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1. Úvod 

Asistivní technologie se stávají nedílnou součástí našich životů. Běžně je 
používáme, aniž bychom si to uvědomovali Jejich smyslem je zvýšit kvalitu 
života znevýhodněných osob, ať už se jedná o seniory, tělesně nebo zdravotně 
postižené osoby, děti nebo sociálně znevýhodněné osoby. Těmto uživatelům 
mohou asistivní technologie pomáhat překonat jejich handicap, zvyšují jejich 
nezávislost a bezpečí a umožňují jim udržovat a rozvíjet sociální kontakty, které 
by jinak v důsledku životních okolností musely být utlumeny. Zvláště u starších 
osob nebo u osob těžce handicapovaných tak významně stoupá šance na 
zachování podmínek pro život v přirozeném prostředí na úkor nutnosti 
institucionalizace poskytované péče. 
 
Přestože je rychlý rozvoj asistivních technologií zvláště v posledním desetiletí 
nepřehlédnutelný, jejich potenciál je stále využitý nedostatečně a neefektivně. 
Důvodů, proč tomu tak je, je celá řada a dost dobře ani není možné všechny 
stanovit, natož pak vyjmenovat. Zjevně se jedná o kombinaci mnoha různých 
faktorů, z nichž mezi významné patří uživatelská nepřívětivost některých 
realizovaných projektů v kombinaci s jejich technologickou náročností, 
nedostatečnou legislativní podporu pro využití asistivních technologií 
a technologickou roztříštěnost jednotlivých řešení bránící propojování dílčích 
částí do komplexnějších celků. 
 
Smyslem tohoto dokumentu je přinést přehled současného stavu asistivních 
technologií s ohledem na možnosti jejich využití v domácí a neformální péči, 
provést rozbor platného regulačního rámce a zabývat se efektivitou využívání 
asistivních technologií s cílem ukázat, jakým způsobem je třeba upravit vztahy 
v oblasti asistivních technologií, jaké legislativní a ekonomické změny zavést 
a jak upravit nabídku produktů a služeb tak, aby se asistivní technologie staly 
dostupnějšími, a to nejenom z ekonomického hlediska, ale i z hlediska jejich 
praktické použitelnosti. 
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2. tomto dokumentu 

Tento dokument je součástí výstupu dlouhodobého projektu Podpora procesů v 
sociálních službách, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky. Projekt je financován z prostředků Evropské unie 
z Evropského sociálního fondu v České republice z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. 
 
Do tohoto projektu byla v roce 2014 doplněna klíčová aktivita č. 13 s názvem 
Podpora asistivních technologií, rozdělená na několik dílčích částí. Dokument je 
přímým výstupem části 2c Asistivní technologie v domácí a neformální péči této 
aktivity. 
 

2.1. Vztah k ostatním částem výstupu aktivity 
Klíčová aktivita č. 13 Podpora asistivních technologií je rozdělena na několik 
dílčích výstupů: 

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 a 
Výstup 3c Budoucí projekty v oblasti asistivních technologií. 

Tento dokument je součástí druhé skupiny výstupů (dokumenty 2a až 2d), která 
je zaměřená na popis současného stavu v oblasti asistivních technologií. 
Výstupy této skupiny navazují na dokument 1 Obecný materiál k asistivním 
technologiím a přinášejí přehled současného stavu v dané oblasti v České 
republice a ve světě, obecný popis možností využití asistivních technologií pro 
danou cílovou skupinu, právní a regulační rámec, základní ekonomické 
zhodnocení a doporučující výstupy. Dokumenty 2a až 2d jsou pak podkladem 
pro dokumenty třetí skupiny (výstupy 3a až 3c), které přinášejí konkrétní 
systémové návrhy pro rozvoj a ekonomicky i provozně efektivní využití 
asistivních technologií. 
 
Výstup 2c navazuje na přehled dosavadního užití a rámce asistivních 
technologií v České republice včetně relevantních zahraničních projektů. Výstup 
2c si neklade za cíl popsat veškeré možnosti užití asistivních technologií, neboť 
souběžně jsou zpracovávány části 2a, 2b a 2d výstupu klíčové aktivity č. 13 
projektu Podpora procesů v sociálních službách, které se specifickými 
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možnostmi využité asistivních technologií také zabývají. Část 2a je věnována 
využití asistivních technologií v sociálních službách se specifickým zaměřením 
na službu tísňové péče, které je prakticky jedinou z registrovaných služeb podle 
zákona o sociálních službách, která asistivní technologie využívá. Část 2b 
popisuje využití asistivních technologií ve zdravotnictví a přitom se věnuje 
obecně využití ICT ve zdravotnictví a specificky problematice zdravotnických 
prostředků s ohledem na potenciál jejich využití v klinické praxi i komunitní 
a domácí zdravotní péči. Část 2d je pak věnována specificky asistivním 
technologiím pro osoby se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na 
popis procesů na pořízení kompenzačních pomůcek a zdravotnických 
prostředků. Příklady využití asistivních technologií ve vlastním domácím 
prostředí jsou využity v části 3a k prezentaci možností hodnocení efektivity 
asistivních technologií. Část 3a rovněž poskytuje přehled metod vhodných 
k tomuto účelu. Výstupy a doporučení z části 2c jsou také využity v části 3b 
k zpracování návrhů na úpravy legislativního a procesního rámce pro podporu 
dalšího rozvoje asistivních technologií. V části 3c je pak uveden přehled 
možností veřejné finanční podpory projektů v rámci rozvoje asistivních 
technologií co se týče vědy a výzkumu, vývoje a inovací a implementace ve 
zdravotnictví a sociálních službách včetně pokusu o získání dílčího přehledu 
absorpční kapacity zainteresovaných subjektů v oblasti asistivních technologií 
prostřednictvím dotazníkového šetření v okruhu expertů a jejich partnerů. 
 

2.2. Využitelnost dokumentu 
Dokument je koncepčním materiálem, jehož hlavním smyslem je kromě 
podrobného popisu problematiky využití asistivních technologií v domácí 
a neformální péči přinést návrhy a doporučení vztahující se k zajištění 
podmínek pro další rozvoj této oblasti, rozšíření dostupnosti poskytovaných 
služeb a zvýšení jejich komfortu a ekonomické efektivity. 
 
Dokument je rozdělen do několika na sebe volně navazujících částí. V úvodu 
dokumentu je obecně popsána problematika asistivních technologií v domácí 
a neformální péči (kapitola 3), jsou zde uvedeny základní definice použitých 
pojmů, popsán historický vývoj a současný stav oblasti a vymezen vztah 
asistivních technologií k dalším způsobům poskytování neformální a domácí 
péče. V této části textu je uvedena i obecná klasifikace asistivních technologií 
využívaných v oblasti domácí a neformální péče. 
 
V další části dokumentu je proveden podrobný rozbor regulačního rámce 
neformální a domácí péče (kapitola 4). Je zde uveden přehled legislativních 
předpisů vztahujících se k této oblasti a specifikována odpovědnost a povinnosti 
výrobců, dodavatelů, poskytovatelů a uživatelů asistivních technologií. Součástí 
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této kapitoly je i návrh změn platné legislativy s cílem zvýšení kvality 
a dostupnosti asistivních technologií pro neformální a domácí péči. 
Navazující část dokumentu se pak zabývá problematikou pořízení a používání 
asistivních technologií pro domácí a neformální péči (kapitola 5). Tato část 
obsahuje přehled dostupných řešení realizovaných v České republice i v 
zahraničí, shrnuje možnosti využití asistivních technologií pro sledování 
vitálních parametrů a parametrů prostředí a pro podporu komunikace 
a selfmanagementu. Současně je zde podrobněji diskutována i problematika 
financování asistivních technologií v domácí a neformální péči. 
 
Poslední část dokumentu je pak věnována efektivitě využívání asistivních 
technologií v domácí a neformální péči (kapitola 6). Jejím obsahem je přehled 
parametrů využitelných pro hodnocení efektivity, postup výpočtu nákladových 
analýz a vlastní analýza nákladů a přínosů včetně způsobů její interpretace. 
 

2.3. Příprava a projednávání 
Předložený dokument vznikl jako výstup práce expertního panelu složeného 
z odborníků zastupujících poskytovatele péče, příjemce péče, výrobce 
asistivních technologií, akademickou sféru, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR a odbornou veřejnost, a to v době od února do června 2015. 
 
Výstupy tohoto dokumentu byly postupně projednávány v rámci pracovní 
skupiny, která měla přípravu materiálu na starosti. V červenci 2015 pak tento 
dokument prošel připomínkovým řízením v rámci celé aktivity 13 Podpora 
asistivních technologií a následně byl zveřejněn. 
 

2.4. Souhrn zjištění a závěrů 
Shrnutí podstatných informací včetně doporučujících výstupů je jako klíčový 
výstup této části aktivity uvedeno na konci dokumentu v samostatné kapitole 
7 Závěr. 
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3. Asistivní technologie v prostředí neformální a domácí 
péče 

Tato kapitola je úvodem do popisu využívání asistivních technologií 
v prostředí neformální a domácí péče. V současné době chybí jednotné 
názvosloví jak pro oblast domácí a neformální péče, tak pro oblast asistivních 
technologií. Jsou zde proto uvedeny definice pojmů, se kterými je v rámci 
dokumentu pracováno. 

 

3.1. Vymezení neformální a domácí péče 
Domácí péče je pro účel tohoto dokumentu péče poskytovaná v původním 
prostředí příjemce péče – tedy v místě jeho bydliště, či eventuálně v domově 
jeho blízkých. 
 
Příjemci domácí péče mohou být například senioři, osoby trpící akutní či 
chronickou chorobou, osoby zotavující se po úrazu či operaci. V užším slova 
smyslu se jako domácí péči označuje péče o osoby s dlouhodobě či trvale 
narušenou schopností pečovat o svou osobu, v širším slova smyslu pak jakákoli 
péče, která probíhá v původním prostředí příjemce. Domácí péče tak redukuje 
nutnost příjemce péče docházet ambulantně k lékaři, trávit čas na lůžku 
v nemocnici či se trvale přesunout z domácího prostředí do prostředí 
institucionalizovaného bydlení. Poskytována může být laickými pečovateli, 
dobrovolníky i profesionálními zdravotnickými či sociálními pracovníky. 
 
Domácí péče je často dávána do protikladu k péči institucionální (např. 
nemocniční či péči v léčebnách pro dlouhodobě nemocné). 
 
Za neformální péči je v tomto dokumentu považována péče, která není 
podložena smluvně a není poskytována za úplatu. Neformální péče je 
poskytována převážně nezištně na základě osobních vazeb, nejčastěji členy 
rodiny nebo blízkými přáteli či sousedy.  
 
Za neformální pečovatele lze považovat osoby blízké, sousedy nebo přátele, 
kteří poskytují pomoc, podporu nebo péči osobě, která je na péči částečně či 
zcela odkázána. Jedná se o péči, která není založena na formálním smluvním 
vztahu mezi pečovatelem a příjemcem péče. Předpokládá se, že bude 
poskytována bez nároku na odměnu a podmínkou k jejímu výkonu není žádný 
kvalifikační předpoklad. Mezi neformálními pečovateli se nejčastěji objevují 
rodinní příslušníci. 
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Neformální a domácí péče je tedy obvykle péče poskytovaná blízkými 
osobami příjemce péče v jeho domácím prostředí. Touto péčí lze zajistit pomoc 
v oblastech péče o domácnost, péče o vlastní osobu, případně pomoc 
a podporu při plnění všech ostatních běžných denních činností. Samotná 
povaha péče je pak dle její intenzity a naléhavosti rozdělena na: 

• péči podpůrnou – podporu (občasnou výpomoc při údržbě domácnosti, či 
zprostředkování kontaktu s lékařem apod.), 

• pomoc (pravidelnější pomoc s chodem domácnosti, nákupy a běžnou 
občanskou administrativou), 

• péči o osobu (pomoc a asistenci s běžnými aktivitami na denní bázi, např. 
při zvládání hygieny, stravováním apod.) a 

• dohled (např. nad užíváním léků, pohybem osob v domácnosti, chránící 
před hrubým nebo agresivním zacházením pečovatele či návštěvy). 

Opakem neformální péče je péče formální, tedy profesionální péče, která je 
poskytována na základě smluvních podmínek. Poskytovatel formální péče musí 
mí dostatečné vzdělání a kompetence k poskytování této péče. 
 
Formální domácí péči Home Care (tj. domácí péči využívaná v systému 
zdravotní ošetřovatelské péče) je pro účely tohoto dokumentu zařazena jako 
formální domácí péče, která je osobě příjemci poskytovaná v souladu s platnou 
legislativou zakotvenou v systému zdravotní péče. Domácí péče je zaměřena 
zejména na udržení, podporu, navrácení a rozvoj soběstačnosti, zmírňování 
utrpení u nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. 
Zdravotní ošetřovatelská péče je určená pacientům, kterým ji na předepsaném 
formuláři naordinoval praktický nebo jiný kompetentní lékař. Je poskytována 
v domácím prostředí formou ošetřovatelských intervencí složených z úkonů 
zdravotní ošetřovatelské péče, k jejichž aplikaci nebo realizaci je kompetentní 
pouze kvalifikovaný zdravotnický pracovník. Ošetřovatelská péče, která byla 
ordinována lékařem na předepsaném formuláři, realizována kvalifikovaným 
zdravotnickým pracovníkem a tím také řádně zdokumentována, je hrazena 
z veřejných zdrojů smluvní pojišťovnou pacienta. Mezi hrazené úkony 
ošetřovatelské péče patří různé druhy aplikací léků, převazy a mimo jiné 
i poskytování domácí hospicové péče, která je určena převážně pacientům 
s paliativní péčí, případně pacientům v terminálním stádiu života. Všechny tři 
základní druhy ošetřovatelské péče lze zkvalitňovat pomocí asistivních 
technologií. Základní druhy ošetřovatelské péče, ve kterých je prostor pro 
asistivní technologie jsou: 

• léčebně rehabilitační péče, která usiluje o odstranění vzniklých funkčních 
poruch nebo náhradu některé funkce organismu, popřípadě zpomalení 
nebo zastavení nemoci a stabilizaci zdravotního stavu, 
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• ošetřovatelská péče, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení 
zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb 
změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu 
jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, 
a dále rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je 
péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění 
klidného umírání a důstojné přirozené smrti a 

• paliativní péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality 
života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. 

Za příjemce péče se považuje společensky, zdravotně či jinak znevýhodněná 
osoba, které je tímto znevýhodněním sníženo její uplatnění ve společnosti či je 
narušena kvalita života a soběstačnost a neposkytnutím péče by docházelo k 
přímému i nepřímému poškozování jejích práv a svobod plynoucích z Listiny 
základních práv a svobod člověka, konkrétně především z článků 1, 3, 6, 17, 26 
a 29. 
 
Za uživatele v užším slova smyslu se považuje osoba, která používá 
technologii, v našem případě technologii asistivní. Jedná se vždy o fyzickou 
osobu. Pojem uživatel je nejčastěji spojován s příjemcem péče, ale je třeba si 
uvědomit, že uživatelem péče mohou být i neformální či formální pečovatelé, 
kteří technologii používají v rámci výkonu služby.  
 
Za provozovatele služby je z pohledu projektu považován subjekt, který na 
základě smlouvy o poskytnutí služby, případně zprostředkování kontaktu, 
provozuje některou ze služeb. Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, 
která splňuje stanované předpoklady pro výkon nabízené činnosti a odpovídá 
za nabízenou a poskytovanou službu. 
 
Za poskytovatele se považuje fyzická nebo právnická osoba, subjekt, který 
poskytuje smluvně upravené služby bez ohledu na jejich druh nebo zaměření. 
 
Za zprostředkovatele se považuje fyzická nebo právnická osoba, subjekt, 
který zprostředkovává klientovi služby třetích stran. 
 
Za dodavatele se považuje fyzická osoba nebo právnická osoba, která 
poskytuje zboží nebo služby. 
 
Za asistivní technologii se v rámci dokumentu chápe jakýkoliv nástroj, 
zařízení, software nebo systém využívající zpravidla moderní technologie (např. 
senzory, aktuátory, informační a komunikační technologie) s cílem posílit, 
udržet nebo zlepšit funkční schopnosti jedinců se speciálními potřebami, a tím 
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jim usnadnit každodenní život, zlepšit kvalitu jejich života, samostatnost 
a soběstačnost. 
 
Asistivní službou je označována služba poskytovaná s využitím asistivních 
technologií. Službami obecně se rozumí poskytování nějaké činnosti, prodej 
služeb apod. 
 
Integrovaná péče je celosvětový trend reagující na současnou fragmentaci 
oblasti zdravotní a sociální péče. Podle definice WHO je integrovaná péče 
(integrated care) koncept propojující poskytování, organizaci a management 
služeb spojených s diagnostikou, léčbou, péčí, rehabilitací a podporou zdraví. 
Účelem integrace je zkvalitnění služeb s hlediska jejich dostupnosti, kvality 
péče, uživatelské spokojenosti a efektivity [1]. Domácí a neformální péče jsou 
podstatnou součástí integrované péče. Nasazení asistivních technologií 
a pokročilých ICT systémů se přitom ukazuje být nezbytnou podmínkou 
integrované péče. Integrovaná péče představuje jednu z priorit EU, která na její 
rozvoj uvolňuje nemalé finanční zdroje. 
 
Kognitivní funkce či procesy definujeme jako psychické procesy a operace, 
pomocí nichž jedinec poznává svět a sebe sama. Patří mezi ně vnímání, 
pozornost, představivost, paměť, myšlení a řeč. Všechny tyto procesy se 
uskutečňují v lidském mozku a jejich velká část patří k základním předpokladům 
nutným pro pojmenování potřeby a její následné zajištění. 
 

3.2. Obecné zasazení asistivních technologií v neformální 
a domácí péči 

Potřeba hledat inovativní způsoby pomoci a podpory lidem závislým na pomoci 
druhých je neodmyslitelnou podmínkou jak zvládnout nástup dlouhověké 
společnosti a jak snížit, případně minimálně udržet, ekonomické náklady, které 
vynakládá stát na služby péče. Průměrná délka života se významně prodlužuje, 
dlouhověkost s sebou ale přináší zvýšené nároky na pomoc a podporu 
seniorské populace, u které se vyskytují závažná a dlouhodobá onemocnění. 
Současní a zatím také i budoucí senioři patří a  budou patřit z velké většiny do 
kategorie osob s funkčním omezením, která je odkázána na různý stupeň 
pomoci a podpory. 
 

3.2.1. Asistivní technologie v domácí a neformální péči 
V současné době chybí v České republice ucelený systém podpory osob 
závislých na pomoci druhé osoby v jejich původním prostředí, tj. v neformálním 
prostředí. Tato skutečnost je v rozporu se všemi proklamacemi o nutnosti 
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podporovat rozvoj asistenčních služeb a to průřezem všemi resorty, ne jen 
v oblasti sociálních služeb, ale i v oblasti služeb spadajících do resortu 
zdravotnictví. Dlouhodobě chybí koncepce sociálně zdravotní politiky a na ni 
navazující podpora neformálních pečovatelů. Oblast asistivních technologií 
doposud nemá vymezenu finální definici, zatím staví pouze na lokálních 
řešeních, která nemají koncepční provázanost a jasně definované informační 
toky. Asistivní technologie v současné podobě vychází historicky z oblastí jejich 
vzniku a bývají nejčastěji chápány jako jakýsi doplněk jiných systémů, např. 
elektronických zabezpečovacích systémů. 
 
Přesto se asistivní technologie dostávají stále více do popředí pozornosti a to 
ne jen ve zdravotních nebo sociálních službách. Velký potenciál tkví především 
v jejich využívání širší veřejností. Ta je využívá k nabídce služeb, nebo naopak 
jsou využívány k poptávce po službách poskytovaných v domácím prostředí. 
Jejich využití má neomezené možnosti a to jak v rozsahu služeb, tak v rozsahu 
cílových skupin. Rychle stoupá obliba komunikace pomocí asistivních 
technologií propojených internetem. 
 
Omezením, které v domácím prostředí hraje významnou roli při využití 
asistivních technologií, je úroveň kognitivních funkcí a exekutivní dovednosti, 
například schopnost osoby rozhodovat se a plánovat. 
 
Pokud vyjdeme z nejčastěji využívaných současných definic asistivních 
technologií, přicházíme k jasným závěrům, že samostatně existující řešení 
nemohou vytvořit základy centrální filozofie a rozvojových plánů pro asistivní 
technologie včetně všech jejich forem, tedy i v oblasti domácí a neformální 
péče, která se v blízké budoucnosti začne stávat velice významnou složkou 
péče sociální, a v oblasti tzv. domácí telemedicíny. Budeme-li tedy asistivní 
technologie chápat jako nezbytný nástroj dané formy sociální péče, je třeba 
jejich umístění do oblasti neformální péče nastavit tak, aby na straně jedné tyto 
systémy uměly využívat a zapojovat nejnovější osvědčené technologie a na 
straně druhé respektovaly uživatelskou přívětivost především pro příjemce 
péče. 
 
Dalším důležitým aspektem musí být kontinuální tlak na efektivitu 
vynakládaných finančních prostředků na podporu seniorů a zdravotně 
postižených. Ten se musí projevit mimo jiné důslednou osvětou o těchto 
technologiích mezi uživateli a poskytovateli neformální péče, aby byly tyto 
správně přijímány a uživatelsky podporovány. Pouze vzájemnou spoluprací 
všech zúčastněných stran může být dosaženo efektivního výsledku 
z nasazování asistivních technologií do oblastí neformální péče. Pokud ale 
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všichni účastníci správně tuto potřebu pochopí, lze dosáhnout očekávaných 
výsledků v poměrně krátkém časovém horizontu. 
 
Vzhledem k tomu, že stát zatím nenašel efektivní řešení pro dramaticky rychlé 
stárnutí naší populace nejen z pohledu sociálního, ale i ekonomického, mohou 
být správně nasazené asistivní technologie jednou z účinných odpovědí. 
 

3.2.2. Historický a současný a očekávaný vývoj neformální a 
domácí péče 

Vztah asistivních technologií a neformální a domácí péče 

Neformální a domácí péče z historického pohledu spíše než oficiálně vnímaný 
termín představovala oblast dobrovolnické a rodinné péče, která dominantně 
vycházela z potřeb konkrétní solidarity, rodinných a přátelských vazeb. Neměla 
žádné definice, nastavená pravidla, a to ani jak systémová, tak právní. 
Reagovala tedy na nedostatečné kapacitní a případově i kvalitativní pokrytí 
běžně definované sociální péče, služeb a péče formální. 
 
S postupem času se situace částečně začala posouvat k tomu, že termín 
neformální a domácí péče již začal být vnímán jako něco konkrétněji 
uchopitelného a definovatelného. Stále však nebyla zařazena na relevantní 
úroveň, kterou by, i díky nástupu nových technologií, měla mít v praktickém 
životě. 
 
V současné době jsme tedy v situaci, kdy neformální a domácí péče 
s postupem času vytvořila solidní základ, z kterého lze vycházet při tvorbě 
všech potřebných norem, právních předpisů a funkčních pracovních scénářů 
pro její reálné zavedení do běžného života včetně jasného ekonomicko-
finančního rámce. 
 
Na takto připravený znalostně odbornostní základ by měli navázat svojí činností 
účastníci rozhodovacího procesu a připravit prostředí ke konkrétním 
legislativním změnám. Pak již nic nebude bránit k posunu neformální a domácí 
péče na úroveň, kterou od ní společnost očekává. 
 
Z budoucího pohledu se jako jisté jeví to, že neformální a domácí péče může 
nahradit a doplnit řadu činností, které v současné době spadají do oblasti 
klasické sociální péče. Tento přesun při správném pojetí může znamenat 
i výrazné zlepšení současného stavu zejména z pohledu: 

• sociálního, 
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Rychle stárnoucí populace totiž přináší řadu otázek, kromě jiného i otázku 
udržitelnosti kvalitní péče pro stárnoucí generace při nedostatečném množství 
kvalifikovaného a kvalitního personálu. Zajištění podmínek umožňujících 
zůstávat starším generacím ve svých domácnostech přináší nejlepší 
psychickou stabilitu a duševní zdraví a jeví se proto jako velice efektivní. 

• ekonomického 

Pokud uvážíme prostý fakt, že již v současné době vzniká poměrně velký deficit 
financování péče o stárnoucí, je logické, že neustálé zvyšování počtu 
potřebných tento problém ještě zhorší. 

• integračního. 

K zajištění procesu posílení společenské role neformální a domácí péče je 
třeba vytvořit takovou systémovou konstrukci, která umožní její další postupné 
rozšiřování vlivem rozvoje a posunů v oblasti technologií, společenských 
zvyklostí atd. 
 
Pokud k uvedeným závěrům připojíme i závěry pracovních skupin a týmů nejen 
z České republiky, ale i Evropské unie, zabývajících se problematikou nastolení 
možných scénářů vývoje stárnutí populace, ukazuje se jako nezvratitelně 
podložené, že k zajištění těchto úkolů bude třeba začít efektivněji využívat 
možností moderních technologií profesionálně integrovaných do oblastí 
neformální a domácí péče [2]. 
 
Zásadní překážkou integrace asistivních technologií je v České republice 
i lidský faktor, především ochota a odvaha zodpovědných osob přijmout 
zodpovědnost za revoluční změny vedoucí k posunu vpřed. Tyto osoby často 
raději svoji nekompetentnost zakrývají za nedostatečné právní prostředí, 
neexistenci pojmů, ochranu osobních dat atd. Převážná většina těchto věcí je 
ale vyřešena v jiných oblastech a není tou pravou překážkou nasazení 
asistivních technologií. 
 
Často rádi hledíme ke zkušenostem zahraničních odborníků s podtextem 
nutnosti se u nich učit. Tito odborníci však odvahu ke změnám našli, což je 
právě to, co bychom se u nich měli učit především. 
 
Pokud tedy připustíme myšlenku, že nově vytvářené moderní asistivní 
technologie a s nimi související služby mohou vytvořit účinný přechodový 
můstek ke změně historické formy neformální a domácí péče na formu novou 
reagující nejen na současný, ale i budoucí stav a vývoj v oblasti sociální 
problematiky našeho státu, vidíme společenskou důležitost rozvoje asistivních 
technologií jako páteřního systému nově pojímané neformální a domácí péče, 
a to včetně vytváření vhodného vzdělávacího systému 
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Nezanedbatelným benefitem rozvoje segmentu asistivních technologií, které 
mají za úkol primárně dopomoci uživateli k sebeobsluze a soběstačnosti v jeho 
přirozeném domácím prostředí, je v tomto kontextu jejich široké a rychle se 
vyvíjející spektrum nabídky funkcí. Díky těmto technologiím bude v budoucnu 
možné naplnit dlouhodobý záměr společnosti umožnit osobám závislým na 
pomoci žít co nejdéle ve svém původním prostředí a ke svému životu využívat 
co nejvíce běžných činností a aktivit. Moderní technologie jsou, a budou stále 
více, schopné převzít významnou část péče o osoby závislé na pomoci. V této 
souvislosti je jen důležité zdůraznit nenahraditelnost lidského faktoru v péči 
o člověka a potřebu dbát na dodržování etických norem. 
 

Vybrané problémové oblasti současné neformální a domácí péče 

Pokud bychom chtěli odpovědět na otázku, kde hledat nejproblematičtější 
oblast současné neformální a domácí péče z pohledu její připravenosti na 
reformu a modernizaci, pak bychom nejspíš mohli hovořit o oblasti vztahující se 
k tzv. domácí telemedicíně. Zde se jedná především o nalezení konsensu 
ohledně oborového zařazení tohoto pojmu. Domácí telemedicína jako součást 
neformální a domácí péče spadá vcelku jednoznačně do gesce Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky, jedná se ale zjevně o mezioborový 
pojem s jasnou vazbou na problematiku zdravotní. Tato vazba pak vyžaduje 
účinnou a efektivní meziresortní spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České 
republiky. V zahraničí je tato meziresortní spolupráce běžně k vidění, u nás se 
teprve začíná rozbíhat. 
 
Pokud však k tomuto propojení, a lze podotknout, že nekončícímu pouze 
v rámci kooperace dvou ministerstev, ale spíše jejich většího počtu (podstatné 
může být i zapojení Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva pro místní rozvoj a případně dalších) bude docházet, výsledný 
systém bude nejúčinnější, nebude zatížen zbytečnými duplicitami a provozní 
těžkopádností. Pak již bude možné hovořit o plošném řešení s evropským 
kontextem postaveným na racionálních aspektech. 
 

Asistivní technologie a jejich reálné dopady na neformální a domácí péči 

Pokud bylo ve výše uvedeném textu o moderních asistivních technologiích 
hovořeno jako o jakési možné páteři nově chápané neformální a domácí péče, 
je třeba trochu podrobněji tuto myšlenku rozvést. 
 
Asistivní technologie samozřejmě nejsou jedinou složkou poskytování péče, 
pokud však o neformální a domácí péči chceme hovořit jako o jakémsi 
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uceleném systému s jasně stanovenými pravidly, účelem, financováním 
a udržitelným rozvojem, pak je třeba, aby se tento systém o něco opíral 
podobně, jako např. kostra člověka tvoří mechanický základ, na který je vše 
ostatní navázáno. Tímto pevným základem by mohly být právě asistivní 
technologie s návazností na vše potřebné. 
 
Často se lze setkat s konstatováním, že moderní technologie, v našem případě 
pak asistivní technologie, lidskou společnost pouze odcizují, při jejich používání 
se vytrácí duševno, lidé si méně povídají, komunikují, že moderní technologie 
nemohou nahradit teplé lidské slovo. S tím vším nelze než souhlasit. Je tu však 
jedno velké ale! Lidská společnost pomyslnou technologickou Pandořinu 
skříňku otevřela již dávno etapovým zaváděním některých zlomových 
technologií do svého přirozeného života. 
 
Zavedením parního stroje lidská společnost přišla o krásu cestování krajinou na 
koňském hřbetu, řada lidí lituje náhrady svých vinylů za elektronický audio 
formát MP3, olíznutí známky na dopise náhradou emaily nebo svobodu 
zvednutí sluchátka běžného telefonu jen když jsem doma oproti současným 
mobilním telefonům, které nás zastihnou kdekoliv. Ano, toto vše lze často ještě 
slýchat, zejména od starších generací. Nic však z toho se již nikdy nevrátí. 
Nasazené nové technologie přinášejí řadu velice podstatných výhod 
a možností. Je jen na nás, kolik z těchto nových možností budeme umět využít. 
 
Moderní asistivní technologie pozitivní změny nabízejí. Myslet si, že by vše 
mohlo zůstat při starém, je nereálné. Rozvoj společnosti vše posouvá vpřed 
jako lavina a na tyto změny musíme být připraveni. Vzhledem k poměrně 
dlouhé době jejich náběhu je třeba začít s jejich implementací co nejdříve. 
 
Asistivní technologie přináší ve vztahu k neformální a domácí péči jednu 
obrovskou výhodu. Lidé si sami mohou a musí říci, co jim v jejich reálném 
životě a potřebách slouží nejlépe a jak si tedy neformální a domácí péči 
představují. Nesmí být vázáni na nařízení někoho jiného. Všichni zúčastnění 
tedy mají možnost, stejně tak by bylo možné ale říci i povinnost, pomoci v tom, 
aby neformální a domácí péče přerostla v nejpřirozenější, příjemci 
a poskytovateli péče jasně určenou, a zodpovědnými osobami podpořenou 
pomoc lidem potřebným, zejména pak lidem handicapovaným, ať již stářím, 
nemocí či jinak nepříznivým osudem. 
 

3.2.3. Závěr a doporučující výstup 
V mnoha případech, kdy je využívána neformální a domácí péče, dochází 
současně i k využívání služeb formální péče, které jsou poskytovány za úplatu 
třetími osobami, a to především v oblasti zdravotních a sociálních služeb, které 
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jsou doplňovány jak dalšími běžnými komerčními službami obecného 
charakteru (telekomunikační služby, rozvoz nákupů, úklidové služby apod.), tak 
i specializovanými službami (ostraha a monitoring osob, majetku, apod.). 
K využitím výše jmenovaných služeb však dochází jen v omezené míře či 
pouze epizodně. 
 
Neformální a domácí péče prochází svým dějinným vývojem. Postupně se 
přesouvá vlivem použitelných a rychle se rozvíjejících moderních technologií od 
solidárního pojetí pomoci v rámci rodiny, přátel, známých apod. k plnohodnotné 
pomocné sociální službě. Technologie, které tento přerod podmiňují a posouvají 
vpřed, jsou zahrnovány do pojmu asistivní technologie a měly by tvořit jakousi 
kostru takto nově pojaté neformální a domácí péče.  
 
Toto nové chápání je nutnou reakcí na nezvratně se blížící demografický 
problém – rychlé stárnutí populace a nepřipravenost současné společnosti 
tomuto problému čelit kapacitně i ekonomicky. 
 
Bez moderních, profesionálně nasazených asistivních technologií v neformální 
a domácí péči se lidská společnost neobejde. Úspěšné a efektivní řešení pro 
využívání asistivních technologií v reálné praxi musí vycházet z meziresortní 
spolupráce a koordinace potřebného počtu ministerstev a zúčastněných úřadů. 
 
Výstupní doporučení: 

• co nejrychleji nastavit a přijmout nová jasná pravidla možného fungování 
moderní neformální a domácí péče, 

• vytvořit meziresortní koncepci podpory domácí a neformální péče a zajistit 
koordinaci kroků vedoucích k podpoře využívání asistivních technologií 
v praxi, 

• v rámci legislativní úpravy zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
přehodnotit úkony péče, které jsou realizovány jako služba zahrnutá do 
oblasti sociální péče, 

• nastavit systém kontroly čerpání příspěvku na péči a do hrazených služeb 
zahrnout asistivní služby, 

• podporovat systémy technologie, které mají preventivní charakter, 
využívají je senioři a populace, která není závislá na pomoci druhé osoby, 

• podporovat bezdrátové technologie a telemedicínu, které ještě více 
zefektivní domácí péči, 

• iniciovat podporu systémů dálkové monitorace pacientů v jejich 
přirozeném prostředí z veřejných zdrojů, 

• zakotvit zřetelnou definici a nutné minimum profesionálního základu pro 
asistivní technologie jako nosné páteře moderní neformální a domácí 
péče, 
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• nominovat do rozhodujících postů takové osoby, které se nebojí přijímat 
odpovědnost za změny. 

•  

3.3. Vztah asistivních technologií k dalším způsobům 
poskytování neformální a domácí péče 

Stejně jako u jednotlivých oblastí spadajících do asistivních technologií platí, že 
musí být vzájemně kompatibilní, lze to samé prohlásit také o asistivních 
technologiích a jejich okolí. Asistivní technologie nemohou působit izolovaně 
a nenabízet možnosti k postupnému provázání s okolním, s dalšími způsoby 
poskytování neformální a domácí péče. V co nejkratší době bude potřebné 
zajistit jednoznačné rozdělení činností v oblasti sociální péče, určit, u kterých 
činností budeme ochotni připustit možnost většího nasazování moderních 
technologií jako velice účinného nástroje a kde naopak budeme trvat na udržení 
výhradně lidského faktoru. 
 
S ohledem na již existující kapacitní problém se zajištěním kvalitního 
a vhodného personálu (včetně členů domácnosti) pro zajišťování důstojné péče 
potřebným lidem, který bude rychlé stárnutí populace dále prohlubovat, bude 
třeba změnit i pohled na možnost nasazování moderních technologií jako 
vhodného způsobu řešení této situace u řady rozhodujících institucí. 
 

3.3.1. Vymezení obecných vztahů mezi formální péčí, neformální a 
domácí péčí a asistivními technologiemi 

Zaměřme se nyní podrobněji na vzájemný vztah asistivních technologií a k nim 
navázaných služeb a existujících forem neformální a domácí péče. 
 
Vzhledem k tomu, že jak asistivní technologie, tak i neformální a domácí péče, 
si teprve budují vlastní přesné definice a jakýsi zakotvující vztah ke klasickým 
formám péče formální a jiným typům sociální péče, budeme při dalším popisu 
vycházet spíše ze současných zvykových forem poskytování neformální a 
domácí péče. Podle provedených studií představuje neformální a domácí péče 
v zemích EU více jak 80% podíl celkové péče [3], což jednoznačně ukazuje na 
její nosný význam v sociálních aktivitách. 
 
Dalším rozdílem mezi formální a neformální péčí je poskytovatel péče. 
U formální péče je to profesionálně připravený specialista, který za svoji práci 
pobírá finanční odměnu, na rozdíl od péče neformální, kde se nejčastěji jedná 
o neškolené rodinné příslušníky a osoby blízké. 
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Mezi neformální a domácí péči bývají zahrnovány tzv. každodenní 
sebeobslužné úkony, např. osobní hygiena a zajištění dalších osobních potřeb, 
pomoc při pohybu, oblékání, strava, dohled nad užíváním lékařem 
předepsaných léků apod. Další oblastí pak mohou být úkony spojené s tzv. 
osobní administrací, jako např. správa finančních prostředků, úhrady poplatků, 
nákupy, úklid, ochrana bezpečí a to ať již morální, nebo i praktickou formou 
apod. 
 
Z výše popsaného rozdílu u jednotlivých forem péče, resp. jim odpovídajících 
poskytovatelských skupin, vyplývá i skutečnost, že pokud se personálně do 
procesu neformální a domácí péče zapojují rodinní příslušníci a osoby blízké, je 
třeba uvažovat o jejich zcela rozdílných potřebách materiálních, 
psychologických, znalostních apod. k této práci, ve srovnání se skupinou 
profesionálních pečovatelů. Tento rozdíl může definovat skutečné potřeby 
jednotlivých skupin, na které je třeba se zaměřit při analýze a vývoji 
technologických řešení, resp. asistivních technologií. 
 
Zřetel musí být brán také na budoucí vývojové trendy směřující k postupnému 
prolínání obou forem péče, což umožní i propojování asistivních technologií 
a řešení na jejich bázi v ucelené a rozsáhlé celky. Následné navazující systémy 
budou moci efektivněji napomoci ke zlepšení nejen sociálních, ale 
i ekonomických účinků na jejich uživatele i provozovatele. 
 

3.3.2. Asistivní technologie jako nosný pilíř nastavení systému 
poskytování neformální a domácí péče 

Všechny doposud realizované projekty v oblasti asistivních technologií 
a potažmo i asistivních technologií a neformální a domácí péče potvrdily, že 
moderní technologie budou do těchto oblastí vstupovat více a častěji než 
doposud. V jaké formě a rozsahu, bude nejvíce záviset na odpovědných 
osobách jak ze státní správy nebo místních samospráv, tak i zdravotních 
pojišťoven. Pokud budou tyto instituce pracovat se solidními podklady, musí 
dojít k závěru, že praktické uplatňování profesionálních technologií a jejich 
solidní nasazení přinesou nemalé ekonomicko-finanční efekty. Toto již bylo 
prokázáno řadou studií, které se nerozcházely v odpovědích na efektivitu 
technologií, ale maximálně na výši procenta tohoto přínosu, které spíše záviselo 
na zvolené metodice zjišťování a porovnávání než na čemkoliv jiném. Aktuálně 
se efektivitou využití moderních technologií zabývá např. projekt ITAREPS [4] 
 
Jeví se tedy jako velice nehospodárné tyto ekonomické studie stále opakovat. 
Namísto toho by bylo účelnější věnovat finanční prostředky na ověřování 
vybraných technologií a systémů v reálné praxi, která bude odrážet lokální 



 
 

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

  Strana 23 (celkem 122) 

zvyklosti a skutečnosti v místě jejich nasazování. Často se totiž setkáváme 
s úvahami, že nejlepší cestou bude plošné převzetí zkušeností z dané oblasti 
v jiném sociálně geografickém prostředí, kde již mají s podobnou problematikou 
zkušenost. Jedná se však o velice chybný přístup. Na většině konferencí 
a seminářů věnujících se dané problematice přitom zaznívá, že parametry 
nasazování nových modelů sociální péče musí vycházet tzv. z toho, co máme 
k dispozici a co je v místě obvyklé. To by měl být logický zadávací parametr při 
návrhu řešení a systémů neformální a domácí péče. 
 
V zahraničí existují také definice asistivních technologií, které se odrážejí od 
stupňů tzv. technizace použitých komponent nebo systémů a dělí se tedy na 
low, middle a high technologie. Naskýtá se však otázka, jak dlouho setrvá 
vývojově nová technologie v kategorii high technologie, než se stane součástí 
běžného lidského života a sestoupí do kategorie technologie běžné. 
 
Často diskutovaná otázka, zda se orientovat na konkrétní technologické prvky k 
využití v asistivních technologií či nikoli, však nastoluje vzhledem k rychlému 
tempu jejich změn a posunů technologických možností další logickou otázku: 
„Dojde někdy k situaci, že se vyrovnají možnosti praktického využívání výstupů 
technologického vývoje v běžném životě rychlosti jejich vývoje?“ Odpověď zní, 
že nejspíše ne. Je však na lidech a celé společnosti, jak se k tomuto dohánění 
technologií postaví. 
 
Vhodné řešení by mělo být kompromisní. V asistivních technologiích musí být 
nasazovány a uplatňovány takové technologie, které si již své postavení 
a uplatnění na trhu prosadily v plošném, celospolečenském nasazení. Jedině 
tak, při akceptaci tohoto společného vývojového trendu, může být dosaženo 
největší stability řešení a jejich rozvoje. Specializovaná řešení pro určitou 
uživatelskou oblast nemají dlouhodobé uplatnění a nemohou účinně reagovat 
na potřebnou integritu všech technologií vstupujících do vybraných 
společenských oblastí, tedy i do oblasti sociální a k ní vázaných služeb. 
 
Pojďme tedy nastínit možný procesní model provázání asistivních technologií a 
neformální a domácí péče. Podle doposud vyslovených definic asistivních 
technologií, nejen v definici pojmů této studie, ale i v jiných materiálech, se 
jedná o velice široký záběr technologií, výrobků, zařízení atd. a na ně 
navázaných služeb. Tyto prvky tedy obvykle pokrývají lidské potřeby z oblasti 
komunikační, informační a podpůrné. 
 
Lze tedy konstatovat, že asistivní technologie již tvoří, a v tomto svoji pozici 
budou i nadále upevňovat, jakýsi páteřní systém celé oblasti sociálních služeb, 
včetně jejich významné části – neformální a domácí péče. 
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3.3.3. Nutné podmínky pro možné provázání všech prvků 
neformální a domácí péče 

Hovoříme-li o asistivních technologiích jako o jakémsi možném páteřním 
systému poskytování sociální péče, zejména pak v oblasti neformální a domácí 
péče, měli bychom se zaměřit na nutné podmínky, vedoucí ke vzájemné 
kompatibilitě a možnostem prvky neformální a domácí péče vzájemně 
provazovat. 
 
Za prvé, jak již bylo dříve zmíněno, všechny použité prvky a systémy by měly 
vycházet z příslušné standardizace. Nemějme na mysli uměle vytvářené normy 
a standardy, ale spíše určité přebírání funkčních a ustálených pravidel z běžně 
využívané praxe z jiných technologických oblastí a to především s přihlédnutím 
k tomu, že tato již prošla tím nejlepším testem, tedy tržním prověřením, které 
vychází ze spokojenosti či nespokojenosti reálných uživatelů, kteří za dané 
technologie platí peníze, za které chtějí co nejlepší výsledky 
 
Dalším parametrem musí být funkční konfrontace a ovladatelnost vyvíjených 
prvků asistivních technologií s běžně ustálenými pravidly široce uplatňovanými 
výrobci. Každá zbytečná odchylka od těchto pravidel způsobí nekompatibilitu. 
 
Důležitý je prvek legislativní, a to jak ve vztahu k uživateli, tak i státní správě. 
Obě tyto roviny musí být prioritně v souladu se zdravým rozumem. Většinová 
přání a volby uživatelů, resp. rozumná škálovatelnost, by měly mít prioritu před 
konzervativně zatuhlým systémem vycházejícím často ze zcela jiné historické 
zkušenosti a technologických možností. 
 
Únik informací, ochrana osobních údajů, zneužití dat apod. jsou obvykle 
uváděny jako argument, proč by se mělo postupovat pomalu a uvážlivě. Ano, 
vše toto hrozí. Provoz vozidel na pozemních komunikacích také přináší 
možnosti dopravních nehod, včetně usmrcení jejich účastníků, což se i často 
děje a přesto se toto odvětví dramaticky a neustále rozvíjí. Lidé chtějí 
bezpečnost, ale takovou, která nebude bránit technologickému pokroku. 
Dobrým příkladem může být prudký nárůst využívání elektronických platebních 
karet u lidí starších 60 let. 
 
Pokud všechny výše uváděné argumenty byly překonány v oblasti bankovnictví, 
obrany státu, státní správě apod. nejen v České republice, ale i v okolních 
zemích, proč by tyto argumenty měly způsobovat stagnaci v oblastech např. 
sociální a zdravotní péče? Spíše se zde opět jedná o protichůdné 
argumentování technologickým předstihem ostatních zemí vůči České republice 
na straně jedné a malou odvahou a připraveností zodpovědných úředníkům 
potřebné kroky prosazovat na všech úrovních na straně druhé. 
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3.3.4. Závěr a doporučující výstup 
Z výše uvedeného textu vyplývá následující – pokud přijmeme konstatování, že 
se asistivní technologie již staly a budou i nadále stávat páteřní osou pro možný 
technologický rozvoj sociálních služeb, resp. neformální a domácí péče jako její 
dominantní složky s cílem státu tuto pozici upevňovat a rozšiřovat, měly by 
všechny zainteresované strany připraveny podpořit ukotvení a rozvoj asistivních 
technologií jako nosné složky těchto služeb. Budou-li tyto kroky racionální a 
rozumně vedené, lze očekávat, že stát nebude nucen vydávat nadměrné 
množství finančních prostředků na jejich rozvoj, zvláště v situaci, kdy je ani 
nemá k dispozici.  
 
Z provedených analýz vyplývá, že rodinná a společenská solidarita v pořízení a 
provozování účelných asistivních technologií provázaných na technologie již 
provozované a užívané k jiným účelům, může tento vývoj pozitivně podpořit, 
aniž by to muselo významně zatížit státní rozpočet. Základní podmínkou 
k dosažení tohoto cíle však musí být jednotná a ucelená koncepce státu 
s jasnou podporou kroků a rozhodnutí směřujících k tomuto zlepšení. 
 
Důležitá je v těchto souvislostech především načasování všech dílčích kroků. 
Všechna opatření směřující k vytyčeným cílům potřebují určitý čas, než budou 
plně uplatnitelná, a pokud problém nebude intenzivně řešen již nyní, bude velký 
problém stabilizovat zhoršující se situaci v oblasti stárnutí populace a péče 
o potřebné. 
 
Z uvedeného vyplývají následující podstatná doporučení: 

• vyjasnit a konkretizovat roli asistivních technologií, resp. ji přijmout jako 
nosnou osu rozvoje v sociální péči, 

• více podpořit kvalitní a konkrétní pilotní projekty z dané oblasti na úkor 
podpory zkoumání již vyzkoumaného a postupů pouze teoretických, bez 
zpětné vazby, 

• přijmout potřebnou zodpovědnost za rozvoj technologií v dané oblasti ze 
strany kompetentních osob 

• a vhodně podpořit a zainteresovat rodinu a osoby blízké do neformální 
a domácí péče jasnými pravidly, včetně podpory využívání moderních 
technologií v dosavadních zvyklostech. 

 

3.4. Klasifikace asistivních technologií v neformální a domácí 
péči 

Asistivní technologie v domácí a neformální péči lze dělit dle různých kritérií. 
Klasifikačním znakem, který významně určuje, jakým způsobem je možné 
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vybrané technologie využít a především pak jakým způsobem je třeba 
přistupovat k údajům, které zvolená technologie snímá a zpracovává, je, zda 
dochází nebo nedochází k přenosu těchto údajů mimo životní prostor sledované 
osoby, tedy např. mimo domácnost osoby, které je poskytována péče. Z tohoto 
pohledu je třeba asistivní technologie dělit na elektronická (nebo 
případně  neelektronická) řešení, která žádný sběr signálů nebo dat 
neprovádějí, na elektronická řešení, u kterých dochází ke snímání a sběru dat 
(např. životních signálů nebo údajů o okolním prostředí) a tato jsou lokálně 
zpracovávána (případně i ukládána), a na řešení, která provádějí sběr 
a záznam dat a tato předávají prostřednictvím komunikačních kanálů do 
centrálních úložišť, např. do dohledového centra apod. Informace o tom, jaká 
data jsou ukládána a přenášena mimo osobní prostor sledovaných osob, je 
zásadní pro správné nastavení úrovně zabezpečení. V případě, že dochází ke 
sběru dat a případně i jejich dálkovému přenosu, je nezbytné splnit samozřejmě 
jak veškeré legislativní požadavky (mimo jiné požadavky zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů), tak i další (např. etická) pravidla. 
 

3.4.1. Řešení bez záznamu signálů nebo sběru dat 
Mezi nejjednodušší formy asistivních technologií patří systémy, které provádějí 
snímání signálů a dat, tyto přímo zpracovávají, aniž by docházelo k jejich 
ukládání nebo přenosu (resp. v případě, že jsou údaje ukládány, tak k nim ale v 
principu neexistuje žádný vnější přístup) a na základě jejich vyhodnocení pak 
provádějí svoji činnost. 
 
Příkladem takových zařízení mohou být např. různé požární hlásiče, detektory 
úniku plynu nebo detektory oxidu uhelnatého, které naměřené údaje přímo 
vyhodnocují, v případě překročení limitních hodnot spustí alarm (u těchto 
systémů typicky akustický), naměřené údaje ale neukládají ani nepředávají 
dalším systémům. 
 

3.4.2. Lokalizovaná elektronická řešení asistivních technologií v 
neformální a domácí péči 

Druhou skupinou asistivních technologií jsou elektronická řešení využívající ke 
své činnosti sběr a záznam dat a jejich následné zpracování s tím, že platí, že v 
žádném okamžiku ani naměřená data ani výsledky jejich zpracování, neopustí 
místo svého pořízení, typicky např. domácnost uživatele těchto technologií. 
Data jsou ukládána na lokální úložiště, např. na datové nosiče v zařízení, nebo 
případně na lokální datový server. Pokud má mít k datům přístup někdo další 
kromě osob žijících v takto sledované domácnosti, může tento přístup získat 
výhradně v součinnosti se sledovanou osobou. 
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Příkladem takových zařízení mohou být přístroje pro dlouhodobé snímání 
zdravotních parametrů, jako jsou osobní váhy, měřiče krevního tlaku nebo 
glukometry, typicky tedy přístroje určené k periodickému, nekontinuálnímu 
měření, které jsou ale vybavené datovými médii (např. SD kartou) pro ukládání 
naměřených údajů. Ukládány nejsou přímo měřené signály, ale až výsledky 
jejich zpracování, přístup k takto uloženým datům pak může mít např. ošetřující 
lékař, pro kterého dlouhodobé datové řady mohou mít mnohem větší vypovídací 
hodnotu než jen jednorázové vyšetření pacienta při jeho návštěvě v ordinaci. 
 

3.4.3. Řešení využívající dálkový přenos informace 
nebo centrální sběr dat 

Poslední skupinou asistivních technologií v dělení dle způsobu přenosu 
a ukládání naměřených údajů jsou elektronická řešení využívající dálkový 
přenos dat nebo jejich centrální sběr. Lokálně naměřené signály a data jsou u 
těchto systémů dálkově přenášeny a dále zpracovávány nebo ukládány mimo 
prostor, ve kterém byly pořízeny. Z hlediska klasifikace není podstatné, zda jsou 
přenášeny přímo surové signály (např. informace o okamžité teplotě a vlhkosti 
prostředí), výsledky jejich zpracování (např. údaj o pohybové aktivitě osob ve 
sledovaném prostředí), nebo jen vybrané údaje v okamžiku, kdy dojde ke 
splnění definovaných podmínek (např. alarmové stavy). U těchto zařízení je 
třeba ve zvýšené míře dbát na splnění všech standardů týkajících se 
zabezpečení dat a přístupu k těmto datům, neboť jsou velmi často přenášeny 
citlivé, snadno zneužitelné údaje. 
 
Takovým údajem může být například signál pohybového čidla informující 
o přítomnosti sledovaných osob v domácnosti, který v kombinaci s údaji ze 
snímače průtoku vody nebo spotřeby elektrické energie má sloužit k zachycení 
stavu, kdy sledovaná osoba opustí domácnost, aniž by zavřela tekoucí vodu 
nebo vytáhla žehličku ze zásuvky. Takovou informaci je pak dohledové centrum 
schopno snadno vyhodnotit a provést nějaké nápravné opatření, např. 
kontaktovat sledovanou osobu telefonicky a na vzniklou situaci ji upozornit. 
Samotná informace o pohybu v domácnosti, resp. informace o tom, že 
domácnost je aktuálně prázdná, je ale přitom snadno zneužitelná. 
 
U této skupiny systémů je proto nutné velmi přesně definovat, za jakých 
podmínek jsou data přenášena a ukládána, a to jak na technické úrovni (tedy 
definovat, jakými kanály a s jakou úrovní zabezpečení budou data přenášena, 
zda budou šifrována, a pokud ano, tak zda již při přenosu, nebo až při uložení 
do datového úložiště apod.), tak i na úrovni zabezpečení přístupu (tedy 
definovat, kdo a za jakých podmínek má k datům přístup, zda pouze 
k aktuálním hodnotám, nebo i k celé historii dat apod.). 
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3.4.4. Ostatní řešení asistivních technologií v neformální a domácí 
péči 

Současné asistivní technologie na bázi elektronických systémů lze zhruba 
definovat jako systémy, které slouží v rámci lokální instalace k nejčastěji 
akustickosvětelné reakci na určitý podnět – např. otevření okna a dveří a 
stisknutí tzv. nouzového tlačítka v krizové situaci uživatele (např. v případě 
pádu, nevolnosti nebo napadení). Tato informace je kromě zmíněného 
akustickosvětelného signálu v místě reakce také přenášena obvykle pomocí 
GSM na přednastavené místo – rodinným příslušníkům nebo na specializovaný 
dohledový pult. 
 
Další variantou těchto systémů bývají řešení, která vycházejí z možností 
oboustranné aktivní komunikace. Základní myšlenkou je zde tedy nejen 
reagovat na krizovou situaci, ale i např. připomenout uživateli vzít si léky, 
návštěvu lékaře apod. Některé systémy nabízejí možnost přenosu naměřené 
medicínské hodnoty, např. krevního tlaku, váhy apod., nejčastěji opět pomocí 
GSM. 
 
Poslední variantou jsou komplexní systémy, které v sobě integrují oblasti sběru 
dat ze speciálních senzorů a čidel, domácí telemedicíny, internetu věcí a chytré 
elektroinstalace. Tato data jsou vzájemně provázána, porovnávána 
a vyhodnocována včetně zapojení prvků umělé inteligence. Do této oblasti 
mohou být zahrnuta taková řešení, která integrují více samostatně používaných 
lokálních řešení z předešlých skupin s cílem využívat samostatných výstupů pro 
zpřesnění výstupů společných. Jedná se o vysoce moderní řešení využívající 
nastupující technologické trendy a prvky high-tech. 
 
Uveďme si typické vlastnosti takovýchto systémů na rozdílu od běžných 
standartních řešení. O nejběžnějších současných variantách dohledových 
systémů se hovoří jako o tzv. tísňových systémech buď s jednosměrnou, popř. 
obousměrnou komunikací. 
 
U jednosměrného schématu se jedná o různé varianty tzv. alarmových tlačítek, 
ať již ve formě zavěšeného přívěsku na lidském těle nebo připevněném na 
zápěstí (bohužel často v nevzhledném provedení, lze se setkat i s případy 
využívajícími stejný plastový obal jako u GPS lokátorů domácích zvířat), nebo 
ve formě pevných tlačítek umístěných v krizových oblastech domácnosti jako 
např. v koupelně, na toaletě, u postele apod. 
 
Tyto prvky radiově komunikují s tzv. příjímací jednotkou, která následně 
přeposílá v okamžiku aktivace těchto prvků informaci o vzniklé krizové situaci, 
buď pomocí telefonní linky, GSM/GPRS komunikace, popř. internetovým 
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spojením, uživatelem zvolené osobě, nebo tzv. dohledovému pracovišti, které 
na základě tohoto impulsu dále reaguje. 
 
Kromě těchto krizových poplachů může, resp. by měl umět, systém vyslat také 
informaci technického rázu, např. stav baterie, úroveň signálu, automatické 
přepínání podle dostupného spojení apod. Používají se u nich tzv. záložní 
proudové zdroje umožňující provoz systému v případě výpadku elektrického 
proudu po minimální požadovanou dobu. 
 
Vyšší systémovou úrovní bývají řešení, která pracují s tzv. obousměrnou 
komunikací s uživatelem. Větší volnost v tomto směru přinesly mobilní telefony 
a na jejich základě postavené komunikační jednotky. Oproti variantě s např. 
hlasitým odposlechem telefonních přístrojů využívaných k oboustranné 
komunikaci s člověkem v tísni nabízejí tyto mobilní komunikační jednotky 
podstatně větší flexibilitu a mobilitu. Stále však mají poměrně silně omezenu 
funkcionalitu vycházející z jednoduchosti takové speciálně konstruované 
jednotky. Na rozdíl od systémů první úrovně však umožňují i použití mimo 
domácnost uživatele a často i jeho případnou lokalizovatelnost. 
 
Obě varianty však vycházejí ze základní filozofie reagovat na tísňovou situaci. 
Jistě lze uživatele preventivně kontaktovat s dotazem, zda je vše v pořádku 
(pokud to takové jednoúčelové mobilní zařízení umožňuje), ale tyto náhodné 
aktivity často zbytečně zvyšují nervozitu na obou stranách systému, a to jak 
výtkami uživatelů o zbytečném telefonování, když se nic neděje, tak strachem 
poskytovatele péče v okamžiku nedovolání se apod. 
 
Nejvyšší úroveň v oblasti moderních dohledových systémů tvoří takové 
systémy, které soustřeďují informace z řady různorodých sensorů, vyhodnocují 
je a porovnávají s běžnou situací, popř. využívají metodiky tzv. predikce 
a umělé inteligence. Na rozdíl od předešlých dvou systémových úrovní v tomto 
případě předpovídají, resp. konfrontují eventuální krizovou situaci se situací 
obvyklou. Díky tomu mohou podstatně efektivněji a přesněji, bez omezení 
soukromí uživatele, zareagovat na možné nebezpečí, preventivně upozorňovat 
blízké na možnost vzniku nebezpečné situace v dohledné budoucnosti, 
upozorňovat na projevy určitých typů onemocnění, nebo být rozšiřovány podle 
potřeby a současného, resp. měnícího se stavu uživatele. 
 
Tyto nejmodernější systémy obvykle zahrnují technologické prvky z oblastí 
asistivních čidel jako jsou pohybová a náklonová čidla, akcelerometry, detektory 
kouře, sensory fyzikálních hodnot apod., čidel ze systémů elektronických 
zabezpečovacích systémů jako jsou PIR čidla, magnetický kontakt, domácí 
telemedicíny, automatizované elektroinstalace a internetu věcí. 
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Spojením prvků, resp. integrací signálů a výstupních hodnot z této široké škály 
sensorů vznikají velice sofistikovaná, a přitom cenově dostupná, řešení splňující 
novodobé požadavky, které na ně jsou a postupem času budou stále více 
kladeny. Důležité je, aby na vyhodnocovacích pracovištích a dohledových 
pultech pracovali dobře vyškolení pracovníci, a to bez ohledu na technologickou 
úroveň systémů. 
 
Technologie mohou významně podpořit a posílit stále se zvyšující potřeby 
a požadavky na asistivní technologie jako základního prvku rozvoje v sociálních 
oblastech, nemohou však plně nahradit potřebný lidský faktor. Pouze 
společným rozvojem, ovládáním a nasazováním do praktického lidského života 
si mohou tyto technologie zachovat potřebnou lidskou tvář. Neméně důležité je 
i intenzivní vzdělávání a příprava nových odborníků v oblasti asistivních 
technologií. 
 

3.4.5. Závěr a doporučující výstup 
Významným klasifikačním znakem, podle kterého lze provést základní rozdělení 
asistivních technologií užívaných v domácí a neformální péči, je způsob 
snímání a zpracování dat a jejich případný přenos mimo životní prostor 
sledované osoby. Na základě tohoto kritéria dělíme asistivní technologie 

• na systémy bez záznamu signálu nebo sběru dat (příkladem mohou být 
různé požární hlásiče, detektory úniku plynu apod.), 

• na elektronická řešení, u kterých dochází ke sběru signálů nebo dat 
a jejich výhradně lokálnímu zpracování (například přístroje pro 
dlouhodobé sledování vitálních funkcí, osobní váhy, glukometry apod.) 

• a na elektronická řešení, kde jsou signály nebo data snímána a následně 
přenášena v surové nebo agregované podobě mimo prostor, kde byla 
pořízena (například systémy kombinující pohybové čidlo v domácnosti 
s měřičem spotřeby vody předávající varovnou zprávu na dispečink 
v okamžiku, kdy je domácnost prázdná, ale dochází ke spotřebě vody ve 
větším měřítku, než je očekáváno). 

Takto definované základní rozdělení je vodítkem pro aplikaci nutných 
požadavků např. z hlediska bezpečnosti přenášených dat apod. I přesto, že 
technická vyspělost běžně dostupných systémů umožňuje realizaci velmi 
sofistikovaných řešení, zůstává zabezpečení dat jednou z klíčových otázek. Je 
zřejmé, že asistivní technologie mohou být v prostředí domácí a neformální 
péče velmi účinné a mohou významně zvýšit pohodlí a bezpečnost příjemce 
péče a zachovat tak maximální možnou kvalitu života i přes sociální nebo 
zdravotní handicapy, je ale nezbytně nutné vážně se zabývat bezpečností 
těchto systémů a ochranou přenášených dat již ve fázi návrhu těchto systémů. 
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4. Regulační rámec neformální a domácí péče 

Regulační rámec samotných asistivních technologií, které jsou využívány při 
neformální péči (tak jak je definována v tomto dokumentu) vyplývá z její 
samotné podstaty, která není upravena žádnou specifickou právní úpravou. 
Asistivní technologie při využívání v neformální a domácí péči nejsou 
regulovány k tomu určenými zvláštními předpisy, ale lze je definovat jako 
soubor nebo průnik více regulativních na sobě nezávislých opatření 
podléhajících většímu počtu nadřazených autorit a opatření.  
 
Celková problematika asistivních technologií je tak řešena pouze okrajově 
v rámci různých a někdy i spolu nesouvisejících právních norem. Vzhledem 
k tomu, že v rámci neformální péče dochází také k epizodnímu nebo 
omezenému využívání prostředků a pomůcek definovaných v sociálním 
a zdravotním systému, vztahují se některá regulativní opatření i na tyto 
technologie o čemž bude pojednáváno dále (včetně k tomu příslušných služeb 
sociálního a zdravotního charakteru poskytovaných prostřednictvím asistivních 
technologií), nebo je rozvedeno podrobně v dalších částech tohoto dokumentu. 

4.1. Platný legislativní rámec pro asistivní technologie 
v neformální péči 

Všeobecné právní normy a opatření 

V ustálených právních prostředích, jakými Česká republika i Evropská unie 
bezesporu jsou, je ochrana a dodržování lidských práv a svobod jedním ze 
základních požadavků při vyváření specifických norem etického, právního 
i technického charakteru. 
 
Lidská práva jsou definována především v Listině základních práv a svobod 
člověka (konkrétně v článcích č: 1, 3, 6, 17, 26 a 29), která je jedním ze základů 
veškerých právních norem, je součástí Ústavy České republiky a garantuje tak 
například rovné zacházení, právo na důstojný život či vytváření rovných 
podmínek pro zdravotně znevýhodněné občany. Od tohoto dokumentu se pak 
v legislativním procesu odvíjí veškeré další nové normy či nařízení platné na 
území České republiky. 
 
Mezi tyto specifické právní normy patří např. Občanský zákoník, nebo zákony 
upravující specifické oblasti lidských práv, jako je např. oblast ochrany osobních 
údajů definovaná v zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů a další obdobné právní normy. 
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Ochrana osob jako nositelů specifických práv 

Pří využívání asistivních technologií a asistivních služeb skrze ně 
konzumovaných dochází k průniku jak společných regulativních opatření, ve 
kterých se jedná především o ochranu spotřebitelských a dodavatelských práv 
a povinností, tak i specifických práv a povinností ze sociálně právního 
a zdravotně právního prostředí. 
 
V rámci společných regulativních opatřeních se jedná především o ochranu 
spotřebitelských a dodavatelských práv a povinností, pro kterou jsou podstatné 
především v níže uvedené předpisy. 

• Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který 
v §419 a následujících upravuje vztahy mezi spotřebitelem (osobou 
konzumující služby a nabývající zboží za úplatu), dodavatelem a případně 
dalšími osobami (např. zprostředkovatelem apod.). Dále občanský 
zákoník upravuje tzv. lichvu a neúměrné zkrácení práv mezi smluvními 
stranami (z důvodu rozporu s dobrými mravy, nepřiměřené úplaty 
a dalšími okolnosti jako jsou např. tíseň, rozrušení nebo nezkušenost 
druhé strany). 

• Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) též 
v obecné rovině upravuje základní tři oblasti při péči o zdraví: 

a) oblast týkající se chápání právní kvalifikace vztahu poskytovatele 
zdravotních služeb a pacienta (§ 2636 až 2651); 

b) oblast týkající se režimu právní odpovědnosti poskytovatelů 
zdravotních služeb, které souvisí zejména se smluvním základem 
vztahu poskytovatele zdravotních služeb a pacienta (§ 2913); 

c) obecnou úpravu různých aspektů při poskytování zdravotních služeb 
bez bližšího jednotícího prvku. 

• Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 
a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní 
smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na 
rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech: 

a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnáním, 
b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 
c) pracovních a služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně 

odměňování, 
d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců 

nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto 
organizace svým členům poskytují, 
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e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto 
veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, 

f) sociálního zabezpečení, 
g) přiznání a poskytování sociálních výhod, 
h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, 
i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, 
j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny 

veřejnosti nebo při jejich poskytování. 

• Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, který především 
upravuje poskytování zboží a služeb v komerčním sektoru podnikateli 
a také jako vedlejší hospodářské činnosti subjektů, které nebyly založeny 
za účelem podnikání. Tyto služby a zboží však do jisté míry mohou plnit 
asistivní roli, avšak nespadají do právního rámce zdravotního a sociálního 
systému (např. stravovací a ubytovací služby, ostraha objektů, nebo 
i rozvoz jídel a doprava zdravotně znevýhodněných osob). 

• Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů zajišťuje na základě práva Evropské unie, 
aby uživatelé, včetně zdravotně postižených uživatelů a osob, u kterých 
lze mít s ohledem na jejich věk nebo sociální potřeby za to, že vyžadují 
zvláštní přístup, získali maximální výhody z hlediska možnosti volby 
služby, ceny a kvality. 

Tento zákon definuje tzv. univerzální službu (§ 29 a následující), kterou se 
rozumí minimální soubor služeb, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem 
uživatelům (dle principu rovného přístupu všech osob) na celém území státu za 
dostupnou cenu. Dostupnou cenou se rozumí cena stanovená zákonem 
o cenách (zákon č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Univerzální 
služba tak musí zahrnovat krom jiného i slevy osobám, které jsou držiteli 
průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které 
jsou držiteli průkazu ZTP/P, nebo slevy osobám, které jsou uznány lékařem 
příslušné OSSZ bezmocnými. Charakteristiky, parametry a ukazatele kvality 
služeb poskytovaných v rámci univerzální služby stanoví prováděcí předpis, 
v tomto případě vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou 
se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných 
v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence. 

• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ukládá 
povinnost orgánům veřejné správy v rámci svých informačních systémů 
veřejné správy postupovat při uveřejňování informací způsobem 
umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související 
s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se 
s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se 
zdravotním postižením.  
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• Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících 
s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby 
se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). 

• Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, který ukládá Česká televizi jako 
veřejnoprávní televizi povinnost k 70 % svých programů poskytnout skryté 
titulky. Ke 2 % programů musí zajistit interpretaci i ve znakovém jazyce 
a 10 % programů musí být ve zvukovém popisu. 

• Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 
a o změně některých zákonů, upravuje v souladu s právem Evropských 
společenství odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují 
informační služby. 

Regulativní rámec v sociálním systému 

• Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů zařazuje mezi služby sociální péče také tísňovou péči, která je 
dle § 41 definována jako terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá 
distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými 
stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého 
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopnosti. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí České republiky však v rámci neinvestičních dotací 
podporuje všechny druhy sociálních služeb. Kromě výše uvedené sociální 
služby nejsou v České republice implementovány další služby 
asistovaného života, které by napomohly příjemcům péče v delším 
setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí a zároveň zvyšovaly 
kvalitu jejich života. 

Tento zákon jinak především upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory 
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb 
a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních 
služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování 
sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. 
Zákon provádí Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách. 
 
Příjemcům péče jsou tak poskytovány peněžní prostředky, které jim mají 
(z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu) pomoci kompenzovat 
zvládání základních životních potřeb (v mobilitě, orientaci, komunikaci, 
stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieně, výkonu fyziologických potřeb, 
péči o zdraví, osobních aktivit a péči o domácnost – u osob starších 18 let) za 
pomoci jiné fyzické osoby. Od stupně závislosti na této péči a věku příjemce 
péče (do 18 let věku a nad 18 let věku) je pak odvozena výše tohoto příspěvku. 
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• Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů, který v rámci sociálního 
systému upravuje poskytování příspěvků (dávek) osobám se zdravotním 
postižením na zvláštní (kompenzační) pomůcky. Zákon provádí Vyhláška 
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení Zákona o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením, ve které jsou i dané pomůcky 
definovatelné jako asistivní technologie uvedeny. 

• Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících 
a hluchoslepých osob, upravuje používání komunikačních systémů 
neslyšících a hluchoslepých osob jako jejich dorozumívacích prostředků. 
Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit 
z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá 
jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře 
respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení 
do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich zákonných práv. 

 

Regulativní rámec ve zdravotním systému 

Zákonné normy v České republice dotýkající se asistivních technologií 
a zdravotnických služeb jimi poskytovaných jsou především níže uvedené 
zákony a vyhlášky. 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v mnoha ohledech, jak již bylo 
uvedeno, doplňuje pravidla poskytování zdravotní péče, resp. poskytování 
zdravotních služeb ve smyslu Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách. Jedná se o subsidiární právní úpravu, občanský zákoník se 
použije v případě, že konkrétní věc není upravena přímo v zákoně 
o zdravotních službách. 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování 
a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva 
a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů 
zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných 
pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních 
služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další 
činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie. 

• Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči 
• Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 
• Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
• Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 

zabezpečení zdravotních služeb 
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• Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 
zdravotní péče 

• Zákon 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 265/1991 Sb. České národní rady o působnosti orgánů České 

republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (§ 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží) 
• Cenový předpis č. 3/2012/FAR Ministerstva zdravotnictví o regulaci 

cen zdravotnických prostředků 
• Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 2/13-FAR, kterým se 

stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami 
výrobce. 

• Zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnickém povolání lékaře, zubaře 
a farmaceuta a navazujících prováděcích vyhláškách 

• Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 
a navazujících prováděcích vyhláškách 

• Zákon ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 
zdravotnických zařízeních ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška MZČR č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky 
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické 
požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
v platném znění 

• Vyhláška MZČR č. 101/2002 Sb., seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, kterou se mění Vyhláška MZČR č. 134/1998 Sb., 
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MZČR č. 49/1993, Sb., o technických a věcných požadavcích 
na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
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Právní předpisy Evropské unie dotýkající se asistivních technologií 
a zdravotnických služeb jimi poskytovaných 

• 93/42/EHS Směrnice Rady o zdravotnických prostředcích, 
v konsolidovaném znění 

• 90/385/EHS Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, 
v konsolidovaném znění 

• 98/79/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro, v konsolidovaném znění 

• 2003/32/ES Směrnice Komise, kterou se zavádějí podrobné specifikace, 
pokud jde o požadavky stanovené ve směrnici Rady 93/42/EHS pro 
zdravotnické prostředky vyrobené s použitím tkání zvířecího původu 

• 2005/50/ES Směrnice Komise o nové klasifikaci endoprotéz kyčelního, 
kolenního a ramenního kloubu v rámci směrnice Rady 93/42/EHS 
o zdravotnických prostředcích 

• 2002/364/ES Rozhodnutí komise o společných technických specifikacích 
pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

• 2010/227/EU Rozhodnutí Komise o Evropské databance zdravotnických 
prostředků (Eudamed) 

 

4.2. Právní odpovědnost a povinnosti výrobců, dodavatelů, 
poskytovatelů a uživatelů asistivních technologií 
pro neformální a domácí péči 

Poskytování asistivních technologií a asistivních služeb prostřednictvím těchto 
technologií je spojeno s řadou specifických povinností a tím i spjaté 
s odpovědností a nároky jednotlivých zúčastněných osob. 
 
Hlavními zúčastněnými osobami tak jsou: 

• výrobce daného technologického řešení nebo jeho části, kde se jedná 
především o odpovědnost za výrobní a konstrukční vady výrobku a škody 
těmito vadami způsobené, 

• dodavatel daného technologického řešení, který je odpovědný především 
za dodání daného řešení od jednoho či více výrobců, v kvalitě, čase 
a ceně, které byly sjednány, 

• poskytovatel servisních služeb a administrátor systémových celků, 
který je odpovědný za řádné poskytnutí služeb v daném rozsahu a kvalitě 
a nese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo 
neprovedeným servisním zásahem, 

• poskytovatel asistivních služeb poskytovaných prostřednictvím 
asistivních technologií, který nese odpovědnost za škody způsobené 
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chybně poskytnutými službami, nebo tím, že tyto služby nebyly z části, 
nebo úplně poskytnuty, 

• uživatel asistivních technologií nebo asistivních služeb poskytovaných 
prostřednictvím asistivních technologií. V tomto případě může být 
uživatelem jak příjemce péče, tak i osoba pečující o příjemce péče. 
V tomto případě se jedná o správné užití dané asistivních technologií 
a odpovědnost za škody třetím osobám vyplývající z jejího nesprávného 
užívání popřípadě odpovědnost za škodu vzniklou neposkytnutím 
součinnosti dalším zúčastněným osobám (např. poskytovateli servisních 
služeb apod.). 

Do procesů souvisejících s asistivními technologiemi může však být zapojena 
řada dalších osob se specifickými právy a povinnostmi, které mohou ovlivnit 
míru a rozsah odpovědnosti za danou roli v uvedeném procesu. Tyto role je 
však nutné specifikovat individuálně na základě smluvní dohody zúčastněných 
stran v občanskoprávní rovině. 
 

4.2.1. Odpovědnost vyplývající z právního prostředí v ČR 
Základní dělení odpovědnosti v právním prostředí České republiky vede 
k dělení odpovědnosti na odpovědnost občanskoprávní a trestněprávní. 
Specificky pak může jít i odpovědnost v rámci zdravotnického nebo sociálního 
systému. 
 

Občanskoprávní odpovědnost 

Občanskoprávní odpovědnost se vyznačuje rovným postavením subjektů a dělí 
se na: 

• závazkovou právní odpovědnost vyplývající z určitého závazkového 
vztahu, nejčastěji ze smluvních vztahů, která bude v rámci asistivních 
technologií rozlišována dle povahy jednotlivých zúčastněných osob, 
nejčastěji tak odpovědnost za řádné poskytnutí asistivních technologií či 
asistivních služeb prostřednictvím asistivních technologií, 

• veřejnoprávní odpovědnost, kde za porušení veřejnoprávní povinnosti je 
považováno takové jednání, které je zákonem označeno za přestupek 
fyzické osoby, nebo za jiný správní delikt právnické či fyzické osoby, 
pokud to stanoví zvláštní zákon. Nejčastěji tak půjde o vztah mezi 
fyzickou osobou a veřejnoprávní osobou (institucí), která jí dle příslušného 
zákona poskytuje veřejnoprávní službu. 

V rámci občanskoprávní odpovědnosti se jedná především o druhy 
odpovědnosti upravené příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 
(Zákon č. 89/2012 Sb.): 
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• odpovědnost za neoprávněný zásah do lidských práv (§13), 
• odpovědnost obecného charakteru (§420), 
• odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze přístroje nebo jiné věci, jíž bylo užito při plnění závazku (§ 421), 
• odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit 

následky svého chování (§ 422 a 423), 
• společnou odpovědnost více osob (§ 438 – 440), 
• zavinění samotným poškozením (§ 441). 

 

Trestní odpovědnost 

Trestní odpovědnost se týká porušení právní odpovědnosti vyplývající 
z trestního práva způsobené fyzickými osobami (nikoli právnickými). Může se 
tak jednat např. o úmyslné trestné činy nebo trestné činy zaviněné nedbalostí 
v souvislosti s asistivními technologiemi (např. neoprávněné sledování 
poškozeného prostřednictvím asistivního dohledového systému v jeho bydlišti 
za účelem přípravy trestného činu loupeže). 
 

Právní odpovědnost v rámci zdravotnického systému 

Ve zdravotnickém systému jde především o odpovědnost poskytovatele 
zdravotních služeb za škodu nebo neoprávněný zásah do práva na ochranu 
osobnosti způsobené pacientovi, nebo naopak i v případě, že by pacient 
způsobil škodu poskytovateli zdravotních služeb tím, že by ho poškodil na 
dobrém jménu (upraveno Občanským zákoníkem). 
Odpovědnost v rámci zdravotnického systému upravují také níže uvedené 
právní předpisy. 

• 96/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně lidských práv v biomedicíně (viz 
např. čl. 5–9 informovaný souhlas a poučení nebo čl. 10 právo na 
soukromí a dokumentace) 

• Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 11, § 23, § 55, 
§ 67b) 

• Vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci (dle § 120 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách) 

Právní odpovědnost v rámci sociálního systému 

Tato odpovědnost je upravena v příslušných ustanovení občanského zákoníku 
a doplněna o odpovědnost vyplývající ze zákona o sociálních službách, což je 
uvedeno v jiných částech této kapitoly. 
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4.2.2. Technické normy pro asistivní technologie využité 
při neformální péči 

Pro uživatele a příjemce péče je důležité zaručit určité standardy a vlastnosti 
jimi využívaných asistivních technologií. Proto je nutné vytvořit jak v České 
republice, tak i po celé Evropské unii normativní standardy prostřednictvím 
nezávislého subjektu. V rámci České republiky jsou to především České 
technické normy. 
 
České technické normy nejsou obecně závazným nařízením, avšak odvolává 
se na ně řada autorit působících v daných oborech a činnostech, které tyto 
normy považují za standardizovaná řešení. 
 
Součástí naplňování norem a dalších předpisů je i tzv. posuzování shody 
zavedené Evropskou unií, které má zajistit bezpečné používání stanovených 
výrobků včetně zdravotnických prostředků, pro které byla tato povinnost 
stanovena některou Směrnicí rady (Direktivou). Direktivy jsou do Českého 
právního řádu zapracovávány jako Nařízení vlády. Protože však Nařízení vlády 
není zákonem, je všem Nařízením vlády nadřazen prováděcí Zákon č. 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů v platném znění, který byl již několikráte i z tohoto důvodu novelizován.  
Pro výše uvedené právní normy je důležité rozlišovat následující procesy: 

• proces akreditace, který provádí právnická osoba (v současnosti Český 
institut pro akreditaci, o.p.s.) k tomu pověřená vládou České republiky 
jako národní akreditační orgán, 

• proces autorizace, kterým se rozumí pověření právnické osoby 
k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování 
činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným 
použitím, a vymezených v technických předpisech. Autorizaci pro činnost 
podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

• Procesem certifikace podle výše uvedeného zákona je činnost 
autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým 
předpisem, nebo k tomu akreditované osoby, prováděná na žádost 
výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, 
že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho 
opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky 
v certifikátu uvedenými. 
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Mezi řadou obecných norem lze nalézt i takové, které lze vztáhnout na asistivní 
technologie využitelné v rámci neformální a domácí péče. Mezi tyto normy patří 
především níže uvedené.1 

• ČSN 501 31: Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – 
Všeobecné požadavky 

• ČSN 501 32: Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích 

• ČSN 501 33: Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 
aplikacích 

• ČSN 501 34: Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci 
• ČSN 501 36: Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy 

a zařízení 
• ČSN 503 98: Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy 

– Všeobecné požadavky 
• ČSN EN ISO 9999 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením 
• ČSN EN 12182 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Obecné 

požadavky a metody zkoušení 
• ČSN EN ISO 16201 Technické pomůcky pro osoby se zdravotním 

postižením – Environmentální ovládací systémy pro každodenní život 
• ČSN EN 1985 Pomůcky pro chůzi – Všeobecné požadavky a metody 

zkoušení 
• ČSN EN ISO 11334-1 Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou – 

Požadavky a zkušební metody – Část 1: Předloketní berle 
• ČSN EN ISO 11334-4 Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou – 

Požadavky a zkušební metody – Část 4: Hole s třemi nebo více opěrami 
• ČSN EN ISO 11199-1 Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama – 

Požadavky a zkušební metody – Část 1: Chodítka 
• ČSN EN ISO 11199-2 Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama – 

Požadavky a zkušební metody – Část 2: Kolečková chodítka 
• ČSN EN ISO 11199-3 Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama – 

Požadavky a zkušební metody – Část 3: Rámy s deskou pro chůzi 
• ČSN EN ISO 24415-1 Koncové části pomůcek pro podporu chůze – 

Požadavky a metody zkoušení – Část 1: Tření na koncových částech 
• ČSN EN 12183 Ručně poháněné vozíky – Požadavky a metody zkoušení 
• ČSN EN 12184 Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí 

zařízení – Požadavky a metody zkoušení 

                                            
1 Část uvedených norem je převzata z Výstupu č.1 aktivity, kde je tato problematika 

zpracována podrobně. 
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• ČSN EN ISO 16021 Pomůcky pro sběr moči – Základní zásady pro 
hodnocení jednorázových pomůcek pro sběr při inkontinenci dospělých 
osob z hlediska uživatele a obsluhujících osob 

• ČSN EN ISO 10535 Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním 
postižením – Požadavky a zkušební metody 

• ČSN P CEN/TS 16157-4 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace 
výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – 
Část 4: Publikace proměnného dopravního značení 

• ČSN EN ISO 11073-10101 Zdravotnická informatika – Komunikační 
zařízení pro místo zdravotní péče – Část 10101: Nomenklatura 

4.2.3. Kontrolní mechanismy státu 
Stát prostřednictvím svých příslušných organizačních složek dohlíží na 
dodržování zákona a na řádné využívání prostředků ze státního rozpočtu. Tyto 
kontrolní mechanismy jednotlivých gesčních orgánů se také dotýkají asistivních 
technologií využívaných v neformální a domácí péči. 

• Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je správním úřadem s celostátní 
působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví České republiky. 
Činnost SÚKL v oblasti léčiv je dána primárně Zákonem č. 378/2007 Sb., 
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech), v oblasti zdravotnických prostředků pak zákonem 268/2014 
Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva 
zdravotnictví České republiky. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny 
§ 86 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a opatřením ministryně zdravotnictví čj. 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. 
Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat 
údaje o zdraví fyzických osob za účelem přípravy podkladů pro tvorbu 
státní zdravotní politiky a v souvislosti s předcházením vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění, 
ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici 
fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí 
a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany 
veřejného zdraví. 

• Krajské hygienické stanice jsou správním úřadem, jehož hlavním 
posláním je plnit úkoly státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví na 
daném území. Při administraci své agendy se jejich činnost dotýká 
i asistivních technologií. Krajské hygienické stanice: 
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a) provádí kontroly plnění hygienických požadavků stanovených 
provozním řádem v domovech důchodců, ústavech sociální péče 
a domech s pečovatelskou službou, 

b) provádí kontroly zařízení, ve kterých jsou prováděny činnosti 
epidemiologicky závažné (kosmetika, masáže, holičství, kadeřnictví, 
pedikúra, solária apod.), 

c) provádí státní zdravotní dozor u kosmetických výrobků a výrobků 
přicházejících do přímého styku s potravinami a hraček pro děti, 

d) provádí státní zdravotní dozor v jeslích a kojeneckých ústavech, 
e) provádí státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, 
f) provádí státní zdravotní dozor v zařízeních sociálně výchovné činnosti 

(Dětské domovy, Ústavy sociální péče apod.), 
g) provádí státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování, 
h) provádí státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování dětí 

a mladistvých, 
i) vydává stanoviska k projektovým dokumentacím a kolaudacím staveb 

zařízení společného stravování, supermarketů, obchodních domů, 
prodejen a výroben potravin, prodejních stánků, prodejen drogerie 
a výroben kosmetických prostředků, 

j) zabývá se řešením problematiky hluku v mimopracovním prostředí. 

• Česká obchodní inspekce je orgán státní správy podřízený Ministerstvu 
průmyslu a obchodu České republiky, který je ustanoven Zákonem 
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce 
kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo 
dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející 
jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr 
nebo provozující tržiště, pokud podle zvláštních právních předpisů není 
pověřen jiný správní úřad. 

• Úřad práce (prostřednictvím svých krajských poboček) je státní instituce 
spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož hlavní činností je 
poskytování informací z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, 
ale i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence 
volných pracovních míst. V rámci své agendy má na starost přiznávání 
a vyplácení zvláštních nepojistných dávek, mezi které patří příspěvky na 
zvláštní pomůcky pro OZP (dle Zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 
zákonů) a administraci. 

• Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení je 
soustava lékařských posudkových orgánů, které vyvíjejí svou činnost 
v rámci orgánů státní správy pro oblast sociálního zabezpečení 
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního 
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zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení), která má za úkol 
zajistit odborné posudkové agendy ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 
Zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení. Posudkoví lékaři tak posuzují: 

a) invaliditu a změnu stupně invalidity, 
b) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost 

vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, 
c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, 
d) schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu 

osoby se zdravotním postižením, a zda jde pro účely příspěvku na 
zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým 
postižením, a nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací 
a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku,  

e) stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči. 

• Český telekomunikační úřad je ústředním orgánem státní správy pro 
výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace 
trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických 
komunikací a poštovních služeb. Je zřízen byl Zákonem č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích) ke dni 1. května 2005. Do jeho 
agendy spadá i tzv. univerzální služba, jejímž prostřednictvím mají být 
telekomunikační služby zpřístupněny i znevýhodněným osobám, viz 
definice uvedená výše v textu. 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna a.s. je největší zdravotní pojišťovna 
v České republice. Je zřízena na základě Zákona č. 551/1991 Sb. Mezi 
její hlavní činnosti v oblasti asistivních technologií patří: 

a) správa registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, 
b) schvalování úhrady léčiv, zdravotnických prostředků nebo výkonů 

zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 
c) povolování úhrady léčiva, zdravotnických prostředků či zdravotních 

výkonů jinak z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
nehrazeného. 

d) V rámci své revizní činnosti provádí úkony schvalování, posuzování 
a potvrzování úhrad ze zdravotního pojištění. 
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4.3. Obecný návrh změn platné legislativy s cílem zvýšení 
kvality a dostupnosti asistivních technologií pro 
neformální 
a domácí péči 

Při definování neformální a domácí péče a analýze úlohy asistivních technologií 
během nich užívaných byla zjištěna řada systémových nedostatků, které při 
celkovém vývoji občanské společnosti a nárokům hospodářské povahy mohou 
nyní či ve střednědobém horizontu vytvářet řadu negativních vlivů jak na 
společnost samou, tak i na tvorbu veřejných rozpočtů. Z tohoto zjištění vznikly 
níže uvedené dílčí návrhy na optimalizaci regulativních systémových změn. 

1) Asistivní technologie jako takové nejsou v našem právním řádu pevně 
zakotveny a definovány. Nemůže tak pro ně vznikat komplexní opora 
v sociálních a zdravotních systémech. Ačkoliv jsou částečně zakotveny 
jak v sociálním systému (tzv. zvláštní pomůcky pro OZP), tak i ve 
zdravotním systému (některé tzv. zdravotnické prostředky), jedná se 
o pevně dané seznamy pomůcek a prostředků, které nejsou systematicky 
doplňovány či pozměňovány na základě reflexe všeobecného technického 
vývoje a vývoje potřeb specifických skupin příjemců péče. Z uvedeného 
vyplývá potřeba asistivních technologií jak v neformální a domácí péči, tak 
i v jiných způsobech a formách péče definovat a integrovat do sociálních 
a zdravotních systémů periodický optimalizační proces. Tímto procesem 
by se na základě potřeb jak celé občanské společnosti, tak i specifických 
cílových skupin aktualizovaly formálně podporované druhy a typy 
asistivních technologií. Administrací tohoto procesu je pak nutné pověřit 
(pro sociální a zdravotní systém odděleně) subjekt, který by nejen 
periodicky aktualizoval seznamy oficiálně podporovaných asistivních 
technologií, ale i dohlížel a garantoval dodržování nastavených standardů 
a efektivity užívání těchto technologií. 

2) Asistivní technologie jako takové přispívají nejen ke zlepšování kvality 
života u již částečně systematicky podporovaných skupin uživatelů (osob 
se zdravotním postižením), ale i u dalších specifických skupin osob 
potřebných péče (seniorů, osob dlouhodobě nemocných a osob 
nacházejících se v rehabilitaci), které nejsou nijak systémově 
podporovány a regulovány. Vzhledem k tomu je potřeba vytvořit nové 
a upravit stávající právní normy tak, aby reflektovaly využívání asistivní 
technologie i jinými skupinami osob přijímajících péči, jako jsou již 
uvedené skupiny seniorů, dlouhodobě nemocné osoby a osoby 
v rehabilitaci po úraze. 

3) Zdravotní pojišťovny nejsou nynějším systémem nijak motivovány ani 
povinovány k zavádění a podpoře asistivních technologií do systémů 
zdravotní péče a tím i následné úspoře prostředků z veřejných rozpočtů. 
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Proto je důležité zavést systémový nástroj, který by pojišťovny nejen 
opravňoval, ale i motivoval k zavádění asistivních technologií tak, jak jsou 
definovány v tomto dokumentu, do svých úhradových systémů. 

Výše uvedené návrhy jsou dále podrobně rozpracovány ve Výstupu 3b. 

4.4. Závěr a doporučující výstup 
Specifičnost a rozsah neformální a domácí péče a celý nově a dynamicky se 
rozvíjející ekosystém asistivních technologií, který zasahuje nejen do 
neformálního spektra sociálního a zdravotního prostředí, je natolik společensky 
významný, že vznikla potřeba oblast asistivních technologií nejen specifikovat, 
ale zajistit i její systémovou podporu (jak hospodářského, tak legislativního 
charakteru) ze strany státu. 
 
Vzhledem k tomu, že tyto asistivní technologie zasahují do lidské integrity, práv 
a svobod, je nutné nastavit v co nejbližší možné době nejen podpůrné, ale i 
regulační mechanismy, které jsou specifikovány v předešlé kapitole (4.3 
Obecný návrh změn platné legislativy s cílem zvýšení kvality a dostupnosti 
asistivních technologií pro neformální a domácí péči). Tyto návrhy budou dále 
rozpracovány v k tomu určenému dokumentu Výstupu 3b. 
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5. Pořízení a používání asistivních technologií v neformální 
a domácí péči 

Možné způsoby pořízení a využití asistivních technologií v neformální a domácí 
péči jsou limitujícími parametry rozšíření těchto technologií, proto je třeba těmto 
oblastem věnovat velkou pozornost. 
 

5.1. Přehled již realizovaných dostupných řešení v České 
republice 

V této kapitole se primárně zaměříme na oblast tvořící významnou část 
asistivních technologií, tedy na takové systémy, které využívají zejména 
elektronické výrobky a informační technologie k monitoringu, komunikaci 
a přenosu vybraných dat z prostředí uživatele k dalším osobám. Na základě 
těchto dat mohou tyto osoby adekvátně zareagovat – pomoci v krizové situaci, 
přijmout preventivní řešení, zjišťovat zdravotní stav uživatele, poskytnout 
psychickou podporu, radu apod. Toto vše je očekáváno od moderních systémů 
dohledové péče jako nedílné součásti asistivních technologií. 
 

5.1.1. Obecná situace v oblasti asistivních technologií 
na území České republiky 

Historicky se elektronické systémy umožňující monitorovat určitý prostor 
s následnou reakcí při jeho narušení označovaly jako elektronické 
zabezpečovací systémy (EZS) a byly primárně směřovány do oblastí 
komerčních. Z tohoto určení se odvíjely také potřebné normy a standardy. 
Protože musely čelit cíleným útokům různých narušitelů, byly a jsou na ně 
kladeny poměrně velké technologické a bezpečnostní nároky. Výstupy z těchto 
systémů obvykle odcházejí na tzv. pulty centrální ochrany (PCO), jejichž 
hlavním úkolem je zajistit ochranu zdraví osob a majetku ve střeženém objektu. 
 
Postupem času se více začaly tyto systémy uplatňovat také v soukromých 
objektech. Oproti komerčním nasazením však menší část uživatelů volí 
i připojení na již zmiňované pulty centrální ochrany a spíše spoléhají na zvuk 
poplachové sirény, která by měla narušitele odradit od vnikání do objektu. 
Postupně s příchodem mobilních komunikačních technologií byly tyto systémy 
doplňovány o komunikační GSM moduly, umožňující informovat majitele 
objektu apod. o napadení tohoto objektu. 
 
V současné době většina výrobců a dodavatelů těchto systémů usiluje o jejich 
rozšíření i do oblasti asistivních technologií. Tomu také odpovídá změna již 
terminologie, kde dochází k odklonu od pojmu elektronické zabezpečovací 
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systémy (EZS) k novému pojmu poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
(PZTS).  
 
Z druhé strany začala samostatně vznikat technologická řešení, která určité 
prvky z těchto systémů využívají, vycházejí však z jiné filozofie – nepočítají 
v takové míře s cíleným útokem narušitele a spíše se zaměřují na široké 
spektrum individuálních potřeb uživatelů a jejich blízkých, nových forem 
moderních technologií, snadnou využitelnost a propojitelnost nových systémů 
na ostatní technologie používané v běžném lidském životě. 
 
Tento nový přístup se pro rozvoj moderních asistivních technologií jeví jako 
racionálnější a více přizpůsobitelný skutečným potřebám uživatelů. Řada 
výrobců těchto systémů tuto skutečnost vnímá a připravuje technologické 
komponenty univerzálně aplikovatelné v moderních komplexních systémech 
asistivních technologií. Jejich výhodou může být technologická zkušenost 
s výrobky obdobného charakteru, jistou nevýhodou historická fixace na robustní 
systémy nasazované nejen v civilní, ale i armádní a policejní praxi. Tato vysoce 
profesionální uplatnění totiž mimo jiné přinášející zcela odlišné požadavky 
odrážející se zejména v jiné cenové úrovni než běžné civilní uplatnění. 
 
Bude tedy záležet na každém výrobci individuálně, jak se s danou skutečností 
vypořádá. V České republice existují společnosti, které toto správně pochopily, 
které na trh začaly ve správnou dobu nabízet i jednoduchá EZS řešení, čímž 
obsadily značnou část trhu. Příkladem takového výrobce může být např. firma 
Jablotron Alarms a.s. 
 
Důležitým faktorem budoucnosti bude skutečnost, zda výrobci na trh nabídnou 
univerzálně uplatnitelné komponenty resp. systémy, které bude možné 
provazovat ve větších celcích. Jedině tak budou splněna hlavní kritéria na nově 
vznikající řešení – technologická univerzálnost, udržitelnost, nahraditelnost a 
rozšiřitelnost. 
 
Vzhledem k tomu, že termín asistivní technologie není v České republice zatím 
silně zakořeněn, nebyl zatím vytvořen velký prostor pro vznik progresivních 
systémů, vycházejících z nové filozofie v přístupu k těmto technologiím. 
Můžeme tedy definovat následující rozdělení řešení podle jejich vzniku a 
technologického pojetí: 

1) systémy postavené na rozšířených základech klasických elektronických 
zabezpečovacích systémech (EZS), resp. poplachových zabezpečovacích 
a tísňových systémech (PZTS), 

2) systémy postavené na uzpůsobených komponentech klasických EZS 
resp. PZTS, 
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3) systémy postavené na využití existujících elektronických výrobků 
(telefonie, čidla, prvky EZS systémů apod.) nebo speciálně vyrobené 
jednoúčelové elektronické výrobky bez nasazení prvků tzv. high-
technologií, 

4) systémy postavené na moderních technologických komponentech 
využívaných a odzkoušených v různých oblastech lidské činnosti s velkou 
mírou rozšiřitelnosti a uplatnitelnosti. 

 

Systémy postavené na rozšířených základech klasických EZS, resp. 
PZTS 

Obvyklá koncepce těchto řešení vychází z klasického modelu domácího 
systému EZS, tedy tzv. ústředny, s kterou komunikuje (buď drátově, nebo 
bezdrátově) různý počet a typy čidel, senzorů nebo aktuátorů (např. pohybový 
senzor PIR (Passive Infrared Detector), magnetický rozpojitelný kontakt, 
kouřové a CO2 sensory, detektory rozbití skla, elektronické zámky atd.), dále je 
k systému připojena jedna nebo více tzv. stacionárních klávesnic, umožňující 
ovládat a nastavovat systém z daného místa, nebo mobilní verze dálkového 
ovladače. Nově lze tyto systémy ovládat také pomocí mobilních telefonů.  
 
Jako reakce na potřebu přidat do systému asistivní technologie rozšiřují jejich 
dodavatelé systémy o tzv. tísňová tlačítka (v různých obalech, mobilní 
i stacionární) umožňující v případě nebezpečí (obvykle bez rozlišení typu) 
stiskem přivolat pomoc. Systémy také mívají vlastnost přepnutí z režimu hlídání 
prostor v nepřítomnosti uživatele do režimu monitoringu pohybu osob v objektu 
přítomných pomocí již zmíněných PIR čidel. Pokud čidlo pohyb po určitou dobu 
nedetekuje, může podle zvoleného programu dojít k vyhlášení poplachu 
přednastavenou formou. 
 
Tato čidla však mají řadu specifik a spoléhat na jejich projev jako základ 
asistivních funkcí je zcela nevhodné. Softwarové vybavení ústředen těchto 
systémů neumožňuje zavádět složitější výpočetní algoritmy využívané 
v moderních asistivních technologiích. Mají velmi omezený (nebo často žádný) 
univerzální vstup pro možnost připojení dalších typů sensorů monitorujících 
např. fyzikální, biomedicínské nebo jiné hodnoty. 
 
Zásadním problémem je také výrobková nezaměnitelnost. Pokud výrobce zmizí 
z trhu, nelze systém udržovat ani rozšiřovat vzhledem k výrobkové vázanosti na 
konkrétního výrobce a jeho technologickou jedinečnost. 
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Systémy postavené na uzpůsobených komponentech klasických EZS 
resp. PZTS 

Struktura těchto systémů často vychází z komponent, které jejich výrobci 
převzali z běžných prvků EZS a přizpůsobili jejich konstrukci, aby lépe 
vyhovovala požadavkům na asistivní technologie. 
 
Jejich základem bývá ústředna v mobilním provedení sloužící např. i jako 
oboustranná komunikační jednotka s hlasitým odposlechem, která obdobně 
jako v předchozím případě přijímá signály ze sensorů, čidel atd., nabízí 
propojitelnost na pevnou a GSM linku a často mívá zabudované tísňové 
tlačítko. 
 
Na rozdíl od první skupiny zařízení výrobci prezentují, že počítá i s jinou 
variantou vstupních informací, např. z telemedicínských přístrojů nebo snímačů 
fyzikálních jevů. Během rešerší informačních materiálů k této studii se však 
nepodařilo dohledat jedinou informaci o funkční sestavě, která by toto 
konstatování potvrdila. 
 
Velkým problémem u těchto typů výrobků opět bývá skutečnost, že nemají 
ustálenou technologickou platformu, vždy se jedná o unikátního výrobce 
(obvykle z Asie nebo Izraele) a v mnoha případech dochází k tomu, že výrobce 
přestane produkt podporovat a celý systém postupně přestane existovat se 
všemi negativními dopady na jeho uživatele. Příkladem takového systému 
může být systém Amber, jak je dokumentováno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 1 Příklady systému asistivních technologií, 
který byl krátce po uvedení na trh z trhu stažen 

Systémy postavené na využití existujících elektronických výrobků 
(telefonie, čidla, prvky EZS systémů apod.) nebo speciálně vyrobené 
jednoúčelové elektronické výrobky bez nasazení prvků tzv. high-
technologií 

Další úrovňovou vrstvu tvoří systémy, které jako nosný základ použijí existující 
elektronický výrobek (např. telefon s hlasitým odposlechem, mobilní seniorský 
telefon apod.) nebo vlastní konstrukci jednoúčelového komunikačního zařízení 
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a k němu připojí další elektronické komponenty, nejčastěji z oblasti EZS, jako 
jsou PIR čidla, dálkové mobilní ovládání, magnetické kontakty apod. Opět jako 
u předešlé oblasti uvádějí výrobci možnost propojení s dalšími typy vstupů, jako 
jsou biomedicínské či fyzikální hodnoty. Provedenou rešerší se však nepodařilo 
nalézt takto komplexně provázaný funkční systém. 
 
Běžný model fungování těchto systémů vychází tedy nejčastěji z principu 
tzv. tísňové péče. Pokud se uživatel dostane do krizové situace, upozorní 
pomocí stisknutí samostatného tlačítka, tlačítka na pevném nebo mobilním 
telefonním přístroji, nebo na jednoúčelově zkonstruovaném komunikátoru na 
tuto situaci. Systém může být doplněn pohybovým PIR čidlem, které 
automaticky vyvolá poplach v případě, že není detekován pohyb v systému 
nastaveném časovém intervalu. 
 
Jednoúčelově konstruované GSM komunikační jednotky zmiňují i automatickou 
detekci pádu uživatele pomocí akcelerometrů, které dnes již obsahuje většina 
chytrých telefonů. Přesnost detekce pádu, resp. zaměnitelnost tohoto pohybu s 
jinými nekrizovými formami pohybu jako jsou zakopnutí při chůzi, rychlý 
dosednutí do sedačky autobusu při jeho akceleraci apod. nepřináší očekávaný 
prospěch, což prokázalo i několik testů. Je to tedy zatím spíše hypotetická než 
praktická vlastnost takových systémů. 
 
Základním problémem u těchto tísňových systémů bývá, že dosažitelnost 
jednoúčelového sensoru, resp. tísňového tlačítka, speciální komunikační 
krabičky apod. bývá podle provedených průzkumů o 73 % (!) menší než 
u mobilního telefonu. Uživatelé obvykle tato zařízení odkládají mimo dosah 
v případě potřeby jejich použití. Je to velice zajímavé zjištění, ze kterého lze 
dovodit, že současní lidé v seniorském věku výrazně upřednostňují mobilní 
telefon jako důvěryhodnější prostředek osobní ochrany. Velkou roli zde jistě 
hraje také vlastní ergonomie nošení těchto jednoúčelových prostředků, které 
uživatelům často překáží při běžném životě. Zajímavý je také poměrně často 
uváděný argument určité stigmatizace využívání jednoúčelových zařízení tohoto 
typu, které může demonstrovat nemohoucnost nebo nedostatečnost uživatele.2 
Výsledky provedeného šetření jsou na následujícím obrázku. 

                                            
2 Výstupy ze společného průzkumu u vybraných 30 respondentů provedeného společnostmi 

T-Mobile/D. Řeháková a High Tech Park/kolektiv v roce 2012 a výstupy dotazníkové akce 
uživatelů tísňových tlačítek z roku 2014 (50 respondentů ve věku 65+) provedené společností 
High Tech Park. 
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Obrázek 2 Výsledky dotazníkového šetření 
zaměřeného na zkušenosti uživatelů s tísňovými tlačítky 

Systémy postavené na moderních technologických komponentech 
využívaných a odzkoušených v různých oblastech lidské činnosti s 
velkou mírou rozšiřitelnosti a uplatnitelnosti 

Jedná se o nejvyšší technologickou úroveň systémů v oblasti asistivních 
technologií. Ve svém řešení tyto systémy využívají nejnovější ověřené 
technologie z oblastí informačních a komunikačních technologií, které revolučně 
přesouvají současné dohledové systémy z pozice tísňové péče do pozice 
prediktivně automatizovaných systémů s umělou inteligencí. 
 
Díky těmto vlastnostem je lze využívat i u uživatelů, kteří byli doposud díky 
projevům nastupujícího stáří či jiného životního handicapu odkázáni na odchod 
z vlastní domácnosti do ústavní péče nebo na nepřetržitý pečovatelský dohled. 
 
Rozvojem technologické úrovně takovýchto systémů bude postupně možné 
i účinněji reagovat na stále rychleji se projevující problémy spojené se stárnutím 
lidské populace, projevy agresivity, psychického strádání apod. Určitě tyto 
systémy nelze chápat jako vše řešící, ale jistě vytvoří velice účinný nástroj 
sociální politiky státu. 
 
Vzhledem k tomu, že pracují s predikcí možných krizových situací, přinášejí 
zlepšení nejen v sociálním pohledu, ale mají i významně pozitivní ekonomický 
efekt. Pokud totiž díky systémovému monitoringu předejdeme situacím, kdy 
uživatel doplatí svým zdravím na vzniklou krizovou situaci znamenající často 
i nutnost následné hospitalizace, popř. ústavní léčby, se všemi jejich finančními 
náklady, lze nemalé prostředky v systému veřejných financí ušetřit. 
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Na základě postupného narůstání požadavků na moderní asistivní technologie 
a narůstající potřeby aktivněji řešit sociálně demografickou politiku nejen v 
zemích Evropské unie lze definovat systémové složení moderních dohledových 
řešení. Technologické zastoupení v těchto systémech asistivních technologií by 
mělo pokrývat následující oblasti: 

1) GSM/GPRS komunikační jednotka, resp. chytrý telefon, 
2) vybraná čidla a sensory umožňující monitoring pohybu předmětů a stavu 

fyzikálních veličin (náklonová čidla, gyroskopy, akcelerometry, vlhkoměry, 
teploměry, detektory nebezpečných plynů apod.), 

3) vybrané prvky ze systémů EZS (PIR čidla, magnetické kontakty, dálkové 
ovladače), 

4) základní domácí měřiče zdravotních hodnot uživatelů (váha, tlakoměry, 
měřiče kyslíkové saturace krve, glukometry, teploměry), 

5) vybrané prvky z tzv. systémů automatizované elektroinstalace, často 
užívané v konstrukcích chytrých domů nebo domácností (dálkové 
ovládání zásuvek a světelných okruhů, domácí bezdrátová komunikace 
a domovní zvonky), 

6) základní prvky internetu věcí (komunikační datové prvky umožňující 
dálkovou správu např. elektropřístrojů, kompenzačních pomůcek apod.). 

Všechny zde zastoupené oblasti jsou již na různých úrovních prakticky 
využívané a praxí ověřené. Jejich vzájemným propojením vzniká velice 
sofistikovaný nástroj, který nabízí revoluční změny v dohledových systémech. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o high-technologie s mezioborovým prolínáním, 
neexistuje zatím příliš mnoho společností, které se s takovým zadáním umí 
vypořádat. Postupně ale bude docházet k většímu provazování a spolupráci 
firem, které se daným problematikám věnují odděleně a společně tak nabídnou 
variantní řešení moderních dohledových systémů. 

Chytrý telefon jako základní součást asistivních technologií 

Základním zařízením, které bude postupně stále častěji přebírat roli jakéhosi 
domácího mobilního asistenta, bude chytrý mobilní telefon, případně tablet. 
Reálnou praxí je již překonán názor, že starší generace raději upřednostňují co 
nejjednodušší mobilní telefon, bez zbytečných funkcionalit a zabudovaných 
technologií. Z provedených výzkumů u lidí nad 65 let vyplynulo, že 68 % 
z dotázaných dokonce hovořilo o technologické šikaně ze strany výrobců 
technologických přístrojů ve smyslu neopodstatněnosti zjednodušování těchto 
výrobků. O mobilních telefonech již dost dobře ani nelze hovořit jako 
o telefonech, neboť telefonie již tvoří jen jednu ze základních funkcionalit 
takových přístrojů. [5] 

Tito spíše mobilní asistenti postupně přebírají roli fotoaparátu, překladače, 
webového prohlížeče, navigátoru, textového komunikátoru, často již 
i televizního přístroje atd. Je již také realitou, že mobilní telefon přebírá 
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i základní funkcionality z oblasti domácích měřičů telemedicínských hodnot jako 
jsou teplota a tlak a fyziologických fitness dat. Stále rychleji přibývají nové 
funkční vlastnosti a integrují se v jeden přístrojový celek. Naskýtá se proto 
otázka, proč by se měly takové i nově přibývající vlastnosti vyhýbat uživatelům 
starších generací, pokud by užívali pouze jednoduché mobilní telefony. Zadání 
tedy směřuje především k vývojářům a výrobcům, kteří by měli navrhovat chytré 
telefony tak, aby jejich ovládání bylo uzpůsobeno co nejrozsáhlejší věkové 
skupině. 

Čidla a sensory jako podstatná část asistivních technologií 

Výstupy z čidel a sensorů umožňují průběžně získávat informace o běžných 
činnostech uživatele nejen ve vlastní domácnosti, ale i mimo ni. Nemusí se 
jednat o detailní konkrétní data o specifické činnosti (záleží vždy na volbě 
samotného uživatele), ale spíše o charakteristice činnosti. 
 
Uživatelé dohledových systémů provádí řadu běžných rutinních životních 
činností. Výzkumy ukazují, že jakákoli odchylka od těchto činností ve velké 
většině případů znamená potenciální vznik nebo průběh krizové situace. Pokud 
tedy dohledový systém umí průběžně zpracovávat a vyhodnocovat pomocí 
speciálních algoritmů informace získávané z těchto prvků, lze dosáhnout velice 
exaktní informační přehled o možném krizovém stavu u uživatele a obratem na 
něj zareagovat. 
 
Velký efekt také přináší průběžný monitoring výskytu nebezpečných plynů. 
Běžná kouřová čidla upozorňují pouze na hraniční stavy, často pouze 
v lokálním umístění akustickou signalizací bez vzdáleného přenosu této 
informace. Odborné posudky otrav či úmrtí způsobených jedovatými plyny 
dokládají, že je pro lidské zdraví velice škodlivé i dlouhodobé působení 
podprahových hodnot koncentrací jedovatých plynů, které běžná čidla 
monitorovat neumí. Pokud však sofistikovaný dohledový systém s těmito údaji 
umí pracovat, takovou situaci běžně odhalí. 

Domácí měřiče zdravotních hodnot a možnosti jejich využití 

Vývoj v oblasti základních diagnostických medicínských přístrojů vede k jejich 
postupné miniaturizaci a zjednodušování. Vznikají tak podmínky pro jejich 
plošnější nasazení a využívání v běžném domácím prostředí Naměřená data 
jsou použitelná jako základ pro statistické zpracování a extrapolaci. Ukazuje se 
totiž, že jako podklad pro stanovení kvalifikované lékařské anamnézy může 
stejně dobře posloužit takovýto datový soubor jako jednorázově zjištěná měření 
na profesionálně konstruovaných přístrojích. 
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Hlavním zadáním v této domácí oblasti tedy již není doplnění chybějícího 
technologického nebo přístrojového potenciálu, ale zajištění kvalifikovaného 
sběru a vhodného datového zpracování za účelem následného profesionálního 
vyhodnocení. Vše z toho je již dnes dosažitelné. Vzhledem k mnoha výhodám 
a značnému ekonomickému přínosu těchto distančních datových sběrů by mělo 
být logické, že budou všemi zainteresovanými stranami podporovány. 

Možnosti využití prvků automatizované elektroinstalace 

Technologický rozvoj v oblasti elektroinstalací a vzdáleného přenosu 
audio/video signálu přinesl nové možnosti při jejich uplatňování i v běžných 
domácnostech. Řada výrobců nabízí instalační prvky, umožňující vzdálené 
ovládání jak elektrických zásuvek, tak i vypínačů, okenních žaluzií, ovládání 
hlavic radiátorů, termostatů atd. Bezdrátové ovládání může probíhat nejen 
v rámci objektu, ale i pomocí internetu. Ve velké většině jsou tyto technologie 
zatím využívány v instalacích chytrých domů nebo domácností. 
 
Své místo však již musí mít i v moderních asistivních technologiích jako 
vybrané prvky umožňující např. v případě krizové situace vzdáleně vyřadit 
vybrané energetické okruhy v domácnosti, popřípadě preventivně vypínat 
okruhy v nepřítomnosti uživatele s přístroji, které mohou způsobit např. vznik 
požáru. Další využitelností automatizované elektroinstalace je i dálkové 
ovládání světel a zásuvek pro osoby s pohybovými potížemi, náhodné spínání 
osvětlení jako ochrany před vniknutím cizí osoby, nebo možnost vzdáleně 
obrazem a zvukem komunikovat s osobami např. u domovních dveří, v jiném 
podlaží apod. 
 
Dalším významným přínosem využití vybraných prvků z této oblasti je lepší 
finanční optimalizace spotřeby elektrického proudu. Možnost vzdáleného 
ovládání elektrospotřebičů umožňuje také jejich vypnutí při zapomenutém 
rozsvíceném světle, zmírnění topení při nepřítomnosti uživatele apod. Tento 
faktor tedy může pozitivně ovlivnit rozhodnutí o pořízení takové instalace 
samotným uživatelem, což vytváří základ ekonomického samofinancování 
moderních asistivních technologií. 
 
Za účelem transferu technologických prvků z této oblasti do oblasti asistivních 
technologií je však třeba provést jejich správný a účelný výběr. Některé z nich 
totiž spíše jen doplňují nadstandartní výrobkovou základnu určenou pro již 
zmíněné chytré domy a v běžném životě se bez nich dá obejít. 

Využití prvků internetu věcí v oblasti asistivních technologií 

Problematika internetu věcí (Internet of Things – IoT) patří do poměrně mladé 
technologické kategorie. Postupným rozvojem informačních technologií 
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a internetu samotného zažívá tento obor rychlý rozvoj. Díky neustálé 
miniaturizaci elektronických součástek vznikají velmi malé a do elektronických 
přístrojů (ale nejen tam) snadno umístitelné oboustranně komunikující prvky, 
umožňující s takto osazenými výrobky plnohodnotně komunikovat, resp. od nich 
a do nich vzdáleně posílat pomocí datové sítě řídicí informace, resp. získávat 
informace o jejich stavu a všech využitelných hodnotách. Tím již postupně 
dochází a stále více bude docházet k jejich aktivnímu zapojování do běžného 
lidského života. Pračka, lednička, sporák, žehlička, ale i invalidní vozík nebo 
jakýkoliv kompenzační prostředek budou postupně schopny sdělit svému 
uživateli, servisní organizaci apod. důležitou informaci, která pomůže k jejich 
efektivnějšímu využívání. Proto i oblast internetu věcí do moderních asistivních 
technologií bezpodmínečně patří. 

5.1.2. Popis a charakteristika jednotlivých systémů a služeb tísňové 
péče dostupných v České republice 

Současné využívané systémy v oblasti tísňové péče resp. asistivních 
technologií a jejich dodavatele lze třídit podle několika hlavních kritérií, např. na 
systémy tísňové péče a dohledové péče, dodavatele s vlastním vývojem 
a konstrukcí komponent systémů (HW a SW) nebo pouze integrátory 
komponent jiných výrobců, dodavatele komplexních řešení včetně návazných 
služeb nebo jen parciální dodavatelé HW, SW a dodavatele poskytovaných 
služeb. Z obecného hlediska však v ČR zatím bohužel silné zastoupení v žádné 
z uvedených kategorií neexistuje. Nasazené systémy a jejich dodavatele lze 
tedy zjednodušeně rozdělit do dvou skupin, a to na výrobce a dodavatele 
vlastních komplexních řešení s vlastními návaznými službami nebo bez nich 
a na dodavatele řešení s komponenty třetích stran s nebo bez následně 
dodávaných služeb. Ani jeden z dodavatelů doposud nezískal tzv. kritické 
množství uživatelů (v této oblasti je chápáno okolo 10 tisíc uživatelů), aby 
dominantně obsadil a nasměroval trh. 
 
Základní důvod, který tuto skutečnost způsobuje, je nerespektování skutečných 
potřeb uživatelů a technologická originálnost včetně koncentrace na uzavřenost 
jednotlivých řešení u dodavatelů. Negativní roli také sehrává nekompatibilita, 
absence společných technologických norem a standardů u výrobků a 
komponent těchto řešení a systémů. 
 
Vzhledem k tomu, že se řada dodavatelů systémů pro asistivní technologie již 
dané problematice nevěnuje, nebo ji mají pouze jako okrajově doplňkovou ke 
své běžné obchodní činnosti (typicky dodavatelé EZS, bezpečnostních 
technologií a výrobků, komponent pro elektrotechniku apod.) i když ji stále 
zmiňují, je složitější i pro případné zájemce o tuto problematiku jasněji se 
zorientovat v profesionalitě dodavatelů a provozovatelů těchto systémů. 



 
 

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

  Strana 58 (celkem 122) 

Někteří dodavatelé také mohou působit dojmem jako by se ke svým řešením 
nechtěli hlásit, cíleně neuvádějí podrobnosti o svých řešeních nebo se ukrývají 
za snahou neprozradit obchodní tajemství. 
 
V následujícím seznamu tedy uvádíme především častěji zmiňované 
a ověřitelné aplikace, ale i pouze citovaná řešení, u kterých bohužel nebylo 
možné zajistit seriózní referenci nebo kontakt na konkrétního uživatele a mající 
proto spíše výčtový charakter. Vzhledem k tomu, že se veřejně publikovaná 
diplomová práce Bc. Kláry Hrabalové [6] zmiňuje o některých řešeních z oblasti 
tísňové péče, jsou některé pasáže z této práce využity k vybranému výčtu 
v následujícím textu. 
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Přehled systémů zmiňovaných nebo využívaných v České republice3 

Dodavatel: Život90 
WWW: http://www.zivot90.cz 
Produkt: AREÍON 

Jeden z nejstarších tísňových systémů v České republice. 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 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. 

 
Obrázek 3 Propagační materiál tísňové péče Areíon 
společnosti Život 90 

                                            
3 Ilustrační obrázky použité v této části jsou převzaté z webových prezentací jednotlivých 

dodavatelů, nebo z jejich eshopů. 
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Dodavatel: HIGH TECH PARK a.s. 
WWW: http://www.careos.eu 
Produkt: 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. 

 
Obrázek 4 Principiální schéma systému CAREOS 
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Dodavatel: ANTARES-AZV s.r.o. 
WWW: http://www.antaresazv.cz 
Produkt: Dohledová služba pro seniory 

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. 

 
Obrázek 5 Letáček s popisem služby Dohledová 
služba pro seniory společnosti Antares-AZV 
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Dodavatel: Griffin Medical Group 
WWW: http://www.medicalalarm.cz 
Produkt: 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. 

 
Obrázek 6 Webová stránka s nabídkou produktu  
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Dodavatel: Mediinspect 
WWW: http://www.dohled.inspectlife.cz 
Produkt: 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 potřeby. Tyto podněty přicházejí do 
dohledového centra, které na krizovou situaci podle zvoleného tarifu zareaguje. 

 
Obrázek 7 Webové stránky s nabídkou systému 
InspectLife společnosti Mediinspect  
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Dodavatel: CleverTech 
WWW: http://www.clevertech.cz 
Produkt: 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. 

 
Obrázek 8 Webová nabídka společnosti CleverTech 
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Dodavatel: DEEP 
WWW: http://www.bighelp.cz 
Produkt: Tísňová péče 

Terénní sociální služba umožňující lidem s tělesným postižením a seniorům za 
pomoci informačních a komunikačních technologií žít v přirozeném prostředí 
podle svých představ. 

 
Obrázek 9 Nabídka společnosti DEEP – produkt 
Tísňová péče 
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Dodavatel: RADOM, s.r.o. 
WWW: http://www.radom.eu/produkty-a-sluzby/systemy-pro-privolani-
pomoci/orthos.htm 
Produkt: 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. 

 

Dodavatel: MULTITONE CZ spol. s r.o. 
WWW: http://www.multitone.cz 
Produkt: tísňový telefon NEO, mobilní telefon pro seniory MAXCON s tísňovým 
tlačítkem a bezdrátová tísňová signalizace TREX 

Jedná se o sadu produktů, které umožňují přivolání pomoci stiskem tísňového 
tlačítka v podobě náramku, nebo přívěšku na krk, a to jak pomocí GSM sítě, 
nebo pomocí vlastní vnitřní sítě. 

 

Dodavatel: Portálservis s.r.o. 
WWW: http://www.portalservis.cz 
Produkt: Dohledový systém PACIENT-SESTRA 

V případě dohledového systému pacient – sestra nabízeného společností 
Portálservis s.r.o. se jedná se o nabídku stejného zařízení, jako je výše 
uvedený dohledový systém TREX. 



 
 

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

  Strana 67 (celkem 122) 

 
Obrázek 10 Webová stránka s nabídkou dohledového 
systému PACIENT – SESTRA 
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Dodavatel: ČIP Trading s.r.o. 
WWW: http://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz 
Produkt: tísňové systémy pro seniory a nemohoucí 

Nabídka produktů pro seniory společnosti ČIP Trading s.r.o. je poměrně 
pozoruhodná, je dobrou ukázkou toho, jak by důstojná nabídka vypadat spíše 
neměla. Ve stejné kategorii jsou nabízeny produkty jako např. GSM systém pro 
přivolání pomoci Senior Care Standard, Tísňové tlačítko pro systémy přivolání 
pomoci, Detektor hořlavých plynů a hlásič s alarmem GAS4, Bodyguard pro 
malé děti Teddy 1 nebo Slzný obranný sprej Nato 40ml plněný CS, viz obrázek 
11 na následující straně. 

 

Dodavatel: HEROS GROUP s.r.o. 
WWW: http://www.heros.cz 
Produkt: CALLASIST 

Systém CALLASIST osobním bezdrátovým pagerem, který umožňuje v případě 
tísně předat zprávu na dohledové centrum, které dle požadavku definovaného 
ošetřující osobou buď vyrozumí členy rodiny, kontaktuje pečovatelskou službu 
nebo vyšle kontrolní hlídku s klíči od objektu, viz obrázek 12. 
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Obrázek 11 Webová stránka s nabídkou pro seniory 
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Obrázek 12 Nabídka produktu CALLASIST na 
webových stránkách dodavatele 

  



 
 

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

  Strana 71 (celkem 122) 

Dodavatel: Daisy Care s.r.o. 
WWW: http://daisycare.net 
Produkt: 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. 
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5.1.3. Závěr a doporučující výstup 
Z uvedeného přehledu vyplývá, jaká existuje diametrální různorodost 
v současné technologické vyspělosti jednotlivých řešení, která lze zahrnout do 
oblasti asistivních technologií objevujících se v České republice, jejich 
směřování, kultura prezentování atd. 
 
Až na výjimky nesplňují požadavky na moderní asistivní technologie, tedy 
požadavky udržitelnosti, obecné rozšiřitelnosti, univerzálnosti a technologické 
nezávislosti stanovené v rámci jejich rozvojových trendů nejen v České 
republice, ale i v Evropské unii. 
 
Někteří dodavatelé doposud ani nepochopili, že nabízet ve stejném regále 
(v tomto případě ve stejné kategorii produktů v eshopu) některé prvky 
asistivních technologií spolu s pepřovým sprejem je asi totožné, jako hodinky 
a holínky, neboť tak, jako se obojí natahuje, v našem případě obojí přeci 
pomáhá seniorům. 
 
Dalším zjištěním budiž i fakt, že řada výrobců zřejmě vychází z úvahy, že 
design a moderní pojetí výrobků pro seniory a osoby s handicapem klidně může 
silně zavánět archaismem a je vlastně jedno, jestli použiji stejné pouzdro na 
elektroniku pro zápěstí seniora nebo GPS lokátoru na obojek pro psa. Tudy 
určitě cesta vést nesmí. 
 

5.2. Zahraničních řešení asistivních technologií v neformální 
a domácí péči 

Pro podporu domácí a neformální péče a seflmanagementu existuje v zahraničí 
celá řada řešení. Uvedeme příklady existujících řešení i řešení ve fázi vývoje, 
některá řešení nejsou zatím na trhu dostupná. Jednotlivé příklady především 
reprezentují řešení pro různé skupiny osob s různými potřebami a také rozdílný 
přístup z hlediska využívaných technologií. 
 

5.2.1. Příklady zahraničních řešení 
Projekt: SHL Telemedicine 
WWW: http://www.shl-telemedicine.com/ 

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 
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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. 

Projekt: EMOTIONAAL 
WWW: www.aal-europe.eu/projects/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. 

Portál je na trhu ve Finsku od roku 2012. 

Projekt: REMOTE – Remote Health and Social Care for Independent Living 
of Isolated Elderly with Chronic Conditions 
WWW: http://www.remote-project.eu 

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. 

Projekt: AMICA – Autonomy Motivation & Individual Self-Management for 
COPD Patients 
WWW: http://www.aal-europe.eu/projects/amica 

Cílovou skupinou projektu AMICA jsou pacienti trpící chronickou obstrukční 
plicní nemocí. Jedná se tedy o příklad velmi specializovaného řešení. Systém 
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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. 

Projekt: CCE – Connected Care for Elderly Persons  
Suffering from Dementia 
WWW: http://www.cceproject.eu/ 

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 denní aktivit. 
• Platforma (middle ware), která pomáhá integrovat veškerá data. 

Projekt: EXCITE – Enabling Social Interaction through Embodiment 
WWW: http://www.excite-project.eu 

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. 

Projekt: Rehabilitace pomocí Nintendo Wii a X-box Kinect 
WWW: http://www.wiihabilitation.co.uk/ 

Nintendo Wii a X-box Kinect jsou příklady technologií, které nejsou primárně 
technologiemi asistivními, nicméně ji lze jako asistivní technologie snadno 
použít. Jedná se o herní systémy, které umožňují sledovat pohyb uživatele 
a promítat jej do virtuálního prostředí na televizní obrazovce. Pohyb lze 
sledovat buď bezkontaktně, nebo pomocí balanční plošiny, kterou lze dokoupit 
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k systému Nintendo Wii. Pokud systém doplníme o vhodný software, získáme 
nástroj k rehabilitaci i kondičnímu cvičení. Uživatel cvičí před monitorem podle 
předlohy, či hraje pohybové hry, které jsou navrženy tak, aby v nich uživatel 
prováděl pohyby vedoucí k obnovení či posílení zdraví. 

Herní konzole jsou pouze platformou a kvalita i zaměření rehabilitace se 
odvíjí od software, který k rehabilitaci použijeme. V českém jazyce zatím 
neexistuje specializovaný software zaměřený na rehabilitaci, programy 
zaměřené na fitness a udržení tělesné kondice jsou již dostupné. 

 

5.2.2. Závěr a doporučující výstup 
V současné době existují již realizace umožňující seniorům a lidem trpícím 
určitou chorobou či handicapem bydlet nezávisle a snižující nutnost pravidelné 
návštěvy lékaře. Většina těchto technologií se zaměřuje na sledování 
zdravotního stavu uživatelů a rozpoznávání situací ohrožení zdraví a života. 
 
Výzkumné projekty realizované v posledních letech se stále věnují vývoji 
systémů pro podporu integrované péče, která zahrnuje jak zdravotnické služby, 
tak sociální služby a neformální péči. 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 integrované péče. 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. 
 
Další oblastí projektů inovace je prediktivní diagnostika založená na sledování 
uživatele v jeho domácím prostředí, která by měla rozpoznat výskyt rizikových 
faktorů či zachytit nemoc již v jejím raném stadiu. Asistivní technologie tedy 
nemusí vždy pouze reagovat na problém a minimalizovat dopad nemoci či 
handicapu. Mohou také vytvořit bezpečné prostředí, zajistit zabezpečení 
uživatele a pomoci problémům předcházet. Důležitou a u nás zatím 
zanedbávanou oblastí využívání technologií a služeb je oblast prevence 
a posilování zdravého životního stylu.  
 
Současným trendem je podpora sebeobsluhy a selfmanagementu nemoci 
a systémy orientované na jedince – tedy systémy, které jsou modifikovatelné na 
základě potřeb jedince a umožňují mu proaktivně se zapojovat do léčby 
a zvládání své životní situace. 
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Jako klíčová se ukazuje také interoperabilita a modularita asistivních 
technologií. Jsou vyvíjeny platformy umožňující shromažďování 
a vyhodnocování dat z více zdrojů a rozšiřování systému o nové komponenty 
a zařízení nově uváděná na trh. 
 

5.3. Možnosti využití asistivních technologií v neformální a 
domácí péči 

Asistivní technologie v neformální a domácí péči mohou významným způsobem 
přispět k samostatnosti uživatele a umožnit jeho dlouhodobé setrvání v 
přirozeném prostředí. Jejich využití v principu umožňuje jak vzdálený dohled 
nad domácností uživatele (např. může zprostředkovat informace o kritických 
stavech ohrožujících život uživatele, jako jsou pády apod. rodinným 
příslušníkům nebo sousedům), tak ale může přímo pomáhat uživateli např. 
upozorněním na zapomenutý otevřený vodovodní kohoutek, neobvykle dlouho 
puštěný elektrický spotřebič nebo hraniční parametry vnitřního prostředí 
domácnosti (vnitřní teplota, složení vzduchu apod.). Konkrétní výběr technologií 
a sledovaných parametrů je samozřejmě vždy závislý na potřebách uživatele 
a je třeba ho individuálně přizpůsobit jeho požadavkům a přáním tak, aby na 
jedné straně byl naplněn účel použití asistivních technologií (tedy např. bylo 
zajištěno bezpečí uživatele žijícího v samostatné domácnosti), a zároveň aby 
nedošlo k nepřiměřeným zásahům do jeho osobních práv například tím, že 
bude vzdáleně monitorován v rozsahu, který není přiměřený jeho celkovému 
stavu. 
 
Z technického hlediska můžeme asistivní technologie v neformální a domácí 
péči rozdělit na technologie pro sledování vitálních parametrů uživatele, 
technologie pro sledování parametrů prostředí a technologie pro podporu 
osobního managementu a komunikace. 
 

5.3.1. Možnosti využití asistivních technologií pro sledování 
vitálních parametrů 

Mezi asistivní technologie pro sledování vitálních parametrů monitorovaných 
osob je třeba zařadit veškeré systémy, které slouží k typicky dlouhodobému 
sledování signálů a parametrů přímo souvisejících s životními projevy 
monitorované osoby a to jak v průběhu doby aktivity, tak v době odpočinku 
nebo spánku. 
 
Z hlediska umístění sensorů mohou být sledované signály nebo parametry 
rozděleny do dvou kategorií, na signály a parametry snímané kontaktně – takto 
bude snímána např. většina biologických signálů, jako jsou tepová frekvence 
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nebo dechová frekvence apod. – a na signály a parametry snímané 
bezkontaktně (vzdáleně), jako může být např. pohybová aktivita. 
 
Z hlediska doby snímání mohou být sledované signály a parametry rozděleny 
na signály snímané kontinuálně a na signály nebo parametry snímané 
v časových intervalech, ať už snímané automatizovaně v dopředu jasně 
definovaných okamžicích (např. holterovské měření krevního tlaku, pohybová 
aktivita snímaná akcelerometrem), nebo snímané v časech určených 
uživatelem (např. glykemie, krevní tlak apod.). 
 
Významným kritériem pro rozdělení snímaných vitálních signálů a parametrů je 
v neposlední řadě i fakt, zda je tyto signály možné snímat i v době, kdy 
sledovaná osoba není aktivní, tedy např. v době odpočinku a spánku. U mnoha 
signálů zvláště snímání v době spánku může být velmi problematické nebo 
dokonce nemožné, neboť může být pro sledovanou osobu nepřiměřenou 
zátěží. Příkladem takového signálu může být elektrokardiogram (EKG), který je 
s malými omezeními (nutnost nalepení elektrod) měřitelný ve dne, ale jehož 
měření v noci může být pro sledovanou osobu obtěžující z důvodu nutnosti 
vedení vodičů od elektrod a umístění měřicího zařízení na těle pacienta4. Jiným 
příkladem signálu, který dost dobře není možné v průběhu noci sledovat, je 
signál pohybové aktivity získaný pomocí kamerového systému nebo PIR čidel. 
Oba systémy budou schopny aktivitu detekovat, časová vzdálenost jednotlivých 
událostí ale může být nepřijatelně velká z hlediska požadavku průběžného 
monitoringu. Doba spánku se tak typicky stává dobou, kdy množství 
sledovaných signálů je velmi malé a je proto třeba hledat postupy, jak z těchto 
signálů vytěžit maximum informace. Přehled možností sledování různých 
vitálních parametrů a funkcí je uveden v Tabulce 1 na následující straně. 
 
Jako snadno měřitelné a zároveň z diagnostického hlediska přínosné signály 
nebo parametry se jeví sledování pohybové aktivity a sledování denních 
časových schémat (pravidelných činností), jako jsou např. návštěva koupelny, 
otevření dveří lednice, zapnutí rychlovarné konvice a další. Zvláště u starších 
samostatně žijících osob jsou tyto události velmi pravidelné a v denních 
schématech zůstávají den ode dne na stejných nebo velmi podobných místech, 
i když se může měnit čas, tak tvoří logicky navazující posloupnosti (např. ráno 
otevření dveří od toalety, návštěva koupelny, otevření dveří od lednice apod.) 
I když se může jednat o velmi individuální schémata, mají tato velkou 
vypovídací schopnost [7]. V dlouhodobých řadách je možné nalézt anomálie, 
které odráží zdravotní stav nebo psychickou pohodu sledované osoby a to 

                                            
4 U konkrétního případu snímání EKG může být v dnešní době řešením problému např. 

použití snímače EKG integrovaného do podoby náramkových hodinek, ani ty ale nemusí každá 
snímaná osoba dobře akceptovat. 
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často ještě dříve, než si tato osoba uvědomí, že se něco děje, např. některá 
onemocnění se mohou projevit častější potřebou návštěvy toalety a jsou takto 
diagnostikovatelná ještě před nástupem klinických projevů. Jak se ukazuje, na 
základě posunů pravidelných schémat je možné odhalit i jinak neznatelné 
změny které nakonec vyústí v život ohrožující stavy, jako jsou infarkt myokardu 
nebo mozková mrtvice [7]. 
 
V dlouhodobých řadách může být snadno zpracovatelným údajem i celková 
míra denní pohybové aktivity měřená např. akcelerometrem (v současnosti 
připadá v úvahu jak využití různých specializovaných náramků apod., tak ale 
i využití chytrého mobilního telefonu doplněného o vhodné SW vybavení nebo 
případně využití kamerového systému, PIR čidel apod.), jejíž změny, typicky 
dlouhodobý pokles, ukazují na zdravotní obtíže nebo celkovou duševní 
nepohodu sledované osoby. Uvedené systémy pro sledování pohybové aktivity 
navíc mohou být současně využity i jako detektor pádů [9] a v případě pádu 
sledované osoby mohou vyvolat alarm, který se předává rodinným příslušníků, 
sousedům, domluvenému opatrovníkovi nebo do dohledového centra. 
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Signál/parametr Způsob snímání Doba snímání Snímání ve 
spánku/při 
odpočinku 

tepová frekvence elektrokardiogram 
(EKG) – vyžaduje 
připojení elektrod, při 
spojení s podložkou 
lze i bezkontaktně 
(kapacitní snímání 
EKG nebo 
balistokardiogram) 

lze kontinuálně EKG obtížně, ale lze 
např. pomocí 
piezoelektrických 
snímačů 
(balistokardiograf) 

dechová frekvence pomocí snímačů 
připevněných na 
hrudník (nebo do 
nosních dírek) 

lze kontinuálně lze např. pomocí 
piezoelektrických 
nebo kapacitních 
snímačů 

pohybová aktivita akcelerometry 
(sensory umístěné 
na sledované osobě 
nebo ve spojení s 
ní)nebo PIR čidla 
(sensory umístěné 
na stěnách 
sledovaného 
prostoru) 

lze kontinuálně z principu velmi 
obtížné nebo 
nemožné 

tělesná váha osobní váhy intervalové snímání lze pomocí váhy 
zabudované do lůžka 

krevní tlak nejčastěji pomocí 
elektronických 
tonometrů 

intervalové snímání velmi obtížné a 
obtěžující, lze 
pomocí 
holterovského 
tlakoměru 

glykemie glukometry intervalové snímání prakticky nemožné 

Tabulka 1 Přehled možností sledování 
vitálních funkcí a parametrů 

Některé dlouhodobě sledované parametry, např. krevní tlak, tělesná hmotnost, 
hydratace organismu nebo hodnota glykemie pak mohou sloužit jako významné 
vodítko při návštěvě lékaře, který tak má relevantní informaci nejen o aktuálním 
zdravotním stavu v okamžiku lékařské prohlídky, ale i o dlouhodobém trendu 
sledovaných hodnot. 
 
Samostatným problémem pak je sledování vitálních parametrů v době spánku 
(případně částečně i v době odpočinku), kdy okruh použitelných metod je velmi 
limitovaný, jak bylo uvedeno výše. I v době spánku je ale možné sledovat 
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životní projevy (typicky dechovou aktivitu nebo balistokardiogram) např. pomocí 
akcelerometrů nebo piezoelektrických snímačů [10, 11]. 
 

5.3.2. Možnosti využití asistivních technologií pro sledování 
parametrů prostředí 

Parametry prostředí, ve kterém se sledovaná osoba pohybuje, a v této 
souvislosti jde především o vnitřní prostředí domácnosti nebo obecněji 
o interiérové prostory, v nichž se sledovaná osoba vyskytuje dlouhodobě, 
mohou mít významný vliv na její zdravotní stav a psychickou pohodu. Projevy 
tohoto vlivu přitom mohou být velmi různé počínaje dlouhodobým vlivem na 
celkový zdravotní stav (např. v souvislosti s dlouhodobým pobytem ve špatně 
větraných a vlhkých prostorách), krátkodobým zhoršením psychické pohody 
a případně i zdravotního stavu (např. v důsledku nedostatku přirozeného 
osvětlení v kombinaci s vydýchaným vzduchem v místnosti v zimním období) až 
po jednorázové, ale o to vážnější, situace přímo ohrožující vybavení 
domácnosti (např. v důsledku zapomenuté tekoucí vody) nebo bezpečí osob 
(např. v důsledku poruchy odvodu spalin z lokálních topenišť nebo v důsledku 
úniku plynu, zapomenutých zapnutých elektrických spotřebičů apod.). Většině 
těchto negativních vlivů, resp. jejich důsledkům, lze přitom účinně předcházet 
vhodným využitím asistivních technologií, typicky dlouhodobým monitorováním 
vybraných parametrů prostředí a poskytnutím informace o překročení 
hraničních hodnot buď přítomným osobám, nebo v život ohrožujících kritických 
případech i na další dohodnutá místa (např. rodinným příslušníkům, sousedům, 
na dohledové pracoviště apod.) 
 
Přímý vliv, a to jak krátkodobý, tak i dlouhodobý, na zdravotní stav a psychickou 
pohodu sledovaných osob mají především fyzikální, chemické a biologické 
vlastnosti prostředí, v němž se sledované osoby dlouhodobě vyskytují. Mezi 
fyzikální vlastnosti, ve většině případů navíc snadno ovlivnitelné, je třeba zařadit 
především teplotu, vlhkost a tlak vzduchu, přítomnost záření (především ve 
smyslu typu osvětlení obývaných prostor, tedy přítomnost přirozeného nebo 
umělého osvětlení, případně jejich mixu) a hlukové pozadí. Mezi chemické 
parametry můžeme zařadit složení vzduchu, a to jak s ohledem na množství 
kyslíku a oxidu uhličitého (problém vydýchaného vzduchu ve špatně nebo 
nedostatečně větraných místnostech), tak případně i s ohledem na přítomnost 
chemických látek, které se ve vzduchu běžně nevyskytují a mohou být např. 
dráždivé nebo dusivé. Mezi biologické parametry pak řadíme přítomnost 
různých parazitů, mikrobů a virů v obývaném prostředí. 
 
Základní fyzikální vlastnosti prostředí, především pak teplota a vlhkost vzduchu, 
jsou snadno monitorovatelné a většinou i snadno ovlivnitelné (typicky vhodným 



 
 

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

  Strana 81 (celkem 122) 

nastavením vytápění a větráním). Tyto parametry je možné sledovat drátovými i 
bezdrátovými snímači, mohou být sledovány jak aktivně osobami přítomnými v 
daném prostředí, tak i zcela automatizovaně. Ve většině případů postačí v 
okamžiku, kdy jsou sledované parametry mimo tolerovaný rámec, informovat 
např. prostřednictvím ovládacího panelu nebo vhodného hlásiče přítomné 
osoby, aby zjednaly nápravu vyvětráním, změnou nastavení topení apod. Tlak 
vzduchu je v principu jen obtížně ovlivnitelný, neboť přímo souvisí s počasím, je 
však také významným parametrem s přímým vlivem na celkovou biologickou 
zátěž organismu. Další fyzikální parametry jako jsou hlukové pozadí a 
osvětlení, resp. míra přítomnosti přirozeného osvětlení v interiéru, jsou 
průběžně ovlivnitelné jen obtížně, snaha o jejich ovlivnění s sebou obvykle nese 
požadavek na stavební úpravy prostor apod. 
 
Chemické složení vzduchu je většinou podceňovaným parametrem, který se 
běžně nesleduje a ani nijak nevyhodnocuje. Zvýšené množství oxidu uhličitého 
(CO2) jako produktu dýchání (problém vydýchaného vzduchu), které může být 
příčinou celkové zvýšené únavy, malátnosti, případně nevolnosti, je většinou 
řešeno zcela sekundárně a nikoli systematicky. Zvýšená koncentrace CO2 je 
přitom detekovatelná [12] a jako údaj může být v systémech asistivních 
technologií zpracovávána. Z chemických látek, které se v běžné domácnosti 
mohou ve vzduchu vyskytnout, je třeba zdůraznit ještě oxid uhelnatý (CO), který 
vzniká jako produkt nedokonalého spalování v lokálních topeništích (ve větším 
množství se v obytných prostorách může vyskytnout např. při poruše 
spalinových cest). Jeho nebezpečí spočívá především v jeho vlastnostech, 
neboť se jedná o bezbarvý plyn bez zápachu, který je ale velmi toxický, neboť 
se výrazně snáze váže na hemoglobin než kyslík a i při malých množstvích CO 
ve vzduchu tak dochází snadno k otravě a následně udušení. Přítomnost CO ve 
vzduchu je detekovatelná, a pokud se v obývaných prostorách nachází lokální 
topeniště (vafky, krbové vložky, karmy na ohřev teplé vody apod.), měly by být 
systémy asistivních technologií vybaveny hlásiči CO [13] a v případě zvýšené 
koncentrace CO by měl být vyhlášen alarmový stav. 
 
Biologické parametry prostředí jako např. přítomnost parazitů, mikrobů nebo 
virů se běžně nedetekují, přítomnost těchto škodlivin se buď reguluje pomocí 
čističek vzduchu, nebo zůstává neřešena, případně je řešena sekundárně např. 
větráním apod. 
 
Významné z hlediska pomoci osobám žijícím samostatně v domácnosti resp. z 
hlediska jejich ochrany je i sledování dalších parametrů prostředí než pouze 
výše uvedených fyzikálních nebo chemických. V tomto ohledu je třeba uvažovat 
především stavové veličiny a s tím související možný vznik nechtěných situací 
jako jsou zapomenutá tekoucí voda, zapomenuté zapnuté elektrické spotřebiče 
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apod. Takovéto situace jsou sledovatelné, jejich odhalení předpokládá 
dlouhodobé monitorování vybraných míst s využitím průtokoměrů, měřičů 
spotřeby apod. Včasné odhalení nechtěně zapomenuté zapnuté žehličky, 
tekoucí vody nebo zapnuté ploténky elektrického nebo plynového sporáku 
může být významným preventivním momentem předcházejícím požáru nebo 
vytopení zvláště u osob s některými specifickými obtížemi, duševními 
poruchami nebo např. se stařeckou demencí a má vést k aktivaci alarmového 
stavu jak přímo ve sledované domácnosti, tak i k předání zprávy do 
dohledového centra, rodině nebo sousedům, neboť jejich neodkladné řešení 
může být pro bezpečnost osob v domácnosti zásadní. Správné vyhodnocení 
stavových veličin jako jsou průtok nebo spotřeba ale nemusí být triviální a může 
vést k falešně pozitivním výsledkům. Ani kombinace sledování přítomnosti 
v domácnosti (např. pomocí PIR čidel) se současným sledováním spotřeby 
např. kuchyňského sporáku apod. nemusí vést vždy ke spolehlivým výsledkům. 
Takovou modelovou situací, ve které dojde k vyhlášení nechtěného poplachu, 
může být např. vcelku běžná situace, kdy osoba žijící samostatně v domácnosti 
prostor domácnosti krátkodobě opustí např. za účelem vynesení odpadkového 
koše, nákupu novin v blízké trafice apod. a přitom zcela úmyslně nechá 
zapnutou elektrickou troubu, ve které připravuje oběd. Snaha definovat, co je 
ještě v pořádku a co je již situace, kdy je třeba alarm aktivovat, může vést 
k nejednoznačným výsledkům. 
 

5.3.3. Možnost využití asistivních technologií pro podporu 
selfmanagementu a komunikace 

Pomocí výše zmíněných řešení můžeme uživatelům zajistit pocit bezpečí, 
monitorovat jejich zdravotní stav, snížit frekvenci návštěv u lékaře či délku 
hospitalizace a zajistit včasnou pomoc v případě krizové situace. Pro osoby se 
specifickým omezením či potřebami je také důležité, aby jim handicap nebránil 
v samostatném životě, to znamená, aby měli možnost řídit vlastní život 
a obstarat si vše potřebné a aby se mohly účastnit sociální interakce. Asistivní 
technologie mohou uživatelům pomoci mít svůj život pod kontrolou, zvládnout 
každodenní aktivity a komunikovat s okolím. Asistivní technologie mohou také 
zvyšovat motivaci k léčbě a zdravému životnímu stylu a podporovat trénink 
a rehabilitaci. 
 
Koncovým zařízením těchto technologií může být osobní počítač, chytrý telefon, 
tablet nebo chytrá televize, často ani nevyžadují žádné přídavné zařízení. 
Podstata těchto technologií je ve vytvoření kvalitního uživatelského rozhraní 
a systému, který umožní seniorům využívat dostupné služby v jejich okolí, 
komunikovat s pečovateli, činit důležitá rozhodnutí na základě kvalitních 
informací a plánovat si svůj čas. Do této kategorie však spadají i další asistivní 
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technologie a přídavná zařízení jako například dávkovače léků, či senzory 
pohybu využívané zejména při rehabilitaci. Řešení pro podporu 
selfmanagementu či komunikace s neformálními pečovateli mohou být zahrnuta 
v rámci komplexních telemedicínských systémů či je mohou vhodně doplnit. 
Níže jsou uvedeny funkce, které mohou mít asistivní technologie s ohledem na 
selfmanagement a komunikaci. 

• zajištění dostupnosti informací 

Dostupnost kvalitních srozumitelných informací je jedním ze základních 
předpokladů osobní autonomie. Moderní technologie mohou lidem s určitým 
omezením zprostředkovat důležité informace. Existují portály zaměřené na 
podporu konkrétních skupin osob (například seniorů, pacientů trpících 
Alzheimerovou chorobou nebo vozíčkářů). Díky těmto portálům mohou 
uživatelé i jejich blízcí lépe porozumět svým potížím a možnostem, které mají. 
Mohou se dozvědět o dostupných službách, léčbě a prevenci, dostupné 
legislativní a finanční podpoře týkající se jejich situace apod. Takové informace 
umožňují uživatelům technologií využívat dostupné zdroje a zorientovat se 
v jejich životní situaci. 

• využívání a koordinace dostupných služeb 

Kromě informace o dostupných službách mohou asistivní technologie 
zprostředkovat kontakt s poskytovateli služeb. Prostřednictvím chytrého 
telefonu či počítače lze přímo objednat služby, které podporují autonomní 
bydlení. Ke komunikaci se službou mohou posloužit buď její webové stránky, 
nebo programy/aplikace přímo k tomu určené. Může se přitom jednat o služby 
do domu, nebo služby poskytované na dálku po telefonu, či online. Pomocí 
asistivních technologií si může uživatel objednávat například následující služby 
– návštěvu lékaře či zdravotní sestry, úklid domácnosti a domácí práce, 
stravování, sociální a jiné poradenství nebo nákupy do domu a další. 

• komunikace s úřady 

Informační a komunikační technologie jako počítač a chytrý telefon mohou 
zprostředkovat handicapovaným osobám komunikaci s úřady. Podmínkou je, 
aby to příslušný úřad umožňoval. Možnost stáhnout formuláře online a poslat jej 
poštou či jej přímo vyplnit na webu úřadu může lidem s omezenou možností 
pohybu výrazně usnadnit život. Dalším usnadněním je využívání internetového 
bankovnictví.  

• komunikace s blízkými osobami a neformálními pečovateli 

Asistivní technologie mohou usnadnit komunikaci s blízkými osobami seniora či 
pacienta a mohou pomoci zapojit je více do péče. Senioři, pacienti či osoby 
trpící handicapem mohou se svými blízkými sdílet data z asistivních technologií, 
což může pozitivně působit na jejich vlastní motivaci k léčbě. Neformální 



 
 

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

  Strana 84 (celkem 122) 

pečovatelé pak mají přehled o stavu osoby, o kterou pečují, což snižuje 
náročnost péče. 

• podpora rehabilitace a prevence 

Asistivní technologie mohou kromě zajištění monitorování zdravotního stavu a 
zprostředkování zdravotní a sociální péče do domu podporovat také rehabilitaci 
v domácím prostředí. K rehabilitaci lze využít nejrůznější herní systémy, které 
umožňují virtuální předcvičování a koučink pomocí obrazovky a hlasu, sledují 
pohyb uživatele, dávají mu zpětnou vazbu a motivují jej ke cvičení. V souvislosti 
s asistivními technologiemi se objevuje také pojem gamifikace, který znamená 
využívání herních prvků v rámci asistivních technologií za účelem zvýšení 
zábavnosti jejich užívání a zvýšení motivace k léčbě a zdravému životnímu 
stylu. Patří sem nejen přímo pohybové či kognitivní hry, ale také možnost sbírat 
body (score), plnit výzvy a úkoly a srovnávat se s ostatními uživateli. V rámci 
domácího prostředí lze pro sledování fyzické aktivity a motivaci ke cvičení 
využít také aplikace chytrých telefonů, či přenosné senzory (chytré náramky a 
hodinky). 

• denní režim, stravování a braní léků 

Pro některé skupiny osob je velmi důležitý pravidelný denní režim a braní léků. 
Starší lidé a zejména lidé trpící Alzheimerovou nemocí mohou mít však problém 
denní režim dodržovat, plánovat si aktivity a pamatovat si události. Existují 
systémy zajišťující pravidelný denní režim seniora prostřednictvím plánovače, 
který upozorní na důležité aktivity a události. Existují také systémy specificky 
zaměřené na přesné dávkování léků, které zamezí opomíjení braní léků, či 
naopak jejich nadužívání. 
 

5.3.4. Bezpečnostní, etické, popř. další problémy spojené s 
využíváním asistivních technologií 

S využíváním asistivních technologií v sektoru sociálních a zdravotních služeb 
je spojena celé řada technologických, bezpečnostních a etických problémů a 
výzev, kterými je potřeba se zabývat a uspokojivě je řešit. Jedná se především 
o: 

• bezpečnost dat, 

Bezesporu jedním z nejvýznamnějších problémů je zajištění bezpečnosti dat 
(informací). Cílem je zajištění důvěrnosti (ochrana před neoprávněným čtením), 
integrity (ochrana před neoprávněnými úpravami nebo zničením) a dostupnosti 
(zajištění adekvátního přístupu a ochrana před jeho neoprávněným 
zamezením) chráněných dat. Informační bezpečnost znamená obranu dat 
v průběhu celého životního cyklu, tj. od vzniku dat, přes jejich zpracování, 
ukládání, přenos až po jejich likvidaci. 
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• ochrana osobních a citlivých údajů, 

S bezpečností dat úzce souvisí ochrana osobních a citlivých informací, což je 
obzvláště v oblasti sociálních a zdravotních služeb velmi důležité téma. Tuto 
oblast řeší zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

• poskytování zdravotních a sociálních služeb na dálku, léčení na dálku. 

Využívání asistivních technologií v oblasti sociálních a zdravotních služeb 
naráží na ne zcela vyjasněnou etickou otázku možnosti poskytování služeb 
vzdáleně s využitím komunikačních prostředků na dálku a bez bezprostřední 
přítomnosti sociálního nebo zdravotního pracovníka u uživatele. 
 

5.3.5. Závěr a doporučující výstup 
Asistivní technologie v neformální a domácí péči mohou významným způsobem 
přispět k samostatnosti uživatele a umožnit jeho dlouhodobé setrvání v 
přirozeném prostředí. Moderní asistivní technologie umožňují sledování široké 
palety různých parametrů a jejich vyhodnocení ať už jednotlivě, nebo v různých 
kombinacích, mohou ale být i účinným nástrojem selfmanagementu a 
komunikace. 
 
V oblasti sledování parametrů se může jednat např. o sledování vitálních 
parametrů příjemce péče (okamžitých hodnot, nebo dlouhodobých řad) a jejich 
využití pro rozpoznání urgentních stavů, nebo o sledování parametrů prostředí 
(fyzikálních, chemických nebo biologických), ve kterém se příjemce péče 
dlouhodobě vyskytuje, a které mohou ovlivnit jeho pohodlí nebo zdravotní stav. 
 
V oblasti selfmanagementu a komunikace pak mohou být asistivní technologie 
nástrojem, který příjemci péče slouží k zajištění přístupu k informacím nebo 
službám, které by pro něho jinak byly z důvodu jeho sociálního nebo 
zdravotního handicapu nedostupné nebo dostupné jen velmi obtížně, případně 
nástrojem, který mu umožňuje zachovat v maximálním možném rozsahu 
sociální kontakty, které by bez použití asistivních technologií musely být 
utlumeny. 
 

5.4. Možnosti financování asistivních technologií v neformální 
a domácí péče 

V možnostech popisu financování asistivních technologií v neformální a domácí 
péči byl sepsán rámec zákona 329/2011 Sb., který určuje možnosti, podmínky a 
rámec financování příspěvků na zvláštní pomůcku. Dále byl zpracován zákon 
48/1997 Sb., o zdravotním pojištění, který definuje a určuje podmínky, typy 
pomůcek a rámec financování zdravotních pomůcek. Jako další možnosti 
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financování byly určeny možnosti financování prostřednictvím nadací, 
samoplátců, nebo formou výpůjček. V návaznosti na přehled realizovaných 
řešení v České republice a přehled realizovaných řešení v zahraničí byl 
vytvořen přehled nabídky asistivních technologií v neformální a domácí péči. 
U vybraných řešení ze zahraničí jsou popsány modely jejich financování 
Základní přehled možností financování asistivních technologií je uveden na 
následujícím obrázku. 

 
Obrázek 13 Základní možnosti financování asistivních 
technologií 

5.4.1. Systémové financování 

Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů – příspěvek na zvláštní 
pomůcku 

• je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby, jako 
jsou 

a) osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, 
b) těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením 

charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav 
trvá nebo bude trvat déle než 1 rok), 

• zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku 
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• o dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto 
zákona rozhoduje Úřad práce České republiky – krajské pobočky 
a pobočka pro hlavní město Prahu, o odvolání proti rozhodnutí podle 
odstavce 1 rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí jsou 

a) dodatečná úprava motorového vozidla (úpravy vyžadující montáž, 
např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku), 

b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC (stavební 
práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu), 

c) speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená 
klávesnice, myš, speciální programové vybavení, 

d) nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, 
včetně instalace, stropní zvedací systém, včetně instalace 

e) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě 
f) schodišťová sedačka, včetně instalace 

• zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám jsou 

a) kalkulátor s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé 
s hlasovým výstupem, digitální zápisník pro zrakově postižené 
s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, speciální programové 
vybavení pro zrakově postižené, 

b) vodicí pes, slepecký psací stroj, DYMO kleště, elektronická orientační 
pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, elektronická komunikační 
pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, indikátor barev pro nevidomé, 
měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem, 
braillský displej pro nevidomé, tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé, 
hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé, 

c) diktafon, 
d) kamerová zvětšovací lupa, digitální zvětšovací lupa 

• zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám jsou 

a) signalizace bytového zvonku a signalizace domovního zvonku včetně 
instalace, signalizace pláče dítěte včetně instalace, speciální 
programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního 
počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, 
odezírání nebo znakové řeči, 

b) individuální indukční smyčka, 
c) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 

elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 
d) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení, signalizace telefonního 

zvonění, telefonní zesilovač 
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• zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které jsou 
uvedené v části I bodě 4 přílohy k zákonu jsou 

a) motorové vozidlo, speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské 
autosedačky) 

• výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

a) maximální výše příspěvku na jednotlivou pomůcku je 350 000 Kč 
(u schodišťové plošiny 400 000 Kč) s tím, že příspěvek může činit 
maximálně 90 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní 
pomůcky, 

b) při nedostatku finančních prostředků k doplacení zbývající částky, 
může krajská pobočka Úřadu práce určit i nižší spoluúčast (minimálně 
však 1 000 Kč), při určování výše spoluúčasti se přihlíží k míře 
využívání zvláštní pomůcky, příjmům žadatele o příspěvek, příjmům 
dalších společně posuzovaných osob a k celkovým sociálním 
a majetkovým poměrům, 

c) pokud je cena pomůcky nižší než 24 000 Kč, příspěvek bude 
poskytnut v případě, je-li příjem a příjem osob společně posuzovaných 
nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního 
minima společně posuzovaných osob, 

d) ve zvláštních případech, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, může 
krajská pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek i přesto, že je 
příjem a příjem společně posuzovaných osob vyšší než osminásobek 
životního minima (opakované žádosti pod 24 000 Kč), 

e) součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 
kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 
Kč (do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku na zakoupení 
motorového vozidla), od vyplacených částek se při určování součtu 
odečítají částky, které se vrátí nebo jejichž vrácení bylo prominuto, 
v případě poskytnutí schodišťové plošiny se limit navyšuje na 850 000 
Kč 

• odvolání a správní žaloba při neuznání příspěvku 

a) ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku 
podat odvolání, odvolání se podává na krajskou pobočku Úřadu práce, 
která může své rozhodnutí přehodnotit, pokud na svém rozhodnutí 
setrvá, předává odvolání dále na Ministerstvo práce a sociálních věcí 

b) správní žalobu k příslušnému krajskému soudu lze podat do dvou 
měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení 
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Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů 

• zdravotní pojišťovna a její povinnosti z hlediska zdravotnických prostředků 

a) v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem hradí poskytování 
léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických 
prostředků a stomatologických výrobků, 

b) průzkumem trhu zjišťuje zdravotní pojišťovna cenu nejméně 
ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku, 

c) zajišťuje výdej zdravotnických prostředků, 
d) příslušná zdravotní pojišťovna může půjčovat některé zdravotnické 

prostředky, o jejich zapůjčení vede evidenci 
e) provádí kontrolu – revizní lékaři posuzují odůvodněnost předepisování 

zdravotnických prostředků, 
f) vybavuje pojištěnce po ukončení hospitalizace, hrazenými službami je 

i vybavení pojištěnce zdravotnickými prostředky po ukončení 
hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další 
nezbytně nutnou dobu, 

g) poskytuje podklady pro zařazení zdravotnických prostředků 
a provádění změn v číselníku VZP-ZP, 

h) zveřejňuje číselník zdravotnických prostředků, 
i) schvaluje tzv. poukazy, které vypisuje lékař s tím, že některé typy 

pomůcek může předepsat pouze odborný lékař – neurolog, ortoped či 
rehabilitační lékař 

• ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci 
s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho 
utrpení, pokud: 

j) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich 
poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, 

k) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, 
l) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování 

Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona se ze 
zdravotního pojištění nehradí. Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu C 
přílohy č. 3 tohoto zákona se ze zdravotního pojištění hradí ve výši a za 
podmínek stanovených v této příloze. 
 
Zdravotnické prostředky neuvedené v přílohách se ze zdravotního pojištění 
hradí ve výši 75 % ceny zdravotnického prostředku v provedení nejméně 
ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. 
Cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku 
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zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. Ze zdravotního pojištění podle 
tohoto odstavce se hradí zdravotnické prostředky předepsané za účelem: 

• pokračování v léčebném procesu, 
• podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce nebo jeho výrazného 

zlepšení anebo vyloučení jeho zhoršení, nebo 
• kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady 

nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu. 

Hrazenou službou je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, potravinami pro 
zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace 
na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na delší, nezbytně nutnou dobu. 
 
Příslušná zdravotní pojišťovna může půjčovat některé zdravotnické prostředky. 
O výpůjčkách zdravotnických prostředků nebo jejich zapůjčení vede evidenci. 
Vydání zdravotnických prostředků nebo jejich zapůjčení zaznamená 
předepisující lékař do zdravotnické dokumentace nemocného. 

Skupiny zdravotnických prostředků dle přílohy 3 zákona 48/1997: 
• obvazový materiál, 
• pomůcky pro inkontinenci, kondomy urinální, sběrné sáčky urinální, 
• pomůcky stomické, 
• pomůcky ortopedickoprotetické, 
• pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovené, 
• kompresivní punčochy a návleky, 
• vozíky včetně příslušenství, 
• sluchadla včetně příslušenství, 
• brýle a optické pomůcky, 
• pomůcky respirační a inhalační, 
• pomůcky pro diabetiky, 
• pomůcky kompenzační pro tělesně postižené, 
• pomůcky dále nespecifikované a paruky, 
• pomůcky kompenzační pro zrakově postižené, 
• pomůcky kompenzační pro sluchově postižené, 
• obuv ortopedická, 
• pomůcky pro laryngectomované. 

 
Jednotlivé uvedené pomůcky jsou vypsány v příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb. 
Výpis jednotlivých pomůcek spadajících do výše uvedených kategorií by byl nad 
rámec možností tohoto dokumentu. 
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Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon především upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 
osobám v nepříznivé sociální a zdravotní situaci prostřednictvím sociálních 
služeb a příspěvku na péči. 
 
Příjemcům péče tak jsou poskytovány peněžní prostředky v rozmezí 800 Kč – 
12 000 Kč měsíčně dle stupně závislosti a věku dané osoby, které mají 
dopomoci v překonávání a kompenzaci překážek vzniklých během zvládání 
životních potřeb a to prostřednictvím nákupu sociálních služeb nebo asistence 
pečující osoby. Mnohdy tak prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb 
a pečujících osob dochází k nepřímému nákupu asistivních technologií nebo 
asistivních služeb, a to i těch, na které se nevztahují jiné specifické dávky 
a příspěvky dle potřeb příjemců péče. 

Problémy financování asistivních technologií prostředků 

Zdravotnické prostředky dle přílohy č. 3 zákona 48/1997 Sb. ve většině případů 
nezapadají do pojmu asistivních technologií. Ve většině případů se jedná 
o zdravotnické pomůcky. Tento problém již zmiňují i průběžné výstupy skupiny 
2a. Je na obecné diskuzi, zda některé asistivní technologie nezapadají do 
kategorií uvedených v příloze 3, či zda není vhodné některé asistivní 
technologie do tohoto seznamu zařadit. Dalším možným východiskem je 
vytvoření nové skupiny – asistivních technologií. Tento problém by se měl řešit 
v rámci široké diskuze mezi všemi pracovními skupinami, odbornou veřejností 
i cílovou skupinou odběratelů asistivních technologií, které se tyto návrhy 
mohou týkat. Dalším problémem je těžko určitelný odhad výdajů na asistivní 
technologie od samoplátců. 
 
Některé nadace a nadační fondy (založené dle zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník) v rámci své obecně prospěšné činnosti přispívají 
znevýhodněným osobám formou finančních i hmotných darů. Své příspěvky 
(dary) poskytují zpravidla na žádost žadatele či jeho blízkých osob a to na 
základě vlastních rozhodovacích procesů za předem daných kritérií a priorit. 
 
Tyto příspěvky pak slouží jako spoluúčast nebo celková částka k úhradě 
pořizované pomůcky. V mnoha případech je také dárcem přímo zakoupena 
potřebná pomůcka, kterou pak dárce daruje uživateli. 
 
Veřejné sbírka (dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) je jedním 
z nástrojů, kterou lze v rámci občanské společnosti využít ke shromáždění 
finančních prostředků a následnému financování pomůcek pro osoby, které jsou 
v rámci této společnosti znevýhodněné. K využívání veřejných sbírek dochází 
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nejen různými občanskými iniciativami, ale i nestátními neziskovými 
organizacemi pro financování jejich obecně prospěšných cílů. 
 

5.4.2. Spoluúčast uživatelů při systémovém financování 
K úhradě vlastními prostředky uživatele, popřípadě za spoluúčasti rodinných 
příslušníků a dalších blízkých osob, dochází z pravidla při neúspěšné žádosti 
o financování pomůcky z formálních finančních zdrojů. Tento způsob je pak 
ovlivněn nejen vlastní poptávkou uživatele, ale i jeho finančními možnostmi 
(popřípadě možnostmi jeho rodiny a blízkých osob). 
 

5.4.3. Závěr a doporučující výstup 
Z výše uvedeného současného stavu problematiky financování vyplývá, že 
v dnešní době financování domácí péče absolutně nebere v úvahu financování 
asistivních technologií. Systém financování nezahrnuje asistivní technologie 
mezi zvláštní pomůcky nebo zdravotnické prostředky. 
 
Pro financování je nutné začít zařazovat asistivních technologie mezi 
zdravotnické prostředky, zvláštní pomůcky, nebo pro ně vytvořit samostatnou 
skupinu, na kterou se budou vztahovat dosavadní možnosti financování jako 
příspěvek na zvláštní pomůcku a financování v podobě zdravotnického 
prostředku. Jak už bylo zmíněno, bylo by možné vytvořit samostatnou skupinu 
asistivních technologií, která by měla vlastní způsob financování minimálně 
v podobě příspěvku. 
 
Využívání asistivních technologií je ve většině případů spojeno s poskytováním 
asistivních služeb, které by mohly být zahrnuty celkově v ceně asistivních 
technologií v podobě balíčku nebo by asistivní služby byly zvlášť financovány 
z příspěvku na domácí péči. 
 
Dalším problémem, který je u systému financování asistivních technologií, které 
nemusí být pouze omezeny na zdravotní péči a na který je při jejich používání 
často naráženo, je oddělenost systému sociální a zdravotní péče v České 
republice. S tím souvisí i zvýšená byrokracie při pořizování a hlavně proplácení 
asistivních technologií. Složitá a nejasná struktura financování asistivních 
technologií může vést k omezení používání asistivních technologií, a to nejen 
ze strany koncových uživatelů, ale i poskytovatelů těchto technologií, kteří 
taktéž mohou narážet na prostředí, kde není jasně a přesně definována oblast 
působení, odpovědnosti a financování. 
 
Podstatným problémem může být už velmi zásadní věc, a to neexistence jasné 
definice asistivních technologií a tím pádem i nejednoznačné určení, co do 
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těchto technologií spadá. Vytvoření definice nebo alespoň přesnější určení 
a vymezení asistivních technologií by mohlo být podkladem pro jednodušší 
zařazování asistivních technologií do systému financování, což následně může 
vést k efektivnějšímu využití těchto technologií a k jejich rozvoji v rámci České 
republiky. 
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6. Efektivita využívání asistivních technologií v neformální 
a domácí péči 

Efektivitou technologie se vyjadřuje praktická účinnost při zlepšení funkční 
schopnosti a při naplňování specifických potřeb uživatelů. Jedná se o souhrnné 
vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i více různých vzájemně 
působících (synergických) efektů. Efektivita tak obvykle bývá hlavním kritériem 
při posuzování úspěšnosti v jejím užívání. 
 

6.1. Definování efektivity asistivních technologií v neformální 
a domácí péči 

K naplnění definice efektivního využívání musí technologie splňovat určité 
nároky, které se v různých aspektech liší. Nároky je možné dělit podle: 

• typů asistivních technologií, 
• koncových uživatelů asistivních technologií, 
• situace, ve které se asistivní technologie využívají (tedy dle účelu využití), 
• a časového rámce jejich využití. 

K tomu, aby byly pomůcky správně a adekvátně užívány, je zapotřebí školení 
nejen pacientů a pečovatelů, ale i osob, které administrují jednotlivé 
(systémové) zdroje financování. Jen tak se může dosáhnout očekávaného 
efektu. 
 
V neformální a domácí péči tak, jak je definována v tomto dokumentu, je možné 
efektivitu posuzovat ze dvou základních pohledů (kritérií hodnocení). Prvním 
pohledem jsou hlediska koncového uživatele asistivních technologií (příjemce 
péče) a druhým jsou hlediska poskytovatele oficiálních finančních zdrojů 
(především sociálního a zdravotního systému České republiky). 
 
Z pohledu příjemce péče, který si nějakou technologii pořizuje z vlastních 
prostředků, je hlavním přínosem posuzování efektivity asistivních technologií 
v poskytnutí širších a prověřených informací o možnostech, které mu užívání 
asistivních technologií přinese, popřípadě srovnání poměru ceny a výkonu mezi 
obdobnými typy asistivních technologií. 
 
Z pohledu systémového poskytovatele finančních zdrojů je posuzování 
efektivity daného řešení nejen přínosné z pohledu mapování daného segmentu 
trhu s technologiemi, do kterého plynou jeho peněžní prostředky, ale 
i s ohledem na poskytnutí určitého standardu, který navrhovaným hodnotícím 
procesem selektuje technologická řešení, která jsou neúčinná nebo nákladná 
při zohlednění poměru ceny a užitné hodnoty. 
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6.1.1. Aktuální stav využívání oficiálního procesu hodnocení 
efektivity v České republice 

V rámci jednotlivých částí sociálního a zdravotního systému České republiky, 
které jsou odpovědné za poskytování finančních zdrojů na pořízení asistivních 
technologií pro příjemce péče, prozatím oproti jiným vyspělým státům chybí 
pevné zakotvení systémového a systematického procesu posuzování efektivity 
jednotlivých asistivních technologií a tím i definování a predikce jejich 
případných preferencí a podpory, což má nejen vliv na to, že trh s těmito 
asistivními technologiemi, do kterého plynou jejich rozpočtové prostředky, není 
regulován, ale také není uživatelům garantována užitná hodnota nabízených 
řešení. 
 
Počátek zavádění určité standardizace lze nalézt již např. ve farmakologii, a to 
v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v § 39b, který 
definuje zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků a ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 92/2008 Sb. Podle těchto 
předpisů mohou žadatelé o úhradu, kterými jsou obvykle držitelé rozhodnutí 
o registraci, předložit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) hodnocení 
nákladové efektivity, které je však z definice uvedené v §12 vyhlášky 92/2008 
Sb. chápáno jako úspora prostředků při dosažení stejných terapeutických 
výsledků (odpovídá definici analýzy minimalizace nákladů). 
 
Výše uvedené posuzování se však vztahuje pouze na hodnocení farmak (léků). 
V jiných vyspělých státech, jako jsou např. Velká Británie, Německo, Kanada 
nebo Francie, je však posuzování efektivity zdravotnických technologií 
integrováno do rozhodovacích procesů úhradových systémů. 
 

6.2. Proces hodnocení efektivity 
Efektivita nasazení asistivních technologií může být vyhodnocována ze dvou 
pohledů, z pohledu uživatele a z pohledu systémového financování. Z každého 
z těchto pohledů může být efektivita konkrétního řešení vyhodnocena jinak, 
každý z těchto pohledů je ale přitom oprávněný. 
 

6.2.1. Hodnocení efektivity z pohledu uživatele 
Koncový uživatel ze své podstaty a dispozic (vědomostních, časových či 
finančních) nemůže sám oproti administrátorům systémových zdrojů 
financování postupovat obdobnými mechanismy, které oni sami využívají, je 
však z jeho strany možné využít jednoduchého procesu hodnocení základních 
aspektů asistivních technologií a jejich účinků. 
Hodnocení uživatele je tak možné dělit na tři základní hlediska. 
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1) Hodnocení soběstačnosti, ve kterém uživatel posuzuje na základě svých 
potřeb, jaké úkony zvládá sám, jaké mu činí potíže a kde je zcela odkázán 
na pomoc druhých osob. Od toho se poté odvíjí nasazení služeb 
a technologií. 

Momentálně se užívá jednorázové hodnocení na začátku užívání služby 
a nesleduje se příliš vývoj stavu uživatele. Úkony služby se navíc nedají 
objednávat dle aktuální potřeby. Individuální a kontinuální hodnocení by tak 
mohlo zajistit dostatečnou podporu klienta při zachování jeho maximální míry 
autonomie. 

2) Hodnocení rizik, která mohou asistivní technologie na základě sběru dat 
a statistické pravděpodobnosti predikovat. Lze tak odhadnout budoucí 
vývoj klientova zdravotního stavu a vyhodnotit tak možná rizika, na 
základě kterých pak klient může učinit nutná opatření. Pro přesnou 
predikci je však třeba kombinovat různé typy dat, především 
biomedicínská data, behaviorální analýzu klienta a jeho psychický stav, 
expertní pohled a sebeposuzování klienta. Na základě predikce vývoje 
a možných rizik pak je možné navrhnout vhodně cílenou prevenci. 

3) Hodnocení přínosu technologie a služeb na základě porovnávání 
jednotlivých druhů a tipů asistivních technologií v poměru s dostupností 
a náklady daného řešení 

V současné době nejsou dané hodnotící procesy nijak využívány ani 
podporovány. Z tohoto důvodu se tak otevírá možnost pro subjekty 
z neziskového a komerčního sektoru, které mohou potencionálním uživatelům 
poskytovat či zprostředkovávat svým způsobem garantované informace 
o parametrech a účincích jednotlivých řešení asistivních technologií a tím 
pomoci i v naplňování jednotlivých požadavků uživatele. 
 

6.2.2. Hodnocení efektivity z pohledu systémového financování 
Správné nastavení systémového a systematického procesu posuzování 
efektivity jednotlivými administrátory systémových zdrojů financování je klíčové 
nejen pro splnění podmínky hospodárnosti, tedy péče řádného hospodáře 
s prostředky veřejných rozpočtů, ale i v zjištění dostupného řešení potřeb 
cílových skupin uživatelů. 
 
Jako nejvhodnějším procesem posouzení se tak jeví procesní metodika Health 
Technology Assessment (v překladu hodnocení zdravotnických technologií, 
dále jen HTA), kterou lze vztáhnout nejen na asistivní technologie užívané ve 
zdravotním prostředí, ale i na technologie využitelné v sociálním prostředí nebo 
v neformální a domácí péči. Metoda HTA je využívána v řadě vyspělých zemí 
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(např. Velká Británie, Německo, Kanada a další) a pomáhá tak při rozhodování 
o systémové podpoře ve zdravotnictví. 
 

Celkový popis optimálního systémového procesu hodnocení dle HTA 

1) Iniciace procesu 

Proces hodnocení může být v závislosti na určených podmínkách zahájen jak 
na základě předem definovaného podnětu některé ze zúčastněných či 
dotčených stran, tak i periodickým úkonem, který je obsažen v kompetenční 
náplni subjektu určeného pro tuto činnost. 

2) Stanovení priorit a cílů 

Na základě obecně definovaných pravidel jsou stanoveny odbornou pracovní 
skupinou priority a cíle hodnocení. Tato pracovní skupina by měla být složena 
ze specificky k tomuto účelu zaměřených expertů, kteří se specializují na danou 
problematiku. 

3) Stanovení metodiky posouzení a komparace, dosazení vhodných 
komparátorů 

Po stanovení priorit a cílů a jejich odsouhlasení nadřízenou složkou by odborné 
skupiny rozdělené dle jednotlivě posuzovaných oblastí měly určit metodiku 
posouzení a komparace včetně k tomu do metodiky dosazených komparátorů. 

4) Definice zkoumaných otázek a předmětů posuzování 

V návaznosti na stanovené metodiky jsou blíže rozpracovány zkoumané otázky 
a předměty posuzování rozdělené do jednotlivých odborných oblastí. Současně 
s tím jsou ustanoveny jednotlivé expertní skupiny, které na základě toho 
provedou následné šetření. 

5) Samotné posouzení v jednotlivých oblastech, kterými jsou 

a) bezpečnost, 
b) účinnost, 
c) psychologické, sociální a etické aspekty 
d) a finanční a ekonomické aspekty. 

6) Pracovní verze hodnotící zprávy 

Na základě výsledků z jednotlivě zkoumaných a porovnávaných oblastí je 
zhotovena pracovní verze hodnotící zprávy, která je postoupena k nezávislému 
expertnímu posouzení. 

7) Externí přezkum a kontrola hodnotící zprávy 

Externí přezkum a kontrolu hodnotící zprávy provádí nezávislá, na šetření 
nezúčastněná, expertní skupina, na základě jejíhož doporučení a připomínek je 
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publikována konečná verze hodnotící zprávy. V případě značných rozporů mezi 
hodnotící zprávou a externím přezkumem může být ustanovena další expertní 
skupina, která vypracuje kompromisní návrh konečné verze hodnotící zprávy. 

8) Publikování konečné verze analýzy 

Konečná verze hodnotící zprávy je publikována jako veřejný dokument, který 
slouží jako podklad – ať již závazný, nebo nezávazný – pro rozhodnutí 
o systémové podpoře a začlenění do systémového rámce. 
 
Na následujícím obrázku je uvedeno schéma možností využití HTA v oblasti 
asistivních technologií. 

 
Obrázek 14 Schéma možností využití HTA v oblasti 
asistivních technologií 

6.3. Vymezení pojmů souvisejících s efektivitou využívání 
asistivních technologií v neformální a domácí péči 

Nutným předpokladem pro hodnocení a porovnání technologií musí být znalost 
jejich výstupů pro uživatele dané technologie (nemusí se vždy nutně jednat o 
pacienta či osobu se zdravotním či sociálním omezením). Pro zhodnocení 
efektivity dané technologie je vhodné znát co nejširší spektrum relevantních 
vlivů/výstupů, které mohou jak negativně, tak i pozitivně ovlivnit příjemce péče. 
Pro dělení efektivity existuje mnoho způsobů, pro hodnocení efektivity 
asistivních technologií je navrhováno dělení na kategorie: 

• efektivita z pohledu klinických a sociálních efektů, 
• efektivita z pohledu kvality života 
• a efektivita z pohledu technických a uživatelských parametrů. 
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Pro potřeby tohoto dokumentu i pro potřeby orientace v terminologii používané 
v pracích spojených s efektivitou je nutné rozlišovat termíny účinnost a 
efektivita. 
 
Jako účinnost dané technologie se označuje maximální možné snížení 
postižení (impairmentu), které poskytuje daná zkoumaná technologie. Účinnost 
je často zjišťována pomocí randomizovaných kontrolních studií (RCT′s) nebo 
jiných klinických studií. Přínos, který plyne z dané asistivní technologie 
aplikované v běžné denní praxi, se nazývána efektivita. Výsledný rozdíl mezi 
účinností a efektivitou může být značný a získání realistických dat ohledně 
efektivity je náročné [14]. Nejčastěji se ve spojení s efektivitou zaměřujeme 
pouze na pozitivní efekty dané technologie, avšak nežádoucí účinky spojené 
s danou technologií musí být taktéž rozeznány. Problémem, s kterým se 
setkáváme, je, že mnoho vedlejších nežádoucích účinků a nákladů s nimi 
spojených se objeví až po delší době užívání nebo jsou vzácné a neprojeví se 
v prvotních studiích. Z těchto důvodů jsou tak vyloučeny z prvotního hodnocení 
[14]. 
 

6.4. Nákladové analýzy a parametry nutné pro jejich provádění 
Vzhledem k vzrůstajícím výdajům jak na zdravotní, tak na sociální péči, nabývá 
na důležitosti ekonomické hodnocení asistivních technologií [14]. Existuje 
několik různých typů nákladových analýz. Výhodnost použití jednotlivých analýz 
závisí na účelu hodnocení, na dostupnosti dat a dalších zdrojů [15]. 
 
Analýza nákladové efektivity (CEA; Cost Effectiveness Analysis) porovnává 
náklady v peněžních jednotkách s výstupy v kvantitativních nepeněžních 
jednotkách, jako jsou např. snížení impairmentu, zlepšení samostatnosti 
jedince, zvýšení mobility jedince atd. [15]. Zde je rozdíl oproti analýze nákladů 
a přínosů (CBA; Cost Benefit Analysis), která vyjadřuje přínosy v peněžních 
jednotkách. Zvláštním případem analýzy nákladové efektivity je analýza 
nákladů a užitku (CUA; Cost Utility Analysis), která vyjadřuje přínosy 
v jednotkách QALY (Quality-Adjusted Life Year). 
 
V každé nákladové analýze se musí stanovit základní předpoklady, které 
mohou ovlivnit výsledky nákladové efektivity. 
 

Komparátor 

V každé nákladové analýze by měl být přesně specifikovaný komparátor, se 
kterým danou asistivní technologii porovnáváme. Technologii nemůžeme 
nazvat jednoduše jako nákladově efektivní, může být nákladově efektivní pouze 
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v porovnání s jinou technologií. Z důvodů širokého spektra možných použitých 
výstupu můžeme pomocí nákladových analýz porovnávat pouze ty technologie, 
jejichž výstupy jsou měřeny ve stejných jednotkách, nebo je zde možnost pro 
kombinaci jednotlivých efektů pomocí metod hodnotového inženýrství 
a multikriteriálního rozhodování [15]. 
 

Perspektiva 

Perspektiva u nákladových studií určuje, z jakého pohledu a jaké náklady 
a účinky budou ve studii zohledněny. Vždy je však nutné určit, z jaké 
perspektivy je daná studie prováděna, jelikož z různých perspektiv mohou být 
zohledněny jiné spotřebované zdroje [15]. Možné perspektivy jsou: 

• uživatel – pacient, 
• poskytovatel asistivní technologie, 
• plátce asistivní technologie, 
• a společenská perspektiva, která zahrnuje všechny možné relevantní 

náklady a výstupy. 
 

Časový horizont 

Pro výpočet a interpretaci nákladových analýz je nutné brát v úvahu i časový 
horizont, za jaký je nákladová analýza počítána. Ten může ovlivnit stanovené 
náklady na danou asistivní technologii. Daný časový horizont by měl být 
dostatečně dlouhý pro zachycení všech možných toků nákladů. Taktéž je nutné 
započítávat vliv času na hodnoty nákladů pomocí diskontování [15]. 
 

Diskontování 

Nákladové analýzy by měly počítat s vlivem času na hodnotu nákladů 
a výstupů. Náklady a výstupy, které se vyskytnou v budoucnu, mají obvykle 
nižší současnou hodnotu, než náklady a výstupy, které jsou realizovány dnes. 
Diskontování umožňuje srovnat náklady a výstupy, které se mění v průběhu 
času [16]. 
 

Nejistota a senzitivní analýza 

 
Při hodnocení nákladové efektivity je vždy vhodné se ptát, co se stane, když se 
některé podmínky použité ve výpočtu změní. Jakýkoliv odhad, výpočet nákladů, 
efektů či ostatních proměnných použitých v nákladové studii, má nějakou 
nejistotu. Proto by měla při hodnocení být provedena senzitivní analýza. Ta 
nám umožní určit možné variace proměnných použitých při hodnocení. Takto 
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můžeme zjistit, jakým způsobem proměnné ovlivňují výsledky nákladové 
analýzy. Dále je možné díky senzitivní analýze určit, které proměnné v modelu 
mají signifikantní vliv na výslednou hodnotu nákladové efektivity [14, 15]. 
 

6.5. Výpočet nákladových analýz 
Mezi technickými, uživatelskými a klinickými parametry, podle kterých lze 
hodnotit efektivitu, je důležité určit ty parametry nebo i hodnoty parametrů, které 
je vhodné do hodnocení zařadit. Některé parametry mohou být u asistivních 
technologií nebo obecně u jakýchkoliv technologií na takové úrovni, že další 
zvyšování parametru nepřinese koncovému uživateli žádný smysluplný užitek, 
nezvýší nebo nezlepší funkční schopnost při naplňování specifických potřeb. 
Koncovými uživateli nejsou myšleni pouze zdravotně či sociálně znevýhodnění 
uživatelé, ale i další uživatelé spolupracující na provozu asistivních technologií 
(rodinní příslušníci, pečovatelé). Proto je vhodné klást důraz již na výběr 
technických a uživatelských parametrů, které budou použity pro hodnocení 
efektivity dané technologie. 
 

6.5.1. Analýza nákladové efektivity (Cost Effectiveness Analysis) 
Jak již bylo zmíněno, analýza nákladové efektivity nám ukazuje, kolik nákladů je 
vynaloženo na jednotku námi zvoleného efektu. 
Nákladová efektivita asistivní technologie se spočítá pomocí vzorce 

 𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

 , 

kde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou náklady intervence (Kč) a 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 je efekt intervence 
(jednotky efektu). 

V případě, kdy je při hodnocení zjištěno, že porovnávaná asistivní technologie 
je méně nákladná a přináší větší efekt, je hodnocená intervence označena jako 
dominantní. Pokud je hodnocená asistivní technologie nákladnější oproti 
komparátoru a přitom přináší větší efekt, je vhodné vypočítat hodnotu ICER – 
Incremental Cost-Effectiveness Ratio [15, 16] 

 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

, 

kde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou náklady intervence (Kč), 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 jsou náklady komparátoru 
(Kč), 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 je efekt intervence (jednotky efektu) a 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 je efekt 
komparátoru (jednotky efektu). 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 vyjadřuje množství monetárních jednotek, 
které je třeba vynaložit k získání další jednotky zvoleného výstupu. [17] 

Dle WHO lze CEA aplikovat dvěma způsoby [16]: 
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• jako zdroj informací pro specifické rozhodovací procesy a tvůrce těchto 
rozhodnutí; těmi mohou být zdravotníci, ministerstvo zdravotnictví, 
ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitelé nemocnic, pojišťovny, atd. 

• a jako zdroj obecné informace o relativních nákladech a zdravotnických, 
technických a sociálních efektech různých asistivních technologií. 

 

6.5.2. Analýza nákladů a užitku (Cost Utility Analysis) 
Analýza nákladů a užitku je ve své podstatě stejná jako analýza nákladové 
efektivity, avšak v této analýze je jako efekt použita kvalita života nebo jednotky 
QALY (Quality-Adjusted Life Years). Jinak se výpočty při analýze nákladů 
a užitku neliší. 
Nákladová efektivita asistivní technologie se spočítá pomocí vzorce 

 𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑈𝑈𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

 , 

kde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou náklady intervence (Kč), 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 je efekt intervence vyjádřený 
pomocí kvality života QALY. 

Taktéž v případě pokud daná technologie je nákladnější, ale přináší nám větší 
efekt v podobě více získaných QALY, je vhodné počítat inkrementální analýzu, 
v tomto případě správně označovanou jako ICUR. Často se však v literatuře 
můžeme setkat s tím, že autoři používají název ICER i v případě, kdy počítají s 
jednotkami QALY. 

 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑈𝑈𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑈𝑈𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

  , 

kde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou náklady intervence (Kč), 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 jsou náklady komparátoru 
(Kč), 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou efekty intervence (QALY) a 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 jsou efekty 
komparátoru (QALY). 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 vyjadřuje množství monetárních jednotek, které je 
třeba vynaložit k získání dalších QALY [15, 17]. QALY je uměle vytvořená 
jednotka, která kombinuje délku života a kvalitu života. Kvalita života je 
nejčastěji měřena pomocí dotazníků a to buď generických, které je možné 
použít obecně pro hodnocení kvality života nezávisle na onemocnění či 
impairmentu, nebo tzv. specifických, které byly vytvořeny již přímo pro konkrétní 
onemocnění či postižení. 
 

6.5.3. Analýza nákladů a přínosů (Cost Benefit Analysis) 
Analýza nákladů a přínosů se od předchozích dvou analýz odlišuje tím, že 
výsledný efekt je vyjádřen v peněžních jednotkách. Vyjádření výsledného efektu 
v peněžních jednotkách může být nejen ve zdravotnictví, ale i u technologií 
z oblasti sociálních služeb a asistivních technologií, velmi náročné a mnohdy 
i těžko proveditelné. Můžeme zde narazit na problémy s monetárním 
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ohodnocením lidského života či ohodnocení zdravotního stavu. U analýzy 
nákladů a přínosů můžeme využít dva způsoby vyjádření [15, 17]. 
Stejně jako u předchozích analýz lze využít poměr nákladů a přínosů 

 𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

 , 

kde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou náklady intervence (Kč), 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 je efekt intervence 
vyjádřený v monetárních jednotkách. 

Tam, kde se častěji využívá poměru porovnávané intervence a komparátoru, 
lze použít vztah 

 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐵𝐵𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 , 

kde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou náklady intervence (Kč), 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 jsou náklady komparátoru 
(Kč), 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou efekty intervence (monetární jednotky) a 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 jsou 
efekty komparátoru (monetární jednotky). U těchto výpočtů dostáváme tzv. 
Cost-Benefit Ratio, které je bezrozměrné a které vyjadřuje poměr mezi 
vynaloženými náklady a získanými efekty v monetárních jednotkách. 

Druhý přístup používaný ve výpočtech analýzy nákladů a přínosů je výpočet 
takzvaného Net Benefit Approach, neboli čistého současného přínosu, 

 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐶𝐶 = (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) − (𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶), 

kde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou náklady intervence (Kč), 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 jsou náklady komparátoru 
(Kč), 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶 jsou efekty intervence (monetární jednotky) a 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 jsou 
efekty komparátoru (monetární jednotky). Jako výsledek tak dostáváme čisté 
náklady v monetárních jednotkách [15, 17]. 
 

6.6. Metody hodnotového inženýrství a multikriteriální 
rozhodování 

Pro porovnání technologií v rámci nákladových analýz je nutné vyjádřit efektivitu 
(výsledný efekt) ve stejných jednotkách. Z důvodů širokého spektra asistivních 
technologií a z toho vyplývajícího širokého spektra možných využitelných 
technických parametrů je vhodné vytvořit klasifikace jednotlivých asistivních 
technologií se společnými parametry. V jednotlivých klasifikačních třídách by 
měly být určeny dané parametry, které by byly následně použité u výpočtů či 
porovnání efektivity jednotlivých stávajících i nových asistivních technologií.  
 
Pro vyjádření výsledné efektivity u asistivních technologií, u kterých je více 
parametrů, tedy v podstatě ve všech případech, je vhodné použít metody 
hodnotového inženýrství a metody multikriteriálního hodnocení. Tyto metody 
nám umožňují určit jednotlivé váhy pro dané parametry (metody hodnotového 
inženýrství) a taktéž vypočíst výslednou hodnotu efektu pro danou technologií 
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(multikriteriální hodnocení). Pro zhodnocení technických parametrů je vhodné 
využit odborníků z dané oblasti pro hodnocení vah jednotlivých parametrů. 
 

6.6.1. Matematické metody určování vah kritérií 

Metoda pořadí 

Metoda stanovuje pouze pořadí kritérií podle důležitosti. K jednotlivým kritériím 
jsou přiřazena čísla, nejdůležitějšímu kritériu je přiřazeno číslo k (počet kritérií), 
druhému nejdůležitějšímu je přiřazeno k - 1 a tímto způsobem pokračujeme až 
k nejméně důležitému kritériu, které má hodnotu 1 [18]. 
 

Bodovací metoda 

Uživatel přiřazuje určité hodnoty z daného intervalu k jednotlivým kritériím. 
Nemusí se jednat pouze o celá čísla a stejná hodnota může být přiřazena k více 
kritériím. Tato metoda vyžaduje po uživateli kvantitativní ohodnocení, ale 
přináší diferencovanější vyjádření subjektivních preferencí [18]. 
 

Fullerova metoda 

Jedná se o párové porovnání, kdy postupně dochází k porovnání každých dvou 
kritérií mezi sebou. Využívá se často porovnávání v tzv. Fullerově trojúhelníku 
[18]. 
 

Metoda kvantitativního párového srovnání kritérií 

Opět se jedná o párové porovnání často za využití stupnice 1 až 9 a reciproké 
hodnoty. Prvky matice jsou interpretovány jako odhady podílu vah dvojice 
kritérií. Matice se nazývá Saatyho matice [18]. 
 

6.6.2. Multikriteriální rozhodování 

Metoda váženého součtu 

Metoda váženého součtu vychází z principu maximalizace užitku. Dochází však 
ke zjednodušení, protože předpokládá pouze lineární funkci užitku. Varianta s 
maximální hodnotou užitku je vybrána jako nejlepší a dále je možné další 
varianty uspořádat dle klesající hodnoty užitku [18]. 
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Metoda ideálních bodů 

Metoda ideálních bodů vychází z metody váženého součtu, kde dochází pouze 
k drobné změně při výpočtu a vybírá se varianta s nejnižším užitkem [18]. 
 

Metoda TOPSIS 

Metoda TOPSIS je založena na principu minimalizace vzdálenosti od ideální 
varianty a maximalizace vzdálenosti od varianty bazální. Ideální variantou je ta 
z množiny přípustných variant, u které všechna stanovená kritéria dosahují 
nejlepších hodnot. Bazální variantou je pak taková množina variant, která je od 
ideální varianty vzdálená nejvíce. Většinou jde o varianty hypotetické [18]. 
 

Metoda shody a neshody 

Tato metoda je založena na porovnávání variant výběru ve dvojicích. 
Získáváme tak stupeň, který potvrzuje nebo vyvrací vyřazovací vzájemný 
poměr mezi variantami. 
 
Využití těchto metod u hodnocení uživatelských parametrů naráží na problém, 
jak vybrat skupinu (odborníků), kteří budou hodnotit jednotlivé uživatelské 
parametry. Tyto parametry by měl hodnotit uživatel, který je skutečně využívá. 
Pokud se bude jednat o uživatelské parametry přímo spojené se zdravotně či 
sociálně znevýhodněnými uživateli, je zde problém velké heterogenity těchto 
koncových uživatelů. Pro jednu asistivní technologii využitelnou u většího 
spektra mohou různé uživatelské efekty mít velmi různé váhy (přínosy) [18]. 
 

Metoda AHP – Analytický hierarchický proces 

Metoda AHP rozkládá složité nestrukturované situace na jednodušší 
komponenty a vytváří tak hierarchický systém úlohy. Na každé hierarchické 
úrovni se využívá metoda párového porovnání. Pomocí tohoto subjektivního 
hodnocení je pak možno jednotlivým komponentám přiřadit kvantitativní 
charakteristiky vyjadřující jejich důležitost. Metoda AHP je dobře stavěná pro 
tvorbu rozhodovacího procesu nejen ve zdravotnictví, ale i v oblasti sociálních 
služeb [18]. 
 

6.7. Závěr a doporučující výstup 
Asistivní technologie zahrnují velké množství možností, které mohou nahradit 
dosavadní systém péče v domácím prostředí. Nejdříve je však nutné porovnat 
dosavadní možnosti s možnostmi novými z pohledu efektivity. Je nutné si 
uvědomit, že kontinuální sledování zdraví pacienta a usnadňování běžných 
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denních činností přispívá k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Na první 
pohled se může zdát, že asistivní technologie jsou efektivní, ale v oblasti HTA je 
nutné brát v potaz nejenom efekty klinické, ale i technické a ekonomické. Vše je 
porovnáváno s náklady, které především z pohledu plátce hrají velkou roli. 
Nejideálnější formou zjištění efektivity asistivní technologie by bylo vytvoření 
modelu, dle kterého by bylo o každé asistivní technologii zvlášť rozhodnuto. 
Mohl by být stanoven určitý poměr efektu a nákladů, který by rozhodl, zda daná 
asistivní technologie bude proplácená, čili bude brána za efektivnější než 
dosavadní péče. Dle čeho tento poměr určit? 
 
Jeden ze základních úkolů v hodnocení asistivních technologií v následující 
době musí být určení parametrů, podle kterých se bude hodnotit efektivita 
daných technologií. Je to nutné pro vytvoření co nejjednotnější metodiky 
posuzování efektivity těchto technologií. Zde můžeme narazit na problematiku 
širokého spektra možných výstupů (klinických, technických) u daných 
technologií. Proto snaha o co nejjednotnější parametry efektivity může být velmi 
náročná. Mělo by se definovat, jakým způsobem a jakými metodami se bude 
zkoumat a posuzovat efektivita jednotlivých technologií. Zde nemůžeme 
předpokládat, že budeme moci pokaždé využít informací z randomizovaných 
kontrolních studií (či jiných klinických studií) jako je tomu v oblasti zdravotnictví. 
 
I v oblasti posuzování efektivity narážíme na problémy týkající se 
nejednoznačného vymezení pojmu asistivních technologií a jejich financování 
a posuzování nákladů na dané technologie. V oblasti domácí a neformální péče 
mohou vznikat často takzvané nepřímé náklady, které jsou spojeny se ztrátou 
zaměstnání, sníženou produktivitou, neformální péčí rodinných příslušníků atd. 
Tyto náklady, které by se měly z pohledu uživatele asistivních technologií 
započítávat, jsou často těžko zjistitelné. 
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8. Přílohy 

8.1. Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví a sociálních 
službách 

8.1.1. Vymezení základních pojmů a zákon č.101/2000 Sb. O 
ochraně osobních údajů 

Při využívání asistivních technologií a obecně informačních a komunikačních 
technologií ve zdravotních a sociálních službách je třeba klást velké nároky na 
ochranu osobních údajů z pohledu platného právního rámce, ale i ochranu 
a respekt k osobnosti z pohledu etického (etickým souvislostem využívání 
asistivních technologií je věnován prostor především v části 2a výstupu). 
 
Osobní údaje jsou údaje vztahující se k jednoznačné identitě jedince – fyzické 
osoby. Citlivé údaje jsou pak mimo jiné – v oblasti zdravotnictví a sociálních 
agend – osobní údaje týkající se zdravotního stavu, sexuálního života a 
biometrické a genetické údaje. Zpracování citlivých údajů je možné 

• se souhlasem subjektu údajů – fyzické osoby, 
• na základě zvláštního zákona. Takovými zákony jsou zákon o zdravotních 

službách, o veřejném zdravotním pojištění, zákon o ochraně veřejného 
zdraví a dále zákony upravující veřejnou správu ve zdravotnictví, obdobně 
v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí české republiky, zákon 
o sociálních službách a zákony upravující veřejnou správu v oblasti 
sociální, zejména nepojistných a pojistných dávkových sociálních 
systémů, 

• na základě § 9 tohoto zákona. 

Zákon také stanoví právo subjektu údajů na přístup k informacím 

• o účelu zpracování, 
• o osobních údajích včetně jejich zdroje, 
• o příjemci údajů. 

Správce údajů je povinen tyto informace vydat bez odkladu na vyžádání 
subjektu údajů. 

 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

• osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména 
na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
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fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 
identitu, 

• citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv 
biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů, 

• anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po 
provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému 
subjektu údajů, 

• subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, 
• zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, 

které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, 
a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů 
se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, 
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, 
předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace, 

• shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor 
postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího 
uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování, 

• uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je 
umožňuje dále zpracovávat, 

• blokováním osobních údajů vytvoření takového stavu, při kterém je osobní 
údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat, 

• likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich 
fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování, 

• správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování 
osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním 
osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak, 

• zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo 
pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona, 

• zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména 
hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako 
součást veřejného seznamu, 

• evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen datový 
soubor) jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný 
podle společných nebo zvláštních kritérií, 

• souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, 
jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, 
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• příjemcem každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za 
příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 
odst. 6 písm. g). 

 

Vybraná podstatná ustanovení zákona 

§ 9 Citlivé údaje 
Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže 

a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být 
při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým 
osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. 
Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí 
být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Správce je 
povinen předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 12 a 21, 

b) je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo 
jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí 
hrozícího jejich majetku, pokud není možno jejich souhlas získat zejména 
z důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je 
nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů. Správce musí ukončit 
zpracování údajů, jakmile pominou uvedené důvody, a údaje musí 
zlikvidovat, ledaže by subjekt údajů dal k dalšímu zpracování souhlas, 

c) se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného 
zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví 
podle zvláštního zákona15) nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu 
v jiných případech stanovených zvláštním zákonem15a), 

d) je zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce 
odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, 
stanovené zvláštním zákonem16), 

e) jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo 
odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského 
sdružení, nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné povahy (dále 
jen sdružení), a které se týká pouze členů sdružení nebo osob, se kterými 
je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností 
sdružení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu 
údajů, 

f) se jedná o údaje podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění 
nemocenského pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), státní 
sociální podpory a dalších státních sociálních dávek, sociální péče 
a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění ochrany těchto údajů 
v souladu se zákonem, 

g) se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů, 
h) je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků, nebo 
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i) jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. 

§ 10 
Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů 

neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské 
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do 
soukromého a osobního života subjektu údajů. 

 
§ 11 
(1) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů 

informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje 
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu 
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace 
již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu 
k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech 
stanovených v § 21. 

(2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu 
údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje 
povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona 
osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, 
jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů. 

(3) Informace a poučení podle odstavce 1 není povinen správce poskytovat 
v případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud 

a) zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické 
služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových informací 
by vyžadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké náklady; 
nebo pokud ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je 
výslovně stanoveno zvláštním zákonem. V těchto případech je správce 
povinen přijmout potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování 
do soukromého a osobního života subjektu údajů, 

b) zpracování osobních údajů mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových 
údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních 
zákonů, 

c) zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo 
d) zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů. 

(4) Předchozími ustanoveními nejsou dotčena práva subjektu údajů 
požadovat informace podle zvláštních zákonů.18) 

(5) Při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je 
správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat 
o zpracování jeho osobních údajů. 

(6) Žádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehož důsledkem je zásah 
do právních a právem chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření 
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vydat nebo učinit výlučně na základě automatizovaného zpracování osobních 
údajů. To neplatí v případě, že takové rozhodnutí bylo učiněno ve prospěch 
subjektu údajů a na jeho žádost. 

(7) Informační povinnost upravenou v § 11 může za správce plnit zpracovatel. 
 
§ 12 Přístup subjektu údajů k informacím 
(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je 

mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. 
(2) Obsahem informace je vždy sdělení o 

a) účelu zpracování osobních údajů, 
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou 

předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací 
o jejich zdroji, 

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro 
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony 
nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných 
zájmů subjektu údajů, 

d) příjemci, případně kategoriích příjemců. 

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu 
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 
může za správce plnit zpracovatel. 

 
§ 13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů 
(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo 

dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato 
povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá 
a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů 
v souladu se zákonem a jinými právními předpisy. 

 
§ 14 Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby 
Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají 

osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou 
zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo 
zpracovatelem stanoveném. 

 
§ 15 Mlčenlivost 
(1) Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které 

zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo 



 
 

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

  Strana 114 (celkem 122) 

zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených 
oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo 
zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo 
příslušných prací. 

(2) Ustanovením předchozího odstavce není dotčena povinnost zachovávat 
mlčenlivost podle zvláštních zákonů.19) 

(3) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost 
podle zvláštních zákonů.20) 

 
§ 20 Likvidace osobních údajů 
(1) Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést 

likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje 
zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21. 

(2) Zvláštní zákon stanoví výjimky týkající se uchovávání osobních údajů pro 
účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním 
řízení a správním řízení. 

 
§ 21 
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo 

zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu 
s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se 
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění 
nebo likvidaci osobních údajů. 

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, 
správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 

(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle 
odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. 

(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým 
podnětem na Úřad přímo. 

(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná 
než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle 
zvláštního zákona.22) 

(6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených 
zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně 
a nerozdílně. 
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(7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti 
subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci 
osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by 
vyžadovalo neúměrné úsilí. 

 
15) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., 
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

15a) Například zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

16) Například zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a 
o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., 
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, zákon č. 368/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

19) Například zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 89/1995 Sb., zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších 
zákonů. 

20) Například § 167 a 168 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

22) § 13 občanského zákoníku. 
 

8.2. Aplikace ochrany osobních údajů v praxi 
Na využívání řady asistivních technologií a prostředků informačních 
a komunikačních technologií ve zdravotních a sociálních službách vyvstává 
řada otázek, co se týče správné aplikace zákona. Zde jsou pak k dispozici 
metodiky a stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů. Připomeňme si dvě 



 
 

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

  Strana 116 (celkem 122) 

poměrně významné situace, a sice cloud computing a využívání kamerových 
systémů. 

 

8.2.1. Cloud Computing 
Často se budeme setkávat se situací, kdy správce (poskytovatel služeb 
v právním vztahu k fyzické osobě klienta či pacienta) a zpracovatel nejsou 
stejné osoby. Říkáme, že využíváme tzv. cloudových služeb. Spojením dvou 
anglických slov cloud (mrak) a computing (práce s počítačem) bychom mohli do 
českého jazyka přeložit jako práce s počítačem na dálku nebo prostě jako 
kancelář v oblacích. 
 
Ustanovení § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů definuje správce 
takto: „správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování 
osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních 
údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon 
nestanoví jinak.“ 
 
Řešení cloud computingu lze rozdělit do tří základních modelů podle druhu 
poskytovaných služeb:  

• IaaS (Infrastruktura jako služba) – poskytovatel pronajímá technologickou 
infrastrukturu, tj. většinou virtuální servery včetně příslušných služeb. 
Uživatel může jednoduše, efektivně a ekonomicky nahradit stávající IT 
systémy nebo je používat v kombinaci s pronajímanou infrastrukturou. 
Poskytovatelé bývají specializované subjekty, které vytvářejí často 
komplexní řešení geograficky rozložené ve více oblastech.  

• SaaS (Software jako služba) – poskytovatel nabízí koncovým uživatelům 
prostřednictvím webu různé aplikační služby a stará se, aby byly pro 
uživatele dostupné. Tyto služby mohou nahradit běžné aplikace, které 
uživatelé instalují v rámci svých lokálních IT systémů. Tak je tomu 
například u kancelářských aplikací (textový editor, tvorba tabulek 
a databází, sdílené kalendáře atd.), ale i e-mailových aplikací založených 
na webových technologiích (webová rozhraní mailových serverů).  

• PaaS (Platforma jako služba) – poskytovatel nabízí řešení pro vývoj 
a hostování aplikací. Tyto služby jsou obvykle určeny pro subjekty na trhu, 
které je používají k rozvoji a umístění koncových aplikací určených pro 
vlastní potřebu nebo jako službu pro potřeby třetích stran.  

Z hlediska vlastnictví lze jednotlivé modely rozdělit na:  

• veřejný cloud (public cloud) – služby jsou nabízeny a zároveň sdíleny 
mezi navzájem nesouvisejícími uživateli, 
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• soukromý cloud (private cloud) – služby jsou poskytovány v rámci jedné 
organizace nebo pro přesně vymezenou množinu subjektů, 

• a hybridní cloud (hybrid cloud) – je kombinací obou výše uvedených 
přístupů. 

Z pohledu zákona o ochraně osobních údajů je důležité vymezit role hlavních 
aktérů, zejména role správce a zpracovatele osobních údajů, aby byla jasně 
stanovena odpovědnost za dodržování pravidel pro ochranu osobních údajů. 
Dnes je zcela běžné, že správce deleguje některé úkoly související se 
zpracováním osobních údajů na smluvního partnera, který se tak ocitne v roli 
zpracovatele. Tento stav obecně souvisí s rozšířením outsourcovaných služeb. 
V běžných situacích je to správce, který rozhoduje, co by měl smluvní partner 
dělat a jak, nastavit podmínky, úroveň bezpečnosti dat a další důležité aspekty 
obchodního vztahu. V praxi to ovšem bude v mnoha případech právě 
poskytovatel cloudových služeb (zejména v případě větších společností), který 
bude mít předem nastaveny podmínky poskytované služby, které předloží 
zákazníkovi, a ten je buď akceptuje jako celek, či nikoliv. Nicméně i přesto je 
nutné vyjít z toho, že je to zákazník, který určuje účel zpracování, je za něj 
odpovědný a bez jeho vůle by žádný cloud nemohl existovat, což je také hlavní 
důvod, proč je zákazník obvykle považován za správce a jeho smluvní partner, 
tedy poskytovatel cloudových služeb, za zpracovatele. 

Pro úplnost je nutné dodat, že z uvedeného vztahu správce/zpracovatel 
vyplývá povinnost pro zákazníka/správce osobních údajů uzavřít 
zpracovatelskou smlouvu s poskytovatelem cloudových služeb/zpracovatelem 
osobních údajů podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů, která musí 
obsahovat mj. i záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení 
ochrany osobních údajů. Správce bude tudíž vždy odpovědný za osobní údaje, 
ať jsou uloženy a zpracovávány kdekoliv. 

 

8.2.2. Využití kamerových systémů 
Kamerové systémy jsou ve zdravotních a sociálních službách nejčastěji 

zaváděny za účelem zajištění bezpečnosti osob. Provozovatelé si však často 
neuvědomují, že kamerový sledovací systém není jediným účinným opatřením, 
jak osoby chránit. V řadě případů tak kamerový systém nahrazuje nedostatky 
v jiném, třeba mechanickém nebo elektronickém, zabezpečení. Ze strany 
provozovatelů kamerového systému není rovněž v dostatečné míře posuzována 
skutečná využitelnost výstupů z kamerového systému, tedy reálná možnost 
naplnit samotný účel zpracování. 

V obecné rovině lze ke zpracování osobních údajů prostřednictvím 
kamerového systému podotknout, že tímto typem zpracování osobních údajů 
dochází oproti jiným způsobům ke značně závažným zásahům do chráněného 
zájmu, tj. soukromí dotčených osob (subjektů údajů) – zpracování osobních 
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údajů prostřednictvím kamerového systému je v porovnání s jinými prostředky 
a způsoby zpracování osobních údajů v tomto směru značně invazivní. 
 
Ve své aplikační praxi a ve svých názorech Úřad pro ochranu osobních údajů 
konzistentně, mj. v kontextu § 5 odst. 3 a § 10 zákona o ochraně osobních 
údajů, přihlíží k článku 4 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod, jehož 
prostřednictvím zákonodárce apeluje s odkazem na princip proporcionality na 
maximální možné zachování (šetření) základních práv a svobod (zájmů 
a hodnot), v tomto případě jde zejména o právo na soukromí a soukromý 
a rodinný život. 
 
Ze zmíněného článku ústavního pořádku vyplývá, že k omezení lidského práva 
či svobody (např. práva na soukromí) může dojít pouze tehdy, kdy proti němu 
stojí jiné základní lidské právo či svoboda a zájem na ochraně hodnoty, kterou 
toto právo či svoboda vyjadřují, je s přihlédnutím k daným okolnostem větší, 
nežli zájem na ochraně druhého (např. práva na soukromí). 
 
K poměřování v konfliktu stojících hodnot (lidských práv a základních svobod) 
slouží tzv. test proporcionality (viz např. Ústavní soud v rozhodnutích spisové 
značky Pl. ÚS 4/94, či Pl. ÚS 40/08). V kontextu tohoto testu lze omezit jedno 
základní lidské právo či svobodu na úkor jiného tehdy, jestliže zásah, který je za 
tímto účelem činěn, je pro dosažení sledovaného cíle: 

• vhodný (toto kritérium je naplněno, lze-li objektivně a s přihlédnutím 
k subjektivním limitům toho, kdo prostředek využívá, cíle dosáhnout), 

• nutný (toto kritérium je naplněno tehdy, jestliže není ze strany dané osoby 
možné užití jiného, objektivně srovnatelného prostředku, jímž by 
docházelo k menšímu zásahu do chráněných zájmů na straně dotčených 
osob s tím, že objektivní srovnatelností se míní srovnatelnost jak 
z hlediska efektivity ve vztahu k možnosti dosažení sledovaného cíle, tak 
z hlediska nákladů atd.) a 

• přiměřený v užším slova smyslu (toto kritérium je naplněno tehdy, jestliže 
lze důvodně očekávat, že dosažený prospěch realizací dané činnosti bude 
větší, nežli nepříznivý následek jí způsobený). 

 
Jinak, jednodušeji a obecněji řečeno, například právo na ochranu soukromí lze 
za účelem ochrany majetku omezit pouze tehdy, jestliže je zvolený prostředek 
(kamerový systém) k dosažení cíle způsobilý (lze jím naplnit sledovaný cíl, 
například odradit či následně odhalit pachatele krádeže atp.) a není-li zde jiný 
objektivně srovnatelný prostředek, který by při svém užití v menším rozsahu 
zasahoval do práva na soukromí (například zamykání dveří, mříže atp.). V 
konečné fázi je pak třeba hodnotit, jestli ztráta statku, který má být ochráněn 
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(např. cyklistické kolo v hodnotě 2.000 Kč) objektivně závažnější, nežli zásah 
způsobený v soukromí dotčených osob, tzn. zda zde není nepoměr. 
 
Ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou rozhodující pro posouzení 
legálnosti užití kamerového systému obecně následující kritéria: 

• zda existuje přímé zákonné zmocnění pro použití kamerového systému 
(jeho užití na daném místě a k danému účelu je uloženo právním 
předpisem); pokud tomu tak není, 

• zda je zde souhlas dotčených osob, resp. pokud zde tento není anebo 
s ohledem na jejich vztah k provozovateli systému (správci) zde být ani 
nemůže (například mu nejsou předem známy), je dále rozhodující 

a) zda dochází k zásahu do základních práv a svobod, 
b) zda záznam z kamerového systému je schopen naplnit deklarovaný 

účel, 
c) zda záznam z kamerového systému je v rámci objektivně 

srovnatelných prostředků prostředkem nejvhodnějším pro ochranu 
takového zájmu (dosažení sledovaného cíle), 

d) zda v konkrétním případě jiný právem chráněný zájem převáží nad 
způsobeným zásahem do soukromí. 

Ve vztahu ke způsobenému následku zpracováním osobních údajů 
kamerovým systémem (zásahu do soukromí) je rozhodující zejména povaha 
monitorovaných prostor. 
 
V této souvislosti je pak třeba poukázat na to, že soukromí obecně znamená 
jistou sféru integrity jednotlivce a jeho blízkých, která obklopuje jednotlivce 
samého, ať se nachází kdekoli. V bezprostřední blízkosti prostor, jako je bytový 
dům, ve kterém osoba bydlí a zdržuje se v něm větší část svého života, se míra 
soukromí zvyšuje. 
 
Evropský soud pro lidská práva se k obsahu termínu soukromí vyslovil mj. 
takto: „Soukromím člověka je třeba rozumět právo každého člověka na 
vytváření a rozvíjení vztahu s dalšími lidskými bytostmi, a to i na pracovišti“. 
Z toho lze dovodit, že je-li prostorem, kde osoba požívá soukromí, i její 
pracoviště, pak toto platí nikoli v menší míře o bezprostředním prostoru jejího 
obydlí. K významu práva na soukromí v moderní liberálně demokratické 
společnosti srovnejme například nález pléna Ústavního soudu značka Pl. ÚS 
24/10. 
 
V případech zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů 
je pak míra soukromí určována objektivními kritérii jako je povaha prostor, vztah 
osoby k těmto prostorám (jde-li o obyvatele domu, návštěvu atp.) a doba, kdy 
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se v nich osoba nachází, a dále subjektivními faktory na straně dotčené osoby, 
jako je legitimní očekávání ohledně míry soukromí v daném místě a čase, které 
je odvislé právě od objektivních faktorů a zásadně souvisí s informacemi jí 
poskytnutými provozovatelem systému (správcem osobních údajů), neboť 
pokud osoba ví, že je prostor monitorován, subjektivně vnímá menší míru 
soukromí, nežli v případě, kdy má za to, že její jednání zaznamenáváno není. 
 
Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních 
údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných 
záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň 
účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití 
k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. 
 
Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou 
osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či 
nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (tedy informace z obrazových či 
zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). Fyzická osoba 
je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její 
charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení 
rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace 
osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují 
příslušnou osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním. 
 
Samotné kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro 
zpracování údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. To však 
nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů, zejména ustanovení občanského 
zákoníku upravujícího podmínky ochrany osobnosti. 
 
Zopakujme tedy, že provozování kamerového systému je považováno za 
zpracování osobních údajů, pokud je kromě kamerového sledování (tj. využití 
dostupných technických prostředků ke generování/snímaní obrazu, přenosu 
obrazu a zobrazení obrazu, případně společně obrazu se zvukem  

• prováděn záznam pořizovaných záběrů (obrazový či zvukový) 
• a účelem pořizovaných záznamů je využití k identifikaci (přímé či nepřímé) 

fyzických osob v souvislosti s jejich určitým jednáním. 

 
V případě prostého kamerového záznamu, zpracovaného a použitého obvyklým 
způsobem, se nejedná o zpracování citlivých údajů. Provozování kamerového 
systému v režimu on-line/bez záznamu není považováno za zpracování 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., protože postrádá některé 
jeho charakteristické rysy, jako je shromažďování osobních údajů, ukládání 
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osobních údajů, vyhledávání apod. (§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.). 
Nicméně ani v těchto případech není vyloučena aplikace jiných právních 
předpisů (např. zákoníku práce nebo občanského zákoníku). 
 
Ke zpracování citlivých údajů by docházelo v případě, kdy by při snímání či 
zpracování docházelo k ukládání a/nebo porovnávání některých biometrických 
charakteristik subjektu údajů (obličejové charakteristiky/markanty, biometrické 
charakteristiky chůze, systém identifikace lidských tváří/facial recognition 
systém). 
 
Provozování kamerového systému předchází analýza možností ochrany 
sledovaného objektu s tím, že se v rámci ní posuzuje, mimo jiné, jako zásadní 
i hledisko minimalizace zásahu do soukromí (analýza a porovnání v kolizi 
stojících práv u každé varianty ochrany sledovaného objektu – zda ochrana 
jiného práva převáží nad ochranou soukromí a soukromého či rodinného života; 
analýza, která varianta ochrany sledovaného objektu je nejvhodnější; analýza, 
zda je příslušná varianta ochrany sledovaného objektu schopna zajistit 
požadované účely). Provedená analýza může zabránit zbytečnému vynakládání 
finančních prostředků na instalaci kamerových systémů, případným stížnostem 
ze strany subjektů údajů i možným sankcím ze strany Úřadu pro ochranu 
osobních údajů v případě prokázání, že došlo k porušení povinností 
stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. 
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