatní handicapovaní 
často pohybují, náramek zteplá a jeho povrch zůstane hladký. 

 
Projekt dále pokračuje a momentálně se pracuje na propojení náramku a mobilu. 
Pokud se nevidomý ztratí a náramek mu napoví, že je ve frekventované zóně, 
dostane možnost zaslání kontaktu na dalšího nevidomého, který dané místo dobře 
zná a může mu pomoci. Proto je potřeba, aby na dalším vývoji spolupracovalo co 
nejvíce nevidomých lidí, kteří by byli ochotni poskytnout své údaje dalším lidem bez 
zraku. 
http://ulab.cz/naviterier/index.php?lgch=cs 

 
FriendlyVox - Zpřístupňující informační a komunikační portál bez 

nutnosti užití zraku. 
Ozvučený portál FriendlyVox představuje unikátní řešení zpřístupňující informační a 
komunikační služby bez nutnosti užití zraku. 

 

http://ulab.cz/naviterier/index.php?lgch=cs
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FriendlyVox byl vytvořen s ohledem na specifické potřeby zrakově postižených osob, 
pro ovládání portálu tak stačí pouze klávesnice a všechny potřebné informace jsou 
předávány hlasovým výstupem.  

 
Co FriendlyVox například umožní: 
• přístup k zpravodajským serverům a novinám 
• informace pro každý den (Wikipedie, předpověď počasí, jízdní řády ..) 
• komunikaci prostřednictvím E-mail, Skype 
• sledování rádia či televize 
• osobní kancelář (dokumenty, kontakty, kalendář, překlady) 
• přístup k sociálním sítím (Youtube, Facebook…) 

http://www.friendlyvox.info/cs/ 
 

Pomoc nevidomým a slabozrakým při měření glykémie 
Unikátní elektronická konstrukce ve spojení s glukometrem umožňuje osobě 
slabozraké či nevidomé bez pomoci další osoby zjišťovat naměřené údaje a ty použít 
vhodně k dalšímu postupu léčby, tzn. osoba slabozraká či nevidomá je schopna 
provádět „selfmonitoring" (sledování vývoje nemoci a úprava dávkování léčiva 
samotným pacientem). Elektronická konstrukce nezasahuje do zapojení domácích 
diagnostických přístrojů, pouze využívá sériové rozhraní poskytované těmito přístroji. 
http://www.gate2biotech.cz/pomoc-nevidomym-a-slabozrakym-pri-mereni-glykemie/ 
 

Projekt Centra asistivních technologií 
V prostorách FEL ČVUT bylo vytvořeno centrum moderních technologií pro výuku 
v oblasti asistivních technologií. Tato oblast výuky zahrnuje prostředky a technologie 
péče a zkvalitnění života seniorům, invalidním a handicapovaným občanům a dětem. 
Centrum asistivních technologií (CAT) je realizováno ve spolupráci dvou vysokých 
škol ČVUT a UK (celkem šest kateder FEL ČVUT a jeden ústav 1. LF UK) pro výuku 
interdisciplinární oblasti asistivních technologií jako jedné z hlavních priorit 
vzdělávacího programu v rámci EU. S ohledem na výraznou interdisciplinaritu oboru 
a velkou ekonomickou náročnost těchto technologií je CAT vytvářeno ve spolupráci s 
více pracovišti s uvažováním výrazného synergického přínosu sdílení znalostí i 
technologií. 

 
CAT je využíváno v prvé řadě studenty FEL a 1. LF (bakalářské, magisterské, 
kombinované, doktorské studium, celoživotní vzdělávání a studium v anglickém 
jazyce), a dále i pro celoživotní vzdělávání biomedicínských inženýrů a zdravotních 
pracovníků. Jako podmnožina asistivních technologií je rovněž cílem CAT uvádění 
technologií a pomůcek pro vzdělávání handicapovaných. 

 
CAT je první integrované pracoviště pro podporu výuky v oblasti AT v ČR. 
V současné době je v prostorách CAT využívána přístrojová technika, která jednak 

http://www.friendlyvox.info/cs/
http://www.gate2biotech.cz/pomoc-nevidomym-a-slabozrakym-pri-mereni-glykemie/
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souvisí s přímou lékařskou péčí, jednak tvoří podpůrnou infrastrukturu a v neposlední 
řadě je využitelná v oblasti domácí péče a asistivních technologií. Toto vybavení je 
využíváno pro výuku a výzkum, je také možné ho využívat v celoživotním vzdělávání 
pro široké spektrum účastníků kursů včetně pracovníků ze sociální sféry. 

 
Do budoucna se počítá s využitím prostor zejména pro výuku studentů FEL. Pro 
účely výzkumu se připravuje v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a 
kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) nové pracoviště, které bude umožňovat ještě 
daleko rozsáhlejší experimenty a poskytovat zázemí pro celoživotní vzdělávání 
pracovníků ve zdravotní a sociální péči. 

 

Akustická syntéza řeči 
Systémy akustické syntézy řeči samy o sobě nabízejí široké pole uplatnění, ať už 
v oblastech, kde jiný než hlasový způsob komunikace nepřichází v úvahu, ale i tam 
kde možnost hlasové komunikace výrazně obohatí kvalitu dané lidské činnosti nebo 
prostě tam, kde hlasová syntéza může ulehčit život. Syntetizovaná řeč může nahradit 
skutečného lidského řečníka na širokém spektru různých pozic – od rutinního 
oznamování opakujících se informací (zastávky MHD, nádraží, apod.), přes hlasový 
monitoring údajů (řídicí střediska), informační a dialogové systémy (automatická 
spojovatelka, telefonní klientské či informační linky), až po vysoce propracované a 
přirozené čtení libovolných textů (e-maily, SMS, ale i celé knihy). V současné době 
nelze též syntéze řeči upřít stoupající uplatnění v zábavním průmyslu.  

 
Nejužitečnějšími aplikacemi syntézy řeči jsou nepochybně aplikace pro 
handicapované lidi. Tyto aplikace mohou využívat lidé s různým zrakovým, 
sluchovým nebo hlasovým postižením. Zrakově postižení mohou používat systém 
TTS, který jim bude předčítat jakýkoliv text (např. ve formě čtečky obrazovky, screen 
readeru). Hlasově postižení mohou k vytváření „své“ řeči využívat svůj „osobní“ 
systém syntézy řeči. Lidé, kteří ztratili řeč například po mozkové mrtvici, mohou 
využít technologii založenou na modelu mluvicí hlavy pro výuku řeči. Sluchově 
postižení mohou upřednostnit poslouchání neutrální, srozumitelné a akusticky čisté 
syntetické řeči před zašuměnou, dynamickou přirozenou řečí. Lidé s menším 
postižením sluchu mohou dále současně využívat informace vizuální, získané 
odezíráním modelu mluvicí hlavy (zejména rtů), i akustické, obsažené ve vytvářeném 
řečovém signálu. Využití obou druhů informace může najít významné uplatnění i 
například k výuce znakové řeči sluchově nepostižených. 
http://www.kky.zcu.cz/cs/research-fields/acoustic-speech-synthesis#tts 
 

Audiovizuální rozpoznávání řeči 
Jedná se o úlohu rozpoznávání řeči počítačem, v níž je využíváno obou složek řeči: 
akustické složky a vizuální složky. Řeč je produkována řečovým ústrojím a 
výsledkem produkce řeči člověkem je akustický signál, který můžeme slyšet a pohyb 

http://www.kky.zcu.cz/cs/research-fields/acoustic-speech-synthesis#tts
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řečového ústrojí, který můžeme vidět. Bohužel viditelnou část hlasového ústrojí 
představují pouze rty, zuby, jazyk a tváře člověka. Proto vizuální složka řeči obsahuje 
méně informace než akustická složka řeči. Vizuální složku řeči využívají nejen lidé se 
sluchovým postižením (odezírání ze rtů), ale používáme ji nevědomě všichni v běžné 
komunikaci především v hlučných prostředích. 
http://www.kky.zcu.cz/cs/research-fields/audio-visual-speech-recognition 
 

Audiovizuální syntéza řeči 
Odezírání ze rtů je nutnou podmínkou porozumění řeči sluchově postižených lidí. Ti 
používají specifických tvarů tváře zejména pak rtů k získání informací o promluvě. 
Ale i pro normálně slyšící jedince pomáhá vizuální vjem k lepšímu porozumění. Do 
vizuální řeči můžeme zahrnout všechny řečové projevy, které můžeme vnímat 
zrakem na tváři řečníka. Kompletní vizuální informace je zprostředkována tvarem a 
pohybem rtů, brady, zubů, tváří a krku. Vizuální a akustické projevy jsou z principu 
jejich vzniku synchronizované. Důkazem o přínosu vizuální řeči k celkovému 
porozumění jsou prováděné audiovizuální studie vnímání řeči. 
http://www.kky.zcu.cz/cs/research-fields/audio-visual-speech-synthesis 
 

Rozpoznávání znakového jazyka 
Cílem rozpoznávání znakového jazyka je rozpoznat promluvu znakujícího člověka. 
Rozpoznaná informace je následně předána modulu překladu znakového jazyka, 
který jí přeloží do srozumitelné formy. Vstupem pro rozpoznávač je sekvence 
snímků, zachycena například kamerou. Obecně je možné použít i jiný snímací 
přistroj jako například datové rukavice. 
 

Projekt GATE (Graphics Accessible to Everyone) 
Projekt je zaměřen na netradiční reprezentaci obrázků pomocí jejich ozvučení – 
základem je transformace pixelů do směsi zvuků. To umožňuje uživateli 
(nevidomému) prozkoumat obrázky, které nejsou anotovány, např. obyčejné 
fotografie. Další funkcí je generování obrázků v dialogovém režimu. Aplikace je 
přizpůsobena pro zrakově postižené, protože umožňuje vytvářet jednoduché formy 
porozumění, jsou prováděné audiovizuální studie vnímání řeči. 

http://lsd.fi.muni.cz/gate/about 
 

AREÍON 
Jeden z nejstarších tísňových systémů v České republice využívaný organizací 
Živote90. Původní koncepce vychází z využití pevné telefonní linky a telefonního 
aparátu s módem tzv. hlasitého odposlechu. Součástí systému je i PIR čidlo reagující 
na pohybovou aktivitu uživatele a tísňové tlačítko. Postupně byl systém rozšiřován i o 

http://www.kky.zcu.cz/cs/research-fields/audio-visual-speech-recognition
http://lsd.fi.muni.cz/gate/about
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technologie GSM s vazbou na seniorské mobilní telefony. Aktuálně je systém 
propojen na pult tísňové péče, který dodavatel provozuje.  

 
Technologicky tento systém nepatří k příliš progresivním a spíše staví na klasických 
historických zvyklostech. 
http://www.zivot90.cz 
 

CAREOS 
První revoluční systém nespadající do kategorie tísňových systémů, ale do oblasti 
dohledových systémů, který jako první integruje všechny oblasti moderních 
asistivních technologií do jednoho provázaného řešení, včetně využívání 
nejmodernějších technologických oblastí jako big data, umělé inteligence a 
neuronových sítí ve vyhodnocovacím procesu. 

http://www.careos.eu 
 

Dohledová služba pro seniory - ANTARES-AZV s.r.o. 
Toto řešení vychází ze stejného principu jako některé následující systémy, tedy z 
jednoúčelově upravené GSM komunikační jednotky s GPS modulem. Tři barevně 
odlišená tlačítka mají za úkol rozlišovat závažnost vysílané zprávy. Červené 
odpovídá krizové situaci, žluté doplňkovým službám a zelené komunikaci mimo 
dohledové centrum, např. s osobou blízkou apod. Dobíjecí základna umožňuje 
komunikaci i při dobíjení zařízení. Uváděnými funkčními parametry je zařízení 
obdobné jako systém Senior Inspect. Poměrně nepovedený se jeví celkový design 
zařízení. 
http://www.antaresazv.cz 

 

GRIFFIN MEDICAL ALARM 
Systém je svým základem obdobný jako již uvedené řešení Areíon. Skládá se tedy z 
centrální jednotky umožňující oboustrannou hlasovou komunikaci pomocí pevné 
linky, popř. GSM modulu, k níž může být připojena řada vybraných bezdrátových 
senzorů. V případě krizové situace upozorní základnová stanice dohledové centrum 
a toto již aktivně zareaguje na tíseň uživatele. Systém díky rozmanitosti senzorů patří 
k cenově náročnějším. 
http://www.medicalalarm.cz 

 

InspectLife 
InspectLife je webový informační systém určený pro poskytování personalizované 
medicíny, telemedicíny a asistenčních dohledových služeb. Systém využívá výstupní 
informace z různých druhů senzorů a čidel, které si uživatel obvykle volí podle vlastní 

http://www.zivot90.cz/
http://www.careos.eu/
http://www.antaresazv.cz/
http://www.medicalalarm.cz/
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potřeby. Tyto podněty přicházejí do dohledového centra, které na krizovou situaci 
podle zvoleného tarifu zareaguje. 
http://www.dohled.inspectlife.cz 

 

Senior Inspect 
Dodavatel tohoto systému konkrétnější popis neuvádí s odůvodněním obavy z úniku 
obchodního tajemství. Ze zjištěných skutečností lze však konstatovat, že je funkčně 
obdobný např. se systém společnosti Antares-AZV. Základ systému tvoří GSM 
komunikační jednotka, která díky své velikosti nemůže být umístěna na zápěstí 
uživatele, ale na rozdíl od některých obdobných systémů, obsahuje i GPS lokátor. 
Pomocí této jednotky v případě nouze uživatel komunikuje s dohledovým centrem 
nebo osobami blízkými. 
http://www.clevertech.cz 

 

Orthos 
Radom Orthos je signalizační systém umožňující sledovat pohyb osob vybavených 
čipem v podobě náramkových hodinek nebo přívěšku na krk ve vymezeném 
prostoru. Zařízení se skládá ze dvou částí, zmíněného čipu a základnové stanice, 
která je schopná předat informaci o průchodu sledované osoby vymezeným územím 
do nadstavbového systému. 
http://www.radom.eu/produkty-a-sluzby/systemy-pro-privolani-pomoci/orthos.htm 

 

Daisy Care 
Daisy Care je dle popisu v nabídce „… inteligentní služba využívající moderní 
technologie k zajištění bezpečí a pocitu jistoty pro vaše blízké, o které pečujete. Tato 
inovativní forma technické podpory se umí klientovi přizpůsobit a vyhodnotit 
neobvyklé situace, a zároveň je poskytována v přirozeném prostředí klienta.“ Dle 
specifikace uvedené na webových stránkách je systém schopen vyhodnotit 
přítomnost sledované osoby a v případě nebezpečí zaslat varování prostřednictvím 
SMS nebo emailu. 
http://daisycare.net 

 

Projekty realizované v zahraničí 
Lifetime Homes Lifetime Neighbourhoods 
Je britský program, který definuje plány pro krátko- a střednědobé bydlení se 
speciálně navrženými byty pro starší osoby. Tyto byty jsou koncipované tak, aby se 
v nich a v jejich okolí starší osoby mohly snadno pohybovat a aby měly pocit bezpečí 
v rámci celé komunity. 
http://www.lifetimehomes.org.uk/ 

http://www.dohled.inspectlife.cz/
http://www.clevertech.cz/
http://www.radom.eu/produkty-a-sluzby/systemy-pro-privolani-pomoci/orthos.htm
http://daisycare.net/
http://www.lifetimehomes.org.uk/
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Building Bridge project  
Cílem tohoto irského projektu je vyvinout komunikační zařízení pro podporu sociální 
integrace starší populace a snížení rizika samoty a sociální izolace. Projekt je 
součástí aktivit Technology Research for Independent Living (TRIL) Centre v Irsku. 
http://capsil.org/capsilwiki/images/7/7b/TRILBrochure_40950191.pdf 

 

AALIANCE  
AALIANCE byla inovační platforma financovaná jako koordinovaná akce v letech 
2008-2010. Na ni navázal projekt AALIANCE2 financovaný v rámci 7. rámcového 
programu. Hlavním cílem do budoucna je vytvořit celoevropskou síť, která bude 
sledovat a podporovat výzkum a vývoj v oblasti AAL. V obou navazujících projektech 
vznikla celá řada důležitých dokumentů, včetně podrobné cestovní mapy a 
strategické výzkumné agendy. 
http://www.aaliance2.eu/ 

 

Kaiserslautern AAL projekt 
Tento německý projekt je reálnou instalací AAL ve 20 bytech (16 dvoupokojových 
bytů, 3 třípokojové byty a 1 rodinný dům). Obyvatelé bytů představují reprezentativní 
vzorek obyvatel Kaiserslauternu (vyučení a nevyučení dělníci, ženy v domácnosti, 
vysokoškoláci; věkové složení: 5 mladších 60 let, 4 starší 80 let, ostatní mezi 60 a 80 
lety). V bytech jsou instalace funkcí „chytrého bytu“, včetně monitorování zdravotního 
stavu, denních aktivit, alarmů, komunikace. V rámci studie bylo též hodnoceno přijetí 
technologií uživateli. 
http://www.assistedliving.de/ 

 

CommonWell 
Common Platform Services for Ageing Well in Europe je evropský projekt 
financovaný v rámci ICT Policy Support Programme. V projektu byly realizovány 
pilotní projekty ve 4 regionech a městech – Andalusii (Španělsko), Bielefeldu 
(Německo), Veldhovenu (Holandsko) a Milton Keynes (Velká Británie). 
http://commonwell.eu/norm/commonwell-home/ 

 

INDEPENDENT 
ICT Enabled Service Integration for Independent Living je evropský projekt 
financovaný v rámci ICT Policy Support Programme (skončil na podzim 2013). 
http://independent-project.eu/home/ 

 

http://capsil.org/capsilwiki/images/7/7b/TRILBrochure_40950191.pdf
http://www.aaliance2.eu/
http://www.assistedliving.de/
http://commonwell.eu/norm/commonwell-home/
http://independent-project.eu/home/
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Living Labs 
Vedle evropských projektů vznikají a na národních úrovních jsou podporovány tzv. 
living labs, tedy výzkumná pracoviště, kde jsou technologie instalovány v reálném 
prostředí tak, aby si potenciální uživatelé mohli vyzkoušet, zda jim doporučené a 
vybrané přístroje, zařízení a software budou vyhovovat. 
 
Příklady takových pracovišť: 

Severní Irsko: TRAIL living lab, http://trail.ulster.ac.uk/ 
Nizozemí: Smart Homes, http://www.smart-homes.nl/default.aspx?lang=en-US 
Německo: BAALL – Bremen Ambient Assisted Living Lab, 
http://www.dfki.de/web/living-labs-de/baall-bremen-ambient-assisted-living-
laboratory 
Švýcarsko: Luzern – iHome Lab, https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-
engineering-architecture/research/kompetenzzentren/ihomelab/ 

 

EASTIN  
EASTIN je evropská informační síť zabývající se technologií pro postižené a jejich 
autonomií. Poskytuje informace o asistivních technologiích ve všech jazycích 
Evropské unie. Jde o nejkomplexnější informační službu v tomto sektoru, která je 
dostupná na internetu. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a splňuje podmínky 
přístupnosti dle doporučení konsorcia W3C. V současnosti jsou na stránkách 
informace o více než 50 000 pomůckách dostupných na evropském trhu, dále 
o výrobcích a distributorech. Navíc stránky obsahují i nápady a návrhy pro řešení 
problémů každodenního života tělesně postižených. Základ této sítě vznikl v rámci 
projektu EASTIN (2004-2006) v programu EU eTEN. 
http://www.eastin.eu/cs-CZ/whatIsEastin/index 

 

ATIS4all 
Výstupem projektu je přístupný portál o asistivních technologiích v oblasti ICT včetně 
řešení, výzkumu a vývoje v této oblasti. Cílem je shromáždit na jednom místě 
informace o dostupných asistivních technologiích a službách, založených na ICT, 
dále snadnější přístup k užitečným informacím s cílem vyřešení problému autonomie 
v každodenním životě a kontakty pro svou vlastní profesionální činnosti.   
http://collaborativeportal.atis4all.eu/en-GB/default.aspx 

 

SPES 
Cílem projektu je vývoj asistivních pomůcek, které mohou pomoci zdravotně 
znevýhodněným spoluobčanům a seniorů v kritických situacích i v běžném životě. 
Vyvíjená zařízení musí umět detekovat pády, lokalizovat osobu v interiéru i 
venkovním prostředí, umožňovat bezobslužnou komunikaci a přivolat pomoc, 

http://trail.ulster.ac.uk/
http://www.smart-homes.nl/default.aspx?lang=en-US
http://www.dfki.de/web/living-labs-de/baall-bremen-ambient-assisted-living-laboratory
http://www.dfki.de/web/living-labs-de/baall-bremen-ambient-assisted-living-laboratory
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-engineering-architecture/research/kompetenzzentren/ihomelab/
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-engineering-architecture/research/kompetenzzentren/ihomelab/
http://www.eastin.eu/cs-CZ/whatIsEastin/index
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případně podat tísňové hlášení. Do tohoto projektu byli zapojeni také dva čeští 
partneři, a to Katedra kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení 
technického v Praze a ProDeep, o.s., 
http://www.spes-project.eu 

 

SmartCare 
V mnoha případech je chronicky nemocný senior, popřípadě zdravotně postižená 
osoba, vystavena otázce zajištění simultánní sociální a zdravotní péče. Doposud 
však odlišnosti v organizování obou péčí v evropských zemích vedou k nízké nebo 
nedostatečné koordinaci. Za účelem ověření nových modelů péče o dvě skupiny 
pacientů-klientů probíhá v řadě evropských zemích projekt SmartCare. Tento projekt 
má za cíl ověřit v (10) regionech pomocí pilotních projektů novou organizaci péče 
o pacienty propuštěné z nemocnice do domácího prostředí a o pacienty 
v dlouhodobém stavu chronické choroby. K tomu byly vypracovány podrobné 
generické modely péče, které se v různých podobách jednotlivé regiony zavázaly 
realizovat.  Modely péče využívají prostředky ICT (např. elektronické zdravotní 
záznamy a záznamy soc. péče). Na projektu participují zástupci ministerstev 
příslušných regionů. Zúčastňují se ho i zástupci z dalších regionů – zejména těch, 
které integrovanou péči v horizontálním smyslu (sociální a zdravotní péče) zatím 
připravují, nebo o ní uvažují, avšak zúčastňují se ho i další expertní a pozorovatelské 
subjekty. Řada systémových návrhů a dokumentů navržených v projektu podléhá 
ochraně autorských práv. Projekt je otevřený dalším regionům a pořádá rovněž 
telekonference a prezentace, v nichž jsou probírány praktické otázky realizace pilotů 
integrované péče.    
http://www.pilotsmartcare.eu 

 

epSOS 
 

Projekt epSOS (Smart Open Services for European Patients) se zaměřuje na 
mezinárodní výměnu zdravotnických dat pacienta, tvorbu a mezinárodní výměnu 
elektronických receptů a podporu mobility pacientů. Nejde o sepisování strategií, ale 
o praktickou realizaci těchto úkolů v rozsáhlém mezinárodním pilotním projektu, který 
je v provozu od dubna 2012. 

http://www.epsos.eu/home.html 
 

Cardicom   
Cardicom je příkladem řešení specificky zaměřeného na pacienty trpící srdečními 
potížemi a onemocněním oběhové soustavy. Systém pravidelně měří biometrická 
data, která buď přímo odesílá lékaři, nebo je zpracovává do podoby reportů ve 
formátu .pdf, které je možno odeslat elektronicky nebo vytisknout. Systém je nabízen 
lékařům a zdravotnickým zařízením a lékařům, kteří poté mohou systémem doplnit 

http://www.pilotsmartcare.eu/
http://www.epsos.eu/home.html
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svoje služby. Společnost zároveň zřizuje linku, která nabízí podporu jak pacientům, 
tak lékařům. 

 
Systém snižuje nutnost hospitalizace, podporuje léčbu a pomáhá předcházet 
srdečním selháním. 
http://www.cardiocom.com/ 

 

SHL Telemedicine 
SHL je izraelský výrobce a provozovatel telemedicínských řešení pro chronicky 
nemocné osoby a seniory, který nabízí řadu zařízení pro sledování a zpracování 
biometrických údajů. Mezi sledované údaje patří krevní tlak, EKG, tělesná hmotnost, 
dechová kapacita plic a obsah vázaného kyslíku v krvi. Data z jednotlivých 
komponent jsou prostřednictvím internetu či pevné linky odesílána odborníkům ve 12 
izraelských nemocnicích. Systém dokáže sám rozpoznat rizikovou situaci a okamžitě 
uvědomit odborníky a zajistit tak včasnou léčbu. Řešení snižuje potřebu pravidelné 
návštěvy nemocnice či lékaře a zajišťuje dohled a prevenci krizových situací. Za 
dobu své existence zajistilo SHL telemedicínská řešení pro více než milion uživatelů.  

http://www.shl-telemedicine.com/ 
 

EMOTIONAAL 
 

Cílem projektu EMOTIONAAL je vyvinout systém pro podporu integrované péče pro 
seniory žijící na venkově. Systém staví na 4 prvcích, kterými jsou: 
• Platforma umožňující sběr a odesílání biomedicínských dat ze senzorů 

nacházejících se v domácnosti seniora. Platforma využívá technologie již 
dostupné na trhu. 

• Plug&Care connector – rozhraní, které umožňuje do systému integrovat další 
produkty či poskytovatele služeb. 

• Nové nanosenzory, které umožňují rozpoznat potenciálně nezdravé podmínky, 
nezdravý životní styl a stravovací návyky, zejména v souvislosti s léčbou 
diabetu. 

• Infrastruktura venkovských zásobovacích center (rural supply units), které 
integrují obchod, služby a zdravotnická zařízení a umožňují tak seniorům zajistit 
si předměty denní potřeby, stravu a asistenční i zdravotnické služby v rámci 
svého bydliště. 

http://www.aal-europe.eu/projects/emotionaal 

http://www.cardiocom.com/
http://www.shl-telemedicine.com/
http://www.aal-europe.eu/projects/emotionaal
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REMOTE 
Projekt je zaměřený na multidisciplinární přístup k vývoji asistivních systémů pro 
seniory žijící v odlehlých oblastech. Výsledný systém by měl nabídnout péči 
podporující nezávislé bydlení seniorů trpících chronickou chorobou jako například 
hypertenzí, artritidou, Alzheimerovou nemocí nebo Parkinsonovou nemocí. Projekt 
se dále zaměřuje na zvládání rizikových faktorů, jako jsou obezita, vysoký krevní tlak, 
kouření, stres, nízká fyzická aktivita či nezdravé stravovací návyky. Systém má 
monitorovat biomedicínské údaje a psychickou a fyzickou aktivitu uživatelů. Systém 
by měl také umožnit vzdálenou komunikaci s poskytovateli zdravotnických a 
sociálních služeb a personalizované asistované bydlení vycházející z potřeb 
konkrétního uživatele. 
http://www.remote-project.eu 

 

AMICA 
Cílovou skupinou projektu AMICA jsou pacienti trpící chronickou obstrukční plicní 
nemocí. Jedná se tedy o příklad velmi specializovaného řešení. Systém umožňuje 
samovyšetření pacienta s případnou vzdálenou pomocí specialisty. Uživatelské 
rozhraní platformy také umožňuje komunikaci a interakci s neformálními pečovateli a 
blízkými osobami pacienta. Prostřednictvím sdílení dat a oboustranné komunikace je 
zvyšována motivace pacienta k léčbě i pocit bezpečí. 
http://www.aal-europe.eu/projects/amica 

 

CCE 
Projekt CCE – Connected Care for Elderly PersonsSuffering from Dementia je 
příkladem domácího řešení pro seniory trpící demencí. CCE má za cíl pomáhat 
osobám s demencí v raném stadiu žít déle samostatně a zmírnit postup nemoci. 
CCE sestává z několika komponent integrovaných do jednoho systému, kterými jsou: 
• Chytrá televize (smart TV), na které běží uživatelské rozhraní systému. CCE je 

tedy také příkladem využití smart TV jako ústředního prvku řešení. 
• Uživatelské prostředí pro smart TV, které umožňuje zpřístupnit jednotlivé 

aplikace. 
• Sadu senzorů, které monitorují aktivitu a chování uživatele. 
• Dávkovač léků, který upozorní seniora, že je čas vzít si léky a následně vydá 

přesné množství předepsaných léků. 
• Diář, který pomáhá seniorům s plánováním a vykonáváním denních aktivit. 
• Platforma (middle ware), která pomáhá integrovat veškerá data. 

http://www.cceproject.eu/ 
 

http://www.remote-project.eu/
http://www.aal-europe.eu/projects/amica
http://www.cceproject.eu/
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EXCITE 
Projekt EXCITE – Enabling Social Interaction through Embodiment je příkladem 
využití robotiky v domácím prostředí. V rámci projektu EXCITE byl vyvinut robot 
umožňující telepresenci blízkých osob a pečovatelů v domácnosti seniora či 
pacienta. Pečující osoby mohou robota ovládat na dálku, pohybovat se po 
domácnosti, a komunikovat se seniorem či pacientem. Nejvýraznějším prvkem 
robota je velká obrazovka se zabudovanou kamerou umožňující videohovory. Existují 
i další řešení využívající robotiku v domácím prostředí nejen jako prostředek sociální 
interakce, ale i k asistenci při každodenních aktivitách. 
http://www.excite-project.eu 

 

http://www.excite-project.eu/
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Závěr 

V ČR existují přetrvávající problémy, které se nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů 
sociální a zdravotní politiky, ať už je to oblast trhu práce, sociálního začleňování 
nebo poskytování zdravotní a následné péče. Právě tyto okruhy problémů jsou 
potenciálně vhodné pro řešení pomocí asistivních technologií.  

 
Asistivní technologie řeší celou řadu problémů (souvisejících především se 
znevýhodněními různých cílových skupin) uživatelů v oblasti sociálních a zdravotních 
služeb, a to jak z pohledu konečných příjemců služeb (např. senioři, osoby se 
zdravotním postižením, chronicky nemocní pacienti aj.), tak z pohledu poskytovatelů 
služeb (např. sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, lékaři a 
zdravotničtí pracovníci, rodinní příslušníci aj.). 

Přínosy asistivních technologií lze vnímat z kvalitativního a kvantitativního hlediska.  

Mezi kvalitativní přínosy patří především podpora samostatnosti, soběstačnosti, 
sociálního začlenění, komunikace, bezpečnosti, prevence zdravotních stavů a kvality 
života uživatelů, možnost nasazení nepřetržité péče bez zvýšení počtu osob 
pečujících. Mezi kvantitativní přínosy patří především zvýšení efektivity poskytování 
služeb, snížení nákladů na hospitalizaci a dlouhodobý pobyt uživatelů v sociálních 
pobytových zařízeních a zvýšení počtu obsloužených klientů. Nemůžeme opomenout 
přínos pro rodinné příslušníky v oblasti neformální péče. Využíváním asistivních 
technologií předcházíme syndromům vyhoření u osob pečujících, umožňujeme 
přerušit nepřetržitou péči bez nutnosti umisťovat osobu opečovávanou do 
odlehčovacích služeb denních, či týdenních stacionářů a mnohdy umožníme 
rodinným příslušníkům i návrat do pracovního procesu, byť na zkrácený pracovní 
úvazek. 

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje v ČR jednotný legislativní rámec 
pro oblast asistivních technologií neexistuje ani jednotná systémová finanční a 
institucionální podpora tomuto sektoru. Tomu odpovídá i způsob rozvoje asistivních 
technologií, který je zpravidla odkázán na realizaci pilotních projektů. Tyto projekty 
pak nabízející inovativní řešení často však izolované na konkrétní podmínky 
prostředí, v kterém jsou realizovány. Přestože trh již v současné době nabízí celou 
řadu nástrojů a technologických možností, zůstávají sociální služby v pozadí zájmu 
velkých technologických subjektů. Zavádění nových technologií do obecné praxe 
v oblasti sociálních služeb je proto velmi zdlouhavé a komplikované.  
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Přestože v současné době neexistuje v ČR speciální program či prioritní oblast 
zaměřená na podporu asistivních technologií nabízí se celá řada programů, v rámci 
kterých lze vývoj a implementaci asistivních technologií přímo či nepřímo podpořit.  

 
Jedná se zejména o následující programy: Integrovaný operační program, Operační 
program Zaměstnanost, Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost a Horizont 2020. 

 
V dokumentu byly popsány jednotlivé okruhy a možné typy projektů v oblasti 
asistivních technologií, které je  možné financovat z veřejných zdrojů.  

 
Nasazení moderních technologií v oblasti sociálních a zdravotních služeb je obecně 
relativně nižší než je tomu v jiných sférách lidského života. To je dáno zejména větší 
konzervativností sektoru sociálních služeb a zdravotnictví, nižšími finančními 
možnostmi, větší mírou legislativní regulace a nízkou poptávkou ze strany uživatelů a 
poskytovatelů služeb. Pro další rozvoj asistivních technologií je nutné dokončit jejich 
legislativních ukotvení v českém právním řádu a podpořit poptávku po asistivních 
technologií z veřejných zdrojů. A to zejména v zavádění asistivních technologií do 
praxe, tak aby se staly běžnou součástí poskytovaných sociálních a zdravotnických 
služeb a ve vzdělávání cílových skupin a poskytovatelů zdravotní a sociální péče.   
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Přílohy 

Dotazník k analýze absorpční kapacity. 
 

Prioritní oblast:  
 
Popište oblast zaměření a problematiku projektu/záměru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cílové skupiny: 
 
Popište a charakterizujte cílové skupiny projektu/záměru  
 

 
 
 

Potencionální žadatelé: 
Uveďte typ organizace, můžete označit více možností  

 
    Veřejnoprávní subjekt  
    Podnikatelský subjekt  
    Nestátní nezisková organizace  
    Sdružení fyzických a právnických osob  
    Školská právnická osoba  
    Veřejná vysoká škola  
    Veřejná výzkumná instituce 
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Oblast využití projektu: 
Uveďte oblast využití projektu, můžete označit více možností  

 
    Věda, výzkum, inovace 
    Vzdělávání  
    Zdravotní péče  
    Sociální péče  
    Veřejná správa a samospráva 
    Život v domácím bydlení  
    Jiný:..................  

 
Předpokládané náklady na realizaci: 

 
Zdroje financování: 
Uveďte předpokládané zdroje financování, můžete označit více možností 

 
    Evropské fondy 
    Státní rozpočet 
    Soukromé zdroje 
    Jiný:........................  

 
Návrh realizace a očekávané výstupy:  
Popište jednotlivé projektové záměry či aktivity a jejich hlavní přínosy a výstupy 

 

 
 
 





 

 

Účelová neperiodická publikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věcné zadání pro budoucí projekty v oblasti asistivních technologií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyšlo v roce 2015,. 
Vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
jako neprodejnou účelovou publikaci. 
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