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1. Úvodní kapitola 

Tato kapitola se zabývá ekonomickým posouzením asistivních technologií. V dnešní 
době jsou nákladová data a data o efektivitě vynakládaných prostředků velmi 
aktuální. Tato část je komponována nejprve jako vysvětlení základních teoretických 
poznatků v oblasti nákladové efektivity a hodnocení zdravotnických prostředků a 
následně je provedeno několik různých praktických aplikací řešení problematiky 
ekonomické efektivnosti.  
 
Celkové výdaje na zdravotnictví v České republice jsou podle dat ÚZIS ČR z roku 
2014 [1] ve výši 299,9 mld. Kč. Z této částky je 254,7 mil. Kč (84,9 %) čerpána z 
veřejných zdrojů, převážně (79,7 %) z veřejného zdravotního pojištění. Podobně jako 
v jiných vyspělých zemích náklady na zdravotnictví trvale stoupají. Ve všech 
členských zemích OECD včetně ČR existuje silné napětí mezi potřebami zdravotního 
systému a dostupnými zdroji [2]. Mezi důvody patří stárnutí populace, nárůst 
civilizačních chorob, zavádění nových velice nákladných zdravotnických technologií 
(moderní zobrazovací metody, genetické testování, biologická léčiva apod.), výrazně 
vyšší informovanost pacientů díky rozvoji informačních technologií.  
 
Asistivní technologie jsou v České republice poměrně opomíjenou oblastí a jejich 
financování není zcela dořešeno. Částečně spadá pod Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, částečně však i pod Ministerstvo zdravotnictví. Některé zdroje v této 
oblasti jsou zcela neefektivně využívány, jak dokladují některé praktické aplikace 
v této studii.  
 
V rámci ekonomického posouzení byla především používána metodika Health 
technology assessment (HTA), tedy metodika Hodnocení zdravotnických technologií. 
Health Technology Assessment (HTA) bylo navrženo v 70. letech 20. století pro 
hledání rozhodnutí v konfliktu mezi náklady a zdroji ve zdravotnických systémech. 
Zahrnuje celou řadu metod k hodnocení bezpečnosti, efektivity, vhodnosti a ceny 
zdravotnických technologií, tedy léčivých přípravků, lékařských přístrojů, 
zdravotnických prostředků, diagnostických metod, terapeutických intervencí, 
preventivních programů, podpůrných systémů, organizačních a manažerských 
postupů. HTA poskytuje informace, jaká lékařská péče je efektivní z pohledu 
společnosti jako celku. Na HTA tedy můžeme hledět jako na racionální přístup, který 
slouží tvorbě zdravotní politiky v prostředí medicíny založené na důkazech a je často 
používán jako skutečnost zdůvodňující zdravotně-politické rozhodnutí. 

 

1.1. Cílové skupiny při využívání asistivních technologií 
Asistivní technologie je pomůcka, která zmírňuje dopad nějakého postižení či 
nedostatečné schopnosti. Uživateli asistivních technologií mohou být osoby bez 



 
 

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

  Strana 8 (celkem 142) 

rozdílu věku, přičemž potřeba některých různých pomůcek se mění s věkem, u 
některých je velmi dlouhodobá. Tyto pomůcky zlepšující nebo upravující fyzické a 
duševní schopnosti lze tedy využívat prakticky v celém období života jednotlivce, 
přičemž ve vyšším věku pomáhají technologie jak těm, které je již potřebovali dříve, 
tak osobám považovaným dlouhodobě za zdravé. Takový člověk je charakterizován 
potřebou vyrovnat technologiemi svou nedostatečnost některé své schopnosti 
použitím architektonických prvků a vybavení domácnosti (bytu), prvků pomáhajícím 
smyslovému vnímání, prvků zlepšujících kognitivní funkce, biologické potřeby, prvků 
usnadňujících pohyb osoby včetně umožnění jejího nezávislého života, mobility v 
geografickém smyslu, vzdělávání, práci, užívání života, zapojení do společenského 
života, provozování sportu a trávení volného času. AT lze ovšem používat i pro 
prevenci, například ve snaze zabránit zhoršení stavu osoby tím, že asistivní 
technologie upozorní osobu nebo jeho pečovatele na nepříznivý vývoj, nebo přímo 
omezí nevhodné chování.   
 
Starší osoby nebo osoby s postižením mají stejné životní nároky, jako kdokoliv jiný. 
80 % [4] starších lidí chce žít ve svých vlastních domovech, být nezávislý a co 
nejzdravější, chtějí mít kontrolu nad svými vlastními životy. AT mohou umožnit 
zachování autonomie a možnost zůstat ve vlastním domově. 

1.1.1. Osoby s postižením v ČR  [6] 
V roce 2012 bylo v ČR více než jeden milion lidí s různým typem a mírou zdravotního 
postižení. Největší skupinu tvořili lidé nad 60 let – jejich podíl činil 58,6%. Druhou 
největší skupinou pak byla věková skupina 45 – 59 let s 19,2 %.  

Tabulka č. 1: Základní charakteristiky zdravotně postižených osob v ČR 

 Počet obyvatel (stav k 31. 12. 
2012) 

Počet zdravotně postižených 
osob  

Celkem 10 516 125 1 077 673 

 Pohlaví 

muži 5 164 349 512 761 

ženy 5 351 776 564 912 

 Věk 

0 - 14 let 1 560 296 64 307 

15 - 29 
let 

1 881 844 65 143 

30 - 44 
let 

2 495 730 109 947 

45 - 59 
let 

2 075 490 206 891 
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60 - 74 
let 

1 794 618 333 211 

75 + 708 147 298 174 

 

Tabulka 1 Základní charakteristiky zdravotně postižených 
osob v ČR 

 

 

Obrázek 1 Počet zdravotně postižených osob v ČR 

 

1.1.2. Bydlení 
Otázka kvality bydlení je pro lidi se zdravotním postižením velmi významná. Protože 
lze předpokládat, že značná část osob se zdravotním postižením tráví většinu času 
doma, je pro tyto spoluobčany důležité mít kvalitní bydlení (vč. vybavení 
domácnosti), které do značné míry předurčuje míru soběstačnosti těchto osob. 
Stejně tak jsou pro ně důležité osoby, se kterými sdílí společnou domácnost. Osoby 
se zdravotním postižením nejčastěji sdílí společnou domácnost s manželem či 
manželkou (36,4 %). Na druhém místě se umístila skupina „žije sám či sama“ (18,7 
%).  

 
 

4% 3% 4% 
10% 

19% 

42% 

0 - 14 let 15 - 29 let 30 - 44 let 45 - 59 let 60 - 74 let 75 + 

POČET ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB V ČR  

Počet zdravotně postižených osob v ČR
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Tabulka 2 Bydlení z hlediska pohlaví, věku a typu postižení 

standardní 
byt bezbariérový

zvláštního 
určení

zvláštního 
určení

s pečova-
telskou 
službou

muži 423 080 30 171 456 1 263 3 410 2 896 56 25 781 1 670 721 23 256 512 761
ženy 438 711 42 380 107 1 036 11 712 3 747 0 43 077 2 124 0 22 018 564 912
Celkem 861 791 72 551 562 2 299 15 122 6 643 56 68 859 3 794 721 45 273 1 077 673

  0 - 14 60 729 1 564 37 117 0 0 0 355 264 0 1 241 64 307
15 - 29 53 922 4 886 0 136 46 504 0 4 040 172 192 1 246 65 143
30 - 44 89 737 7 247 23 473 433 676 56 6 901 427 323 3 650 109 947
45 - 59 175 920 12 236 71 285 510 531 0 5 837 1 550 119 9 831 206 891
60 - 74 272 296 21 721 59 350 3 645 2 479 0 13 992 442 87 18 140 333 211
75 + 209 187 24 898 373 938 10 488 2 452 0 37 734 938 0 11 165 298 174
Celkem 861 791 72 551 562 2 299 15 122 6 643 56 68 859 3 794 721 45 273 1 077 673

tělesné * 142 277 16 738 71 861 2 412 158 0 3 027 70 0 3 748 169 362
zrakové * 13 466 1 778 0 0 152 0 0 144 0 0 327 15 867
sluchové * 12 013 426 0 177 46 0 0 195 86 0 994 13 937
mentální * 24 664 1 112 0 406 243 868 0 7 441 341 0 1 196 36 271
duševní * 42 721 784 37 0 46 526 17 3 028 494 250 1 344 49 246
vnitřní * 192 483 4 461 25 87 1 558 0 0 2 249 96 219 8 687 209 865
jiné * 6 588 2 762 0 0 0 0 0 19 0 0 0 9 369
vícenásobné 

tiž í
427 579 44 491 429 767 10 666 5 090 40 52 756 2 708 252 28 977 573 756

Celkem 861 791 72 551 562 2 299 15 122 6 643 56 68 859 3 794 721 45 273 1 077 673
* Pouze osoby s jediným typem postižení

Pohlaví

Věkové skupiny

Typ postižení

Tabulka č. 8 : Bydlení z hlediska pohlaví, věku a typu postižení  

Celkemnení
známo

Typ bydlení

byt v běžném domě
byt ve specializovaném 

domě
chráněné 
bydlení

podporované 
bydlení

lůžko v 
zařízení 
sociální 

péče

jiné 
pobytové 
služby

bez 
domova
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Z tabulky vyplývá, že lidé se zdravotním postižením nejčastěji bydlí ve standardních 
bytech (v běžném domě), který jako typ bydlení uvedlo 80% zdravotně postižených 
spoluobčanů. Druhá pozice byla zjištěna u bezbariérového bytu (6,7%), třetí pak u 
lůžek v zařízeních sociální péče (6,4%). Zbývajících sedm typů bydlení, pokrývajících 
celkem cca 7%, je zcela okrajových.  
 
Žije v nich 49,6 % osob s vícenásobným postižením, 22,3 % osob s vnitřním typem 
postižení, 16,5 % osob s tělesným postižením a 12 % lidí, kteří měli ostatní typy 
zdravotního postižení (zrakové, sluchové, mentální, duševní a jiné). 
 
Na tomto místě se ukazuje, jaké jsou skutečné podmínky bydlení osob se zdravotním 
postižením. Povšimněme si toho, že například bezbariérových bytů užívá, jak je již 
výše uvedeno, necelých 7% těchto spoluobčanů. Když navíc vezmeme do úvahy 
další typy bydlení, které je možné považovat pro ně jako vhodné k zajištění kvalitního 
života, dostaneme podíl pouhých 2,3% (v tom je pak nejvyšší podíl u bytů 
s pečovatelskou službou – 1,4%). 
 
Co se týká poskytované péče, nejvíce pomáhala osobám se zdravotním postižením 
rodina, tj. nejbližší příbuzní (73,4 %). Pečovatelskou službu využívalo 7,9 % 
dotázaných, 7,6 % pak zdravotní péči. Sousedé a přátelé se podíleli na péči v 4,7 % 
případů. Alarmujícím zjištěním byl fakt, že bez pomoci a péče je 9 % postižených 
osob.  
 

1.1.3. Důsledky postižení 
Z celkového počtu osob se zdravotním postižením nebylo nijak omezeno jen 5,5 %. 
U celkem 23,5 % zdravotně postižených osob bylo zjištěno, že trpí omezenou 
mobilitou, 18,1 % mělo potíže s vedením domácnosti a 16,0 % se o sebe nedokázalo 
postarat. 

 

1.1.4. Potřeba pomůcek u osob se zdravotním postižení 
Tyto pomůcky hrají velmi často rozhodující roli v procesu rehabilitace a začleňování 
zdravotně postižených osob do společnosti. Otevřenou otázkou však stále ještě 
zůstává jejich dostupnost. Cena těchto kompenzačních pomůcek nejen že přesahuje 
ve většině případů finanční možnosti zdravotně postižených osob, ale v podstatě i 
rozpočtu sektoru zdravotnictví pro tyto účely vymezeného. 
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Typ 
postižení 

Potřeba pomůcky (vč. vodícího a asistenčního psa) 
žádnou 

nepotřebuje 
má jiné není  

známo 
nevyplněno Celkem 

odpovídající nevyhovující 

absolutně 
tělesné 152 240 294 001 11 423 5 326 3 734 33 443 500 167 
zrakové 17 403 64 222 7 718 4 035 1 635 7 183 102 195 
sluchové 19 429 38 241 11 547 5 896 2 918 8 445 86 476 
mentální 59 317 24 509 1 815 2 950 1 975 14 007 104 574 
duševní 98 262 23 797 2 126 3 862 2 136 15 334 145 517 
vnitřní * 589 239 307 964 10 631 10 112 10 386 202 719 1 131 051 
jiné 20 337 18 637 1 567 605 1 242 11 938 54 327 
Celkem 956 228 771 371 46 827 32 786 24 026 293 069 2 124 306 
v procentech 
tělesné 30,4 58,8 2,3 1,1 0,7 6,7 100,0 
zrakové 17,0 62,8 7,6 3,9 1,6 7,0 100,0 
sluchové 22,5 44,2 13,4 6,8 3,4 9,8 100,0 
mentální 56,7 23,4 1,7 2,8 1,9 13,4 100,0 
duševní 67,5 16,4 1,5 2,7 1,5 10,5 100,0 
vnitřní * 52,1 27,2 0,9 0,9 0,9 17,9 100,0 
jiné 37,4 34,3 2,9 1,1 2,3 22,0 100,0 
Celkem 45,0 36,3 2,2 1,5 1,1 13,8 100,0 

• Včetně vícenásobných vnitřních postižení 

Tabulka 3 Potřeba pomůcky vč. vodícího a asistenčního psa pro postižené osoby podle typu postižení 
(možnost více odpovědí) 



 
 

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

  Strana 13 (celkem 142) 

Z výsledků šetření zjednodušeně řečeno vyplývá, pomineme-li odpovědi typu „není 
známo“ a „nevyplněno“, že je přibližně stejný poměr mezi těmi, kteří kompenzační 
pomůcky nepotřebují (45%), a těmi, kteří je naopak potřebují (39%). 

a) V nejsilněji zastoupeném typu postižení (vnitřní) jsou zajímavé následující 
výsledky: z celkového počtu zdravotně postižených osob žádnou 
z kompenzačních pomůcek nepotřebuje 52,1% a odpovídající pomůcku má 
27,2% těchto osob. Ve druhém nejsilněji zastoupeném typu postižení (tělesné) 
žádnou pomůcku nepotřebuje 30,4% a odpovídající pomůcky má 58,8% 
zdravotně postižených osob. Pozitivní skutečností pak je zjištění, že 
z celkového pohledu pouze 2,2% postižených osob považuje pomůcky 
za nevyhovující (významnější odchylky od tohoto průměru byly šetřením 
zjištěny u sluchového typu postižení – 13,4% a u zrakového – 7,6%). 

Pokud budeme posuzovat devět typů omezení zdravotně postižených osob 
z hlediska pohlaví a věku, vyskytují se v této souvislosti tři typy omezení v přibližně 
stejném rozsahu (omezení mobility – 23,5%, při vedení domácnosti – 18,1% a 
sebeobsluhy – 16,0%). Další poměrně vyrovnanou řadou je pět typů omezení 
oscilujících okolo 8%. Nejnižší zastoupení je u omezení způsobilosti k právním 
úkonům (pouze 3,4%).  
 

1.1.5. Asistivní technologie podle druhu postižení 
Z těchto zjištěných skutečností vyplývá, že zhruba jeden milion osob potřebuje určité 
pomůcky. Pro jednotlivé druhy postižení jsou využitelné různé asistivní pomůcky. 

 

Oblasti využití AT Postižen
í • Rozdělení AT 

Senzorické pomůcky 

Sluchové 

• naslouchadla 
• kochleární implantát 
• výstražné pomůcky - pomůcky umožňující 

převedení sluchového vjemu na vjem optický či 
haptilní (zvonek u dveří, budík, pláč dítěte převést 
na světelný vjem či vibraci) 

Zrakové 
• výstražné pomůcky - pomůcky umožňující 

převedení zrakového vjemu na vjem sluchový či 
haptilní (spirála s hlasovým výstupem) 

Výpočetní technika – 
specificky upravené 
softwary a hardwary 
(včetně příslušenství) 

 

Sluchové • videotelefony 

Zrakové 

• software zvětšující část monitoru 
• nastavení většiny operačních systémů umožňuje 

zvětšit text monitoru 
• softwarové čtečky (programy převádějící text na 

mluvené slovo) 
• vysoký kontrast a velké rozměry popisu klávesnice 
• klávesnice uzpůsobené pro orientaci hmatem 

(klávesnice s Braillovým písmem) 
• náhrada funkce myši jednoduchými klávesovými 

zkratkami 
• hlasový vstup textu 
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• monitory zobrazující text v Braillově písmu 
• elektronické zvětšovače (zobrazí rozsáhlejší část 

textu na monitoru) 

Tělesné 

• trackball, joystick 
• rozměrově či ergonomicky modifikovaná 

klávesnice 
• přepínač ovládaný mrknutím víčka, dechem nebo 

pohybem končetiny (Switch) 
• klávesnice založená na sledování pohybů oka 

(Eyegaze) 
• zařízení ke komunikaci umožňující ovládání 

pomocí snímání pohybů nohou, snímání pohybu 
úst nebo jazyka 

Orientační a navigační 
systémy 

 

Všechny 
druhy 
postižení 

• Orientační a navigační systémy 

Protézy a ortézy 

 

tělesné 
postižení 

• protetické pomůcky nahrazující funkci poškozené 
končetiny s doplňkovými funkcemi na ovládání 
končetin 

Pomůcky umožňující 
mobilizaci osob 

 

tělesné 
postižení 

• elektrický invalidní vozík 

Specifické úpravy 
vybavení potřebného ke 
každodennímu životu 

 

tělesné 
postižení 

 

• elektrické ovládání dveří, 
• elektricky polohovatelná postel 

Modifikované pomůcky 
pro rekreaci a sport 

 

Zrakové, 
sluchové 

• stolní hry upravené pro hmatové vnímání či 
s hlasovým výstupem, 

Služby zajišťující 
dohled a měření 
fyziologických funkcí 
(sociální a zdravotní) 

 

Všechny 
druhy 
postižení 

• Programy umožňující selfmonitoring, 
• ICT technologie 
• tísňová péče 

Služby podporující 
komunikaci a vnímání 

 

Zrakové, 
sluchové 

• simultánní tlumočení do znakového jazyka 
• simultánní přepis mluvené řeči (prostředek pro 

ohluchlé či nedoslýchavé osoby) –
 www.transkript.cz  

Tabulka 4 Asistivní technologie podle druhu postižení 

Jak je patrné, AT mohou kompenzovat různé důsledky postižení, ať už se týkají 
mobility, sebeobsluhy či například vedení domácnosti.  

 
 

http://www.transkript.cz/
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Tabulka 5 Důsledky zdravotního postižení podle pohlaví, věku a typu postižení

mobility orientace sebeobsluhy
při vedení 

domácnosti
 v příjmu
informací

komunikačních 
schopností

stravovacích
možností

způsobilosti 
k právním 
úkonům

jiné Celkem

Muži 285 981 96 367 191 862 194 121 104 618 115 471 106 091 48 047 115 176 1 257 735 512 761 2,5
Ženy 364 345 111 576 252 333 308 278 118 765 117 066 103 743 45 769 89 434 1 511 310 564 912 2,7
Celkem 650 326 207 943 444 195 502 399 223 384 232 537 209 834 93 817 204 611 2 769 046 1 077 673 2,6

0 - 14 15 299 17 449 20 667 6 555 17 416 21 055 13 552 4 845 32 767 149 606 64 307 2,3
15 - 29 19 188 19 277 20 247 22 271 21 849 24 628 13 109 17 305 24 476 182 350 65 143 2,8
30 - 44 46 509 25 918 34 639 43 300 30 771 33 543 17 012 22 158 25 135 278 986 109 947 2,5
45 - 59 109 721 24 283 54 547 77 485 29 451 33 482 29 687 15 663 45 334 419 652 206 891 2,0
60 - 74  210 339 39 600 116 230 142 922 44 296 46 735 63 596 15 665 52 890 732 272 333 211 2,2
75 + 249 270 81 417 197 865 209 866 79 600 73 094 72 879 18 181 24 008 1 006 180 298 174 3,4
Celkem 650 326 207 943 444 195 502 399 223 384 232 537 209 834 93 817 204 611 2 769 046 1 077 673 2,6

tělesné 139 699 9 404 64 872 69 339 6 420 8 614 14 718 2 698 16 812 332 576 169 362 2,0
zrakové 5 931 12 031 6 600 7 398 6 344 3 911 803 511 3 183 46 712 15 867 2,9
sluchové 1 467 5 475 770 1 431 9 025 10 278 51 402 1 483 30 382 13 937 2,2
mentální 6 829 22 920 19 408 23 972 26 186 29 654 5 559 21 275 3 347 159 151 36 271 4,4
duševní 7 939 18 493 17 573 23 231 24 532 28 966 4 588 12 889 13 834 152 045 49 246 3,1
vnitřní 74 145 6 636 33 150 49 370 6 427 7 752 40 125 2 098 73 175 292 877 209 865 1,4
jiné 4 193 499 3 173 2 418 169 265 1 123 169 5 453 17 462 9 369 1,9
Celkem 240 202 75 457 145 546 177 159 79 104 89 441 66 967 40 042 117 288 1 031 206 503 917 2,0

Tabulka č. 18: Důsledky zdravotního postižení podle pohlaví, věku a typu postižení (možnost více odpovědí)

* Pouze osoby s jediným typem postižení  

Omezení Počet 
omezení 

na 1 osobu 

Celkem 
zdravotně 

postižených 
osob

Pohlaví

Věkové skupiny

Typ postižení *
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Osoby starší 65 let častěji trpí určitými zdravotními problémy, i v těchto případech je 
možné využít asistivní technologie. Počet osob v tomto věku neustále narůstá. 
V roce 2060 bude polovina populace starší 48 let1. Počet 65letých již v roce 2008 
převyšoval počet dětí, v roce 2060 se předpokládá, že počet osob starších 65 let 
bude převyšovat počet dětí již dvojnásobně. Z tohoto je tedy patrné, že je vhodné 
nastavit určitý systém péče o tyto osoby.  

 
Běžné potíže vyskytující 
se u osob starších 65 let 

Četnost 
výskytu 
v populaci 
starší 65 let 

Které AT mohou být v těchto 
případech vhodné 

Artróza 50 % Pomůcky pro každodenní využití 
Vysoký tlak a srdeční 

onemocnění 
30 % Invalidní vozík, ICT technologie, 

tísňová péče 
Cukrovka 11 % ICT technologie 
Potíže se sluchem 32 % Naslouchadla, kochleární implantát, 

výstražné pomůcky, přepis do 
znakového jazyka 

Šedý zákal a další 
potíže se zrakem 

26 % Výstražné pomůcky, speciální 
software a hardware 

Omezení mobility 35 % Invalidní vozík, protetické pomůcky, 
elektricky polohovatelná postel, 
elektrické otevírání dveří, tísňová péče, 
monitorovací systémy 

Demence 5 % Tísňová péče, monitorovací systémy 
 

Tabulka 6 Potíže vyskytující se u osob starších 65 let 

 
 

 
  

                                            
1 Demographic outlook: National reports on the demographic development in 2006: http://www.uni-

mannheim.de/edz/pdf/eurostat/07/KS-RA-07-026-EN.pdf  

http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/eurostat/07/KS-RA-07-026-EN.pdf
http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/eurostat/07/KS-RA-07-026-EN.pdf
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2. Náklady v oblasti asistivních technologií 

Struktura nákladů v rámci asistivních technologií, i přes prolínání těchto technologií 
mezi oblast zdravotní, sociální či technickou, není výrazně odlišná od uváděný 
rozdělení nákladů ve farmakoekonomii. V rámci této kapitoly bude probrána 
problematika a struktura nákladů obecně a pro hlavní oblasti zdravotnických služeb, 
sociálních služeb a neformální a domácí péči budou popsána jednotlivá specifika 
v oblasti nákladů. 
 

2.1. Struktura nákladů v asistivních technologiích 
Ve všech oblastech, nevyjímaje oblast sociální a zdravotní, je v posledních letech 
zvýšený zájem o nákladové analýzy. Tento trend je spojen se zvyšováním výdajů 
v těchto oblastech, tlakem k efektivní alokaci zdrojů a potřebou výrobců nejen 
asisitivních technologií k prokázání výhod jejich technologií [3]. 

Jako klíčový bod jakékoliv nákladové studie je identifikace nákladových položek 
hodnocené technologie [5]. Náklady můžeme definovat jako souhrn zdrojů vyjádřený 
v peněžních jednotkách spotřebovaných při produkci služeb. Náklady můžeme 
klasifikovat z mnoha různých hledisek [7]. Postupy pro stanovení nákladů se mohou 
v různých studiích lišit v jednotlivých postupech výpočtu či identifikace nákladových 
položek. Pro velkou různorodost v možnostech určení a výpočtu nákladových dat je 
nutné přesně určit metodologii jak bylo s nákladovými daty pracováno [3]. 
 
Hlediska, které je nutno specifikovat jsou: 

• perspektiva – z jakého pohledu posuzujeme náklady, 
• časový horizont – období za jaké náklady počítáme, 
• komparátor – intervence s kterou porovnáváme náklady nové intervence, 
• diskontování – vliv časové preference, 
• nejistota – nejistota s jakou zjišťujeme výsledky, 
• senzitivní analýza – analýza faktorů, které mohou ovlivnit výsledky. 

Dělení nákladů 
 
Kategorizace nákladů nám umožní lepší orientaci při další práci s náklady. Dělení 
nákladů lze provádět z různých hledisek jako je například [5]: 

• dle cíle studie (relevantní, nerelevantní),  
• zdrojů  (přímé medicínské a nemedicínské a nepřímé náklady)  
• dle jejich charakteru (fixní a variabilní).  

V tabulce č. 7 jsou příklady možné kategorizace nákladů. 
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Typ nákladů Popis 
Provozní náklady Celková částka vydaná na uhrazení zdrojů souvisejících 

s poskytováním služeb 
Investiční náklady Náklady na přístroje v hodnotě vyšší než 50 000 Kč 
Celkové náklady Provozní náklady  + investiční náklady 
Přímé náklady Náklady, které se dají stanovit přímo na ošetřovaného pacienta či 

službu 
Nepřímé náklady Náklady, které se nedají přesně vyčíslit na ošetřovaného pacienta či 

poskytnutou službu a rozpouštějí se tzv. klíčováním 
Náklady klienta a společnosti, které vznikají jako důsledek nemoci a 
léčení 

Vyvolané náklady Náklady, které jsou pozitivně nebo negativně ovlivněny medicínskou 
či jinou  intervencí 

Fixní náklady Náklady, které nejsou ovlivněny množstvím produkovaných 
zdravotnických či jiných služeb 

Variabilní náklady Náklady, které se mění v závislosti na počtu pacientů a objemu 
celkových služeb 

Marginální náklady Náklady související s dodatečnou produkcí zdravotnické či jiné služby 
Inkrementální 
náklady 

Rozdíl nákladů mezi referenční variantou a komparátory 
(alternativami léčby) 

Nehmotné náklady Hodnota psychosociálního efektu souvisejícího s nemocí 

Tabulka 7 Dělení nákladů dle Proznávcové a Strnada [3] 

Drummonda a kol. [8] uvádí základní otázky, které by měly být při hodnocení nákladů 
být položeny: 

1. Jaká je perspektiva analýzy? 
o Z různých úhlů pohledu mohou být zahrnuty různé druhy nákladů. 

2. Jsou do studie od počátku zahrnuté všechny porovnávané technologie? 
o Pokud v budoucnosti očekáváme rozšíření analýzy o další intervence,  

je vhodné zahrnout všechny náklady na intervenci. 
3. Jsou některé náklady více signifikantní než jiné? 

o Vynechání málo signifikantních nákladů, které mají malý vliv na 
výsledky  studie může ušetřit mnoho času. 

Přítomnost variabilních nákladů často komplikuje nákladové analýzy, protože pro 
získání spolehlivých hodnot je nutné daleko více dat. Uvádění spotřeby nákladů 
nejenom pouze v  monetárních jednotkách, ale i v jednotkách fyzických dává 
možnost kontrolovat důvěryhodnost dat a ověřit správnost postupu při analýze 
struktury dat [5].  
 
Pokud identifikujeme všechny relevantní náklady pro danou technologii, musíme tyto 
náklady správně ohodnotit. V problematice přímých nákladů, které můžeme snadno 
vyčíst z přímých plateb či různých účetních dokumentů není velký problém. Větší 
problém nastává v ohodnocení nepřímých nákladů 
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Obrázek 2 Obecný postup zjišťování nákladů 
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2.1.1. Příklad nákladů spojených s asistivními technologiemi 

Přímé náklady 

Přímé medicínské – souvisí se spotřebou zdrojů, které jsou potřebné pro 
poskytnutí zdravotní péče (diagnostika, léčba, monitoring, rehabilitace, terminální 
péče) [9]. 

Přímé nemedicínské – jedná se o hotovostní výdaje za zboží nebo služby mimo 
sektor zdravotní péče [9]. 

V souvislosti s AT je možné od těchto nákladů samostatně oddělit náklady na 
pořízení a provoz AT. Dle dané perspektivy se samozřejmě náklady mohou lišit a 
mohou tak vznikat pouze příspěvky a doplňkoví přímé náklady na AT.   

Pořízení AT – náklady související čistě s pořízením dané AT, které může v počátku 
obsahovat náklady už i jako poskytovaná asistivní služba. 

Provozní náklady – náklady vznikající během provozu AT, mezi ně mohou patřit 
náklady na příslušenství, zdravotnický materiál nezbytně nutný k použití AT či servis 
a technický dohled na AT. 

Doplňkové náklady a příspěvky – musíme brát v úvahu při použití jiné perspektivy 
a to zejména plátce, které nebude AT plně financovat a bude docházet pouze 
k částečnému financování uživatele AT. 

 
Následující tabulka uvádí další možné jednoducé dělení nákladů ake každé 

kategorii je uvedeno několik příkladů nákladů. 
 

Kategorie nákladů 

Přímé medicínské Přímé 
nemedicínské Nepřímé Nevyčíslitelné 

• Léky 
• Hospitalizace 
• Diagnostické testy 
• Výkony lékařů 
• Ošetřovatelská 

péče 
• Pohotovostní 

výkony 

• Doprava do ZZ 
• Ubytování při 

léčbě ve ZZ mimo 
bydliště 

• Výpomoc při práci 
v domácnosti 

• Hlídaní dětí 

• Ztráta 
produktivity 

• Ztráta 
produktivity 
pečujícího člena 
rodiny 

• Ztráta 
produktivity 
v důsledku 
předčasného 
úmrtí 

• Únava  
• Utrpení 
• Bolest 
• Úzkost 

Tabulka 8 Kategorizace nákladů ve zdravotnictví [10] 

 

Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady – vztahují se na ztrátu produktivity v důsledku dlouhodobé 
nemoci, trvalého postižení nebo předčasné smrti. Na ztrátě produktivity se podílí tzv. 
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absenteeismus a presenteeismus. Pro zjištění těchto nákladů se využívají různé 
metody, kterou jsou velmi těžko aplikovatelné. Mezi nepřímé náklady taktéž patří 
část takzvaných režijních nákladů [9]. 

Z vývojového hlediska nákladů je patrné, že u nepřímých nákladů dochází ke 
stálému růstu. Popesko [11] ve své práci uvádí, že v současné době mohou dle 
Llewellyna tvořit až 40 % celkových nákladů. Z toho lze usuzovat, že se velikost 
přímých a nepřímými nákladů se začíná srovnávat. Je tedy snahou tuto položku 
sledovat a zabývat se jí. 
 

2.2. Náklady v oblasti zdravotních služeb 
V této části budou stručně popsána problematika úhrady výkonů ve zdravotnictví, 

tvorba výkonů,  

2.2.1. Nositelé nákladů ve zdravotních službách 
V rámci využívání ICT podporovaných služeb ve zdravotnictví (telemedicína, asistivní 
technologie) je nutné se podívat na specifika rozložení nákladů za poskytování 
zdravotních služeb. V rámci systému zdravotní péče ČR a systému veřejného 
zdravotního pojištění vznikají při klasickém pohledu náklady těmto subjektům / 
účastníkům: 

• plátcům zdravotní péče (zdravotní pojišťovny) 
• poskytovatelům zdravotní péče (zdravotnická zařízení) a jejich 

zřizovatelům (Ministerstvo zdravotnictví, kraje, obce, soukromé subjekty 
apod.) 

• pacientům 
o přímé náklady za zdravotní péči pro samoplátce či za výkony 

nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro 
pacienty (současný stav telemedicíny a AT) 

o nepřímé náklady vzniklé při poskytování zdravotních služeb 
(náklady na dopravu, ušlý zisk z nepřítomnosti v zaměstnání, 
dovolené kvůli ambulantním návštěvám v nemocnici apod.) 

Typickým problémem zavádění nových technologií v systému zdravotní péče v ČR je 
rozdíl mezi nositeli nákladů na pořízení těchto inovativních postupů (poskytovatelé 
apod.) a příjemci benefitů (pacienti v podobě kvalitnější a bezpečnější zdravotní 
péče). U ICT podporovaných služeb je tento rozdíl ještě markantnější v tom, že řada 
telemedicínských programů a asistivních technologií přináší úspory z pohledu plátců 
zdravotní péče (např. snížením délky hospitalizací), což může být v opačném zájmu 
u poskytovatelů zdravotní péče (ať již veřejných či soukromých zřizovatelů). Stejně 
tak různé AT v řadě případů šetří nepřímé náklady pacientů, kteří jsou sledovaní 
v domácím prostředí a nemusejí tak často dojíždět do zdravotnických zařízení na 
ambulantní kontroly, ale současně tím vznikají náklady poskytovatelům zdravotní 
péče za pořízení a provoz těchto technologií v době, kdy tyto služby poskytované na 
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dálku stále nelze jako výkony vykázat a hradit z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění.  
 

2.2.2. Financování zdravotních služeb z pohledu zdravotního pojištění 
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění stanoví rozsah péče plně 
hrazené, hrazené částečně a za určitých podmínek nebo nehrazené z veřejného 
zdravotního pojištění: 

• plně hrazené služby – všechny výkony, které se stanoví speciální vyhláškou, 
kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v tuto 
chvíli je platná Vyhláška č. 324/2014 Sb. a Vyhláška č. 326/2014 Sb.  

• částečně hrazené služby (s doplatkem) – týká se převážně vyzvedávaných 
léků v lékárně, zdravotnických prostředků, kompenzačních pomůcek, 
zdravotnického materiálu apod. 

• služby hrazené za určitých podmínek – stanovuje přímo zákon, např. 
omezený počet in vitro fertilizací za život pacientky s diagnózou 
neprůchodnosti vaječníků 

• nehrazené zdravotnické služby – stanoví zákon, týká se několika oblastí: 
o „alternativní medicína“ – homeopatie, akupunktura apod.,  
o estetické zákroky plastické chirurgie, které nejsou následkem úrazů či 

vrozených vývojových vad 
o zdravotnické služby na základě požadavku fyzických osob – např. 

žádosti o vyšetření zraku na řidičský průkaz, zdatnosti pro sportovce, 
na zbrojní průkaz apod. 

o zdravotnické služby na základě požadavku právnických osob – soudy, 
policie, soudní pitvy, profesní prohlídky apod. 

 

2.2.3. Seznam zdravotních výkonů a jejich tvorba 
Hodnota jednotlivých zdravotnických výkonů se stanovuje pomocí vyhlášek, kterými 
se stanovuje bodové ohodnocení a hodnota bodu pro nositele výkonu. V tuto chvíli je 
platná Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení pro rok 2015 a novela Seznamu zdravotních výkonů, 
Vyhláška č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 
ve znění pozdějších předpisů, a kde jsou zařazeny nové výkony pro odbornost 902.  

Pro všechny druhy výše uvedených zdravotnických služeb je základem ke 
kalkulaci hodnoty výkonu jejich rozbor a ekonomické zhodnocení, které se skládá 
z několika položek: 

• režijní náklady – nepřímé náklady spojené s každým výkonem jako jsou 
energie, pracovní vybavení, nájemné, povinné platby (pojištění, odvody 
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apod.), pracovní jednorázový materiál, mzdové náklady personálu, který se 
účastní výkonu (např. sestra v ordinaci apod.) 

• přímé náklady – obsahují následující náklady: 
o mzdové náklady nositele výkonu v minutách 
o přímo spotřebovaný materiál (množství a cena) použitý u výkonu 
o přímo spotřebované léčivé přípravky  
o použité přístroje – délka využití přístroje v minutách, počet použití, 

odpisy, údržba 
o zvlášť účtovaný zdravotnický materiál – materiál, který je pro provedení 

konkrétního výkonu nezbytný a není účtovaný vždy (např. konkrétní typ 
katetru, kloubní náhrady apod.) 

o zvlášť účtované léčivé přípravky – léčivé přípravky, které jsou nezbytné 
pro provedení konkrétního výkonu 

• výpočet hodnoty výkonu se provádí následně – doba výkonu v minutách x 
základní minutová sazba pro příslušnou odbornost 

 

2.2.4. Možnosti úhrad zdravotních služeb 
Z pohledu typu úhrady nákladů za poskytované zdravotní služby lze rozlišit několik 
základních způsobů plateb: 

• výkonové platby – detailní přehled o struktuře a množství poskytnuté 
zdravotní péče a možnost rychle reagovat na změny ceny zdravotnických 
prostředků, léků apod., ale administrativně a techniky náročný systém 

• paušální platby – vychází z dlouhodobého průměru objemu úhrady 
zdravotních služeb za konkrétního poskytovatele jako celku, může být 
čtvrtletní, roční atd. Výhodou je předem známý objem finančních prostředků 
pro konkrétního poskytovatele, nevýhodou malá flexibilita systému při 
reflektování aktuálních změn ve struktuře a objemu nákladů na zdravotní 
služby. V praxi je navíc meziroční navyšování dáno procenty, čímž narůstá 
pokaždé zkreslení od skutečného objemu zdravotních služeb a systém 
doplatků, opravných dávek, vyčlenění platby mimo paušál atd. celý systém 
ještě více znepřehledňuje 

• kapitační platby – uplatňují se tam, kde se pacienti registrují, tedy např. 
praktičtí lékaři apod. Kapitace je paušální měsíční platba za jednoho 
registrovaného pacienta bez ohledu na počet návštěv ambulance v daném 
měsíci. Náročnost práce s pacientem podle jeho věku a komunikačních i 
vyšetřovacích problémů je vyjádřena odlišnou hodnotou dle věku pacienta. 
Tento způsob úhrady má v praxi kapitačně-výkonového systému dvě složky – 
kapitační za počet registrovaných pacientů výkonový za konkrétní jednotlivé 
výkony zdravotních služeb mimo kapitaci.  



 
 

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

  Strana 24 (celkem 142) 

• DRG (diagnosis related group) – využívá se v lůžkové péči a podstatou 
úhrady je případový paušál – souhrn průměrných nákladů na stanovený 
soubor zdravotních výkonů podle diagnózy pacienta včetně komplikací a 
komorbidit i délky hospitalizace 

• jiný způsob – často kombinace výše uvedených možností, např. zmíněná 
kapitační a výkonová platba u praktických lékařů 

 

Úhrady dle jednotlivých typů péče 

Z hlediska kalkulace nákladů a úhrad zdravotní péče je nutné rozlišit druh 
poskytovatele a to na úrovni ambulantní zdravotní péče (praktičtí lékaři, ambulantní 
specialisté, stomatologové, fyzioterapeuté, lékařská služba první pomoci a 
zdravotnická záchranná služba, komplementy jako laboratoř či zobrazovací metody, 
lůžková péče atd.) 

a) praktičtí lékaři – náklady za poskytované zdravotní služby jsou hrazeny 
systémem kombinované kapitační a výkonové platby.  

b) ambulantní specialisté – platba za zdravotnické služby je prováděna na 
základě Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve kterém jsou 
přiřazeny body určitým výkonům. Samotná hodnota bodu je stanovena 
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR.  

c) komplement (laboratoře, zobrazovací metody) – zdravotnické služby 
poskytované komplementem jsou hrazeny podle příslušné vyhlášky 
ministerstva zdravotnictví paušální platbou, která je stanovená jako objem 
úhrady za poskytnuté služby uznané zdravotními pojišťovnami v tzv. 
referenčním období.  

d) stomatologické služby – stomatologické výkony jsou hrazené podle 
samostatného sazebníku, který ohodnocuje výkony přímo v korunách a 
zároveň obsahuje i seznam nadstandardních materiálů a výrobků, které jsou 
přímo plně či částečně hrazeny pacientem.  

e) fyzioterapie v rámci ambulantní i domácí péče – úhrada tohoto způsobu 
zdravotních služeb je prováděna zdravotními pojišťovnami na základě 
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Nadstandardní služby, v tomto případě 
např. masáže nebo preventivní rehabilitační péče, jsou hrazeny přímo 
pacientem.  

f) zdravotnická záchranná služba – zdravotnická záchranná služba je 
financována dvěma způsoby – paušální sazbou (112 % oproti referenčnímu 
pololetí) a bodovými hodnotami v korunách dle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví.  

 



 
 

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

  Strana 25 (celkem 142) 

2.2.5. Možnosti úhrad AT ve zdravotních službách 
Přínosy telemedicínských postupů a asistivních technologií byly v uplynulých letech 
již dostatečně prokázány v klinických studiích v zemích EU i mimo ni (např. USA, 
Kanada, Izrael atd.). Prokázání bezpečnosti a účinku těchto postupů samozřejmě 
nestačí k jejich úspěšné implementaci do rutinní klinické praxe. Nejprve je nutné tyto 
prokázané postupy začlenit do doporučení odborných lékařských společností, 
vytvořit/upravit legislativní prostředí (v některých státech je např. v legislativě přímo 
stanoveno, že poskytování zdravotních služeb je podmíněnou face-to-face 
kontaktem zdravotnického profesionála a pacienta) a vytvořit pro tyto služby AT 
úhradové mechanismy.  
 
Úhradové mechanismy v oblasti telemedicíny a AT 

V současné době existuje v ČR v praxi několik způsobů hrazení telemedicíny a AT 
v rámci poskytování zdravotních služeb: 

• dodavatel zdravotnických technologií – prvním způsobem úhrad 
telemedicínských postupů a AT je jejich plná úhrada dodavatelem, v klinické 
praxi např. u implantabilních kardiologických přístrojů (např. ICD), kdy je 
dodaná telemedicínská jednotka pro dálkové sledování implantovaného 
přístroje i srdečního rytmu pacienta součástí dodaného přístroje. Stejně tak se 
lze setkat i s pilotními projekty a klinickými studiemi v rámci AT, kde 
používání telemedicíny a AT hradí v obvykle pilotních populacích pacientů 
také dodavatel těchto technologií mimo prostředky z veřejného zdravotního 
pojištění.  

• poskytovatel zdravotní péče – jiným modelem je nákup telemedicínských 
přístrojů a poskytování telemedicínských služeb přímo z rozpočtu 
poskytovatele zdravotní péče, např. interní kliniky, která pro své rizikové 
pacienty nakoupí dálkové monitory krevního tlaku (glukometry, coagucheky 
aj.) pro zajištění kvalitnější, bezpečnější a komfortnější zdravotní péče.  

• zavedením nových zdravotnických výkonů – pro hrazení nových 
diagnostických a léčebných postupů využívajících telemedicínu, ICT a AT 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění je nutné vytvořit nové kódy 
v číselnících zdravotních pojišťoven. V rámci telemedicíny a AT byla první 
zdravotní pojišťovnou VZP, která ve svém číselníku platnému k 1. 7. 2014 
zavedla první 2 výkony. V tuto chvíli (7/2015) je v číselníku VZP dohromady 8 
telemedicínských výkonů (viz. dále) v oblasti kardiologie a psychiatrie 
s definovanými stropy pacientských jednotek a poskytovatelů zdravotní péče, 
kteří mohou tyto kódy použít.  

• využitím stávajících zdravotnických kódu – zajímavý způsob úhrad 
telemedicínských postupů a AT používá např. Austrálie – nejsou zde 
vytvořeny nové kódy pro dálkový monitoring a používají se stávající kódy 
zdravotních služeb (např. kontrola internistou) a je pouze na volbě daného 
poskytovatele zdravotní péče, zdali zdravotnické služby v definované kvalitě 
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provede v rámci „klasického“ face-to-face kontaktu či prostřednictvím 
telemedicínských služeb.  

• využitím „motivačních faktorů“ – zajímavý způsob zvolilo v nedávné době 
americké Medicaid, v rámci kterého je motivace k využívání telemedicínských 
služeb a AT přesunuta na poskytovatele zdravotní péče – např. při 
rehospitalizaci pacienta po provedeném chirurgickém výkonu hrozí 
poskytovateli zdravotní péče vrácení až 30 % proplacených nákladů na 
zdravotní péči ze systému Medicaid. Ti jsou tak motivovaní sami tyto postupy 
zvyšující kvalitu a bezpečnost zdravotní péče vyhledávat a plošně využívat.  

 

2.2.6. Současný stav úhrad AT ve zdravotních službách v ČR 
Ve většině zemí západní, střední a severní Evropy jsou telemedicínské služby dnes 
již plně zavedeny a hrazeny zdravotními pojišťovnami či příslušnými státy. Vůbec 
první zemí, která začala telemedicínské postupy pro své občany hradit, bylo již 
v roce 1996 Norsko.  
 
Naproti tomu v ČR jsme teprve na naprostém začátku tohoto procesu. V uplynulých 
deseti letech jsme byli svědky řady pilotních projektů, které poukazovaly na přínosy 
telemedicíny a AT v klinické praxi. Velmi výrazně přispěly i výsledky rozsáhlých 
zahraničních studií (např. studie inTIME), které potvrdily nejen klinickou efektivitu, ale 
i nákladovou efektivitu a další přínosy (kvalita života pacientů, zlepšení dostupnosti 
zdravotní péče apod.). I na základě těchto výsledků byly v roce 2014 
implementovány první telemedicínské postupy do doporučení České kardiologické 
společnosti.  
 
Stejně tak k 1. 7. 2014 byly zařazeny do číselníku VZP první telemedicínské výkony: 

• (17701) DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S KARDIOSTIMULÁTOREM/ 
KARDIOVERTREM – první výkon  

• (17702) DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S KARDIOSTIMULÁTOREM/ 
KARDIOVERTREM - PRAVIDELNÁ KONTROLA.  

 
Dále přibyly další dva výkony pro internisty zaměřené na telemetrické sledování: 

• EKG - TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ (17242) 
• 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP (17244).  

 
Podobně probíhal v ČR i výzkum v oblasti telepsychiatrie, přičemž ke stejnému datu 
vznikly první výkony pro dálkové vyhodnocení rizika relapsu psychiatrických chorob 
(ITAREPS). V tuto chvíli (7/2015) jsou tyto uvedené 3 skupiny telemedicínských 
postupů stále jedinými výkony hrazenými z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění a k tomu mají definovaný strop počtu pacientských jednotek proplácených 
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VZP, a proto ověřené telemedicínské postupy a AT na plošnou implementaci do 
klinické praxe stále ještě teprve čekají.  
 

2.3. Náklady v oblasti sociálních služeb 
2.3.1. Sociální náklady 

K celkovým nákladům je třeba připočíst tzv. sociální náklady2: 
- nepřímé sociální náklady: potenciální pokles kvality služeb, náklady v rodině 

spojené s péčí 

Z výzkumů (Haškovcová3, Zavázalová4, Ústav zdravotnických informací a statistiky 
ČR5) vyplývá, že rodinná a sousedská péče pokrývá 70-80 % opodstatněných potřeb 
starých nemocných lidí, kolem 15 % starých lidí využívá péči rodiny společně s péčí 
sousedů a 3-5 % má péči zajištěnu pečovatelskými službami. Výzkumy postihují také 
očekávání pomoci v případě závislosti seniora na pomoci jiných osob. Např. Veselá 
uvádí, že z „výpovědí seniorů vyplývá, že přibližně polovina z nich by si přála v 
případě závislosti v důsledku nemoci nebo stáří žít ve své domácnosti, ať již za 
pomoci dětí nebo instituce poskytující pečovatelské služby“6.  
 
Toto nezanedbatelné množství času, které rodina stráví péčí, je také třeba zahrnout 
mezi náklady na péči. Duff a Dolphin (2007)7 navrhují, aby tento čas byl hodnocen 
stejným způsobem pro všechny pečující osoby. Další možný způsob je hodnocení 
práce, kterou by mohl pečující vykonávat.  
 

2.3.2. Náklady spojené s péči 
Do těchto nákladů zahrnujeme nejen náklady na léky a péči o klienta, ale je třeba 
také zahrnout náklady na případnou léčbu pečovatele. V případě neformální péče 
byla prokázána zvýšená četnost návštěv u lékaře pečovatelů, často z důvodů stresu 
či depresí.  

                                            
2 Cost-benefit analysis of assistive technology to support independence for people with dementia – 

Part 1: development of a methodological approach to the ENABLE cost-benefit analysis  
Petrina Duff∗ and Ciaran Dolphin 
Work Research Centre Ltd, 1 Greenlea Drive, Dublin 6W, Ireland 

3 HAŠKOVCOVÁ, H.: Manuálek sociální gerontologie. 1. vyd. Brno: IDV PZ v Brně, 2002, s. 43 
4 ZAVÁZALOVÁ, H. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001, s. 74 

5 Viz http://pecujeme.eracr.cz/rodinni-pecovatele/duvody-vedouci-k-potrebe-neformalni-pece/ 
6 VESELÁ, J.: Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům [online]. Praha:  
VÚPSV, v.v.i., 2002, s. 11 [cit. 30.11.2009]. Dostupný z http: http://praha.vupsv.cz/fulltext/detsen.pdf. 

7 Cost-benefit analysis of assistive technology to support independence for people with dementia – 
Part 1: development of a methodological approach to the ENABLE cost-benefit analysis  

Petrina Duff∗ and Ciaran Dolphin 
Work Research Centre Ltd, 1 Greenlea Drive, Dublin 6W, Ireland 

http://pecujeme.eracr.cz/rodinni-pecovatele/duvody-vedouci-k-potrebe-neformalni-pece/
http://praha.vupsv.cz/fulltext/detsen.pdf
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2.3.3. Potenciální pokles kvality služeb 
V rámci poskytování domácí péče neexistují na rozdíl od zdravotních a sociálních 
služeb standardy kvality či nějaká jiná forma kontroly. Podle některých výzkumů8 je v 
rámci domácí péče výrazně vyšší počet hodin, které neformální pečovatel (rodinný 
příslušník apod.) stráví s klientem. Pobytová zařízení se jednomu klientovi věnují 
v průměru 18.3 hodiny týdně, přičemž při domácí péči obnáší pole neformálních 
pečovatelů až 100 hodin. Toto zjištění však samo o sobě nevypovídá o kvalitě péče 
jako takové.  
 

2.4. Náklady v domácí a neformální péči 
Z hlediska určení nákladů v domácí a neformální péči je vhodné již na začátku 
definovat aktéry, kteří se vyskytují v této oblasti péče. Z dokumentu pracovní skupiny 
2c, zabývající se domácí a neformální péčí vyplývá, že se jedná o převážně 
účastníky: 
 
Domácí péče: péče poskytovaná v původním prostředí příjemce péče – tedy v místě 
jeho bydliště, či eventuálně v domově jeho blízkých. Poskytována může být laickými 
pečovateli, dobrovolníky i profesionálními zdravotnickými či sociálními pracovníky. 
 
Neformální péče: péče, která není podložena smluvně, není poskytována za úplatu 
a neřídí se jakýmkoliv definičním rámcem ze strany státní správy. Poskytována je 
převážně nezištně na základě osobních vazeb, nejčastěji členy rodiny nebo blízkými 
přáteli či sousedy a nejvíce může směřovat ke konkrétním individuálním potřebám 
jejího uživatele. 
 

2.4.1. Nositelé nákladů v oblasti neformální a domácí péče 

• Příjemci péče - společensky, zdravotně či jinak znevýhodněná osoba, které je 
tímto znevýhodněním sníženo její uplatnění ve společnosti či je narušena 
kvalita života a soběstačnost 

• Stát – legislativní rámec, sociální a zdravotní služby 
• Neformální pečovatelé - osoby blízké, sousedi nebo přátelé, 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. 

• Poskytovatelé AT 
o Výrobce – je osoba, která danou výrobek, resp. technologii vyrábí a na 

základě dalších činností uvádí technologii na trh, a to buď jako 

                                            
8Lacig, W. Calculating a fair price for care: a tool kit for residential and nursing care, 
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samostnou AT nebo společně s následně poskytovanou asistivní 
službou 

o Dodavatel 
o Distributor – je osoba, která danou AT dodává v dodavatelském řetězci 

na trh 
o Provozovatel – osoba, která již AT využívá, a to buď pro vlastní využití 

nebo v rámci neformální péče např. pro léčbu rodinného příslušníka 

Neformální péče je často v ekonomických hodnocení opomíjena přestože se jedná o 
důležitý nákladový  vstup do hodnocení. Je tedy vhodné zahrnout náklady na 
neformální péči v ekonomickém hodnocení a proto autoři [12, 13] navrhují začlenit 
změny ve využívání času neformálního pečovatele (musí obětovat svůj čas péčí o 
příjemce péče)  jako přímé nemedicínské náklady do čitatele poměru nákladové 
efektivity. 

 

2.4.2. Financování v domácí a neformální péči 
Jako ve všech oborech i v oblasti domácí a neformální péče mohou vznikat různé 
druhy nákladů (které budou dále určeny a popsány), avšak v oblasti domácí a 
neformální péče často vznikají takzvané nepřímé náklady, které jsou spojeny se 
ztrátou zaměstnání, sníženou produktivitou, neformální péčí rodinných příslušníků 
atd. Tyto náklady, které se musí z pohledu uživatele asistivních technologií 
započítávat, jsou často těžko identifikovatelné a ohodnotitelné. 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. 

Problém, se kterým se setkáme u ekonomického hodnocení neformální péče je 
oddělení „normálních“ domácích prací a přídavných domácí prací souvisejícím se 
„sociálním handicapem“ příjemce péče. Pokud není toto rozdělení provedeno 
pečlivě, může dojít k nadhodnocení času stráveného při neformální péčí. A tím 
nadhodnocujeme objem peněz vydaných („ztracených“) při poskytování péče a 
samozřejmě tím taktéž ovlivňujeme „rozměr“ nákladové efektivnosti. 
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Obrázek 3 Možnosti financování asistivních technologií 
v domácí a neformální péči 

 

Identifikace nákladů 

Z pohledu každého účastníka zde mohou vyvstávat různé druhy nákladů. Avšak 
velkou položku u značné části aktérů v neformální a domácí péči představují nepřímé 
náklady. Ve výše uvedeném  obrázku (již uvedeném ve výstupu 2c) je uveden jiný 
pohled na náklady v domácí a neformální péči a to z pohledu toho jak jsou tyto 
technologie financovány. 

 
Další, avšak výše neuvedenou kategorií financování AT, která však může v blízké 
budoucnosti dosahovat významných rozměrů, bude zapojení komerčních subjektů 
v rámci „získání a udržení“ zákazníka. Např. mobilní operátoři, poskytovatelé 
bezdrátových konektivit, ale i retailové řetězce, dodavatelé interiérů, developerské 
společnosti atd. postupně přikročí k novým obchodním modelům, které mohou 
vhodnou formou „vintegrovat“ technologie a část služeb z oblasti AT jako 
konkurenční výhodu do svých komerčních nabídek. 
 

2.4.3. Možnosti ohodnocení nákladů 
Kdy základním kamenem ohodnocení nepřímých nákladů v neformální a domácí péči 
je měření a ohodnocení času strávených péčí o příjemce péče, či například omezení 
při práci z důvodů onemocnění atd. 
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Často se zde využívají různé dotazníkové metody a šetření, které nám umožňují 
odhadnout vynakládaný či ztracený čas jednotlivých účastníků v oblasti asistivních 
technologií. 
 
Pokud jde o ocenění neformální péče, může být obtížné najít vhodné odhady 
opportunity costs pro všechny různé časy a skupiny pečovatelů. Při používání proxy 
good method může vyvstat problém v hledání vhodné mzdy „profesionálního“ 
substitutu který by mohl provádět péči pokud by nebyl neformální pečovatel 
k dispozici [12]. 
 

Náklady obětované příležitosti (opportunity costs) 

Koncepčně, metoda nákladů příležitosti oceňuje vstupy výrobního procesu. 
Hodnota neformální péče =  ti. wi 
 
Kde ti je čas strávený péčí poskytovatelem péče i a wi je čistá mzda poskytovatele i 
na trhu. Pokud je poskytovatel nezaměstnaný a zástupce z wi je použit. Z rovnice 
vyplývá, že hodnota pro volný čas a neplacenou práci se rovná (měla by) mzdě. Ale, 
když má poskytovatel např. neužitek z práce, stínová hodnota nezaplacené práce se 
může lišit od mezní nabídky mzdy [12].  
 

Výpočet dle tržní ceny (proxy good method) 

Ohodnocuje čas strávený péčí tržní cenou blízkého substitutu.: koncepčně oceňuje 
výstupy produkce. To vyžaduje dostupnost náhražka trhu pro netržní komodity, kde 
se předpokládá, že jsou téměř dokonalé. Měření času stráveného neformální péčí, 
namísto ušlého času, je základním kamenem aplikace proxy good method [12]. 
 

Contingent validation 

Contingent valuation může být použito pro odhad ochotu platit a ochoty přijmout 
neformální péči u pečovatelů a příjemců péče. K tomuto vyhodnocení se používají 
otázky na oceňování (contingent valuation questions).  Zde může nastat problém, že 
otázky oceňování mohou mít  značně kognitivní zátěž na respondenty [14]. 
 

Discrete choice 

Často používané metody k monetárnímu ohodnocení neformální péče, jako je 
například metoda nákladů obětované příležitosti a výpočet dle tržní ceny, neodrážejí 
plný dopad péče nebo preferencí neformálních pečovatelů. Discrete choice jsou 
založeny na modelu vyvinutém McFaddenem, který předpokládá, že respondenti 
jsou schopni porovnat různé alternativy a vybrat si tu s nejvyšší užitnou hodnotou. 
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Jedná se o kvalitativní model výběru. Porovnávat samozřejmě můžeme několik 
variant a možností [13]. 

 

2.4.4. Problematika nákladů v neformální a domácí péči 
V návaznosti na uvedený obecný postup pro zjištění nákladů v domácí a neformální 
péči budou pro jednotlivé zainteresované skupiny určeny relevantní náklady a taktéž 
navrženy možnosti jejich ohodnocení.  
 
Jak již bylo na začátku dokumentu naznačeno, největším problémem je ohodnocení 
nepřímých nákladů, které jsou v domácí a neformální péči velkou a důležitou 
položkou. Zde se pokusíme navrhnout možné metody ohodnocení pomocí metod již 
využívaných v zahraničí a inspirovat se například u zemí jako je Nizozemsko, kde 
s financováním domácí a neformální péče mají daleko větší zkušenosti.  
 
Je často doporučováno využívat jak náklady obětované příležitosti (opportunity costs 
method) nebo proxy good method (taktéž známé jako replacement cost method). 
Ačkoliv jsou navrhovány a aplikovány alternativní metody monetárního ohodnocení 
neformální péče jako jsou contingent valuation a conjoint measurement, opportunity 
costs a proxy good methods jsou v ekonomickém hodnocení nejvíce prosazovány a 
používány [12]. 
 
Účelnou  metodou by měla být  WTP pro zjištění přímé interakce mezi „willing to pay“ 
uživatelem,resp. jeho blízkými za poskytnutou AT a službu s ní spojenou. Tímto 
zjištěným „hodnotovým etalonem“ vyjádřeným v penězích, může dojít k lepšímu 
nastavení skutečné „tržní hodnoty“ AT a rozvržení peněžního pokrytí, resp. modelu 
úhrady. 
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3. Hodnocení efektů u asistivních technologií 

3.1. HTA 
Health technology assessment (HTA) v češtině hodnocení zdravotních technologií je 
proces, který za pomoci předem daných standardizovaných postupů zkoumá 
bezpečnost, účinnost a nákladovou efektivitu zdravotních technologií. Tyto postupy 
jsou postaveny na pravidlech medicíny založené na důkazech – EBM (Evidence 
Based Medicine), zdravotní ekonomie a nebo pracují přímo s reálnými klinickými 
popřípadě technickými daty. Přináší informace o medicínských, ekonomických, 
sociálních, právních a etických otázkách týkajících se využití zdravotnických 
technoogií. Při správném použití vede tento systém k optimalizaci využívání 
zdravotnických technologií a k snižování nákladů na vybrané technologie, které jsou 
pomocí hodnocení několika hledisek vybrána za nejvhodnější. HTA poskytuje 
komplexní informace o klinické a nákladové efektivitě dané zdravotnické technologie. 
Tyto informace jsou následně využívány jako základ pro důležitá politická či 
manažerská rozhodnutí. Na výsledky tohoto hodnocení se můžeme dívat z různým 
hledisek, např. na úrovni pacienta, na úrovni poskytovatele zdravotní péče, na úrovni 
plátce, či na regionální, národní nebo dokonce mezinárodní úrovni řízení 
zdravotnictví. (Goodman) Pojem technologie je v HTA vnímán velice široce – 
zahrnuje léky, lékařské přístroje, zdravotnické prostředky, diagnostické a 
terapeutické metody, organizaci zdravotnictví, preventivní postupy, asistivní 
technologie využívané v sociálních a zdravotních službách atd. 
 
Základem metod HTA jsou nákladové analýzy: 

• analýza minimalizace nákladů (CMA, cost-minimalization analysis) 
• analýza nákladů a přínosů (CBA, cost-benefit analysis) 
• analýza nákladové efektivity (CEA, cost-effectiveness analysis) 
• analýza užitečnosti nákladů (CUA, cost-utility analysis) 

Nákladové analýzy nám slouží pro vyhodnocení té varianty, která je pro nás 
z hlediska nákladů ta nejvýhodnější. Nutné je však ve většině případů brát v úvahu i 
klinické efekty. Všechny tyto postupy nám dávají základ pro číselné vyjádření 
efektivity jednotlivých technologií a to jak z hlediska nákladů, přínosů, efektu a kvality 
dané technologie. Pro hodnocení přínosů a efektů sledovaných technologií je nutné 
použít metody multikriteriálního rozhodování spolu s hodnotovým inženýrstvím. (HTA 
- CVUT) 
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3.2. Nákladové analýzy  
3.2.1. Cost-minimization analysis (CMA) 

Analýzu minimalizace nákladů použije v případě, kdy jsou důsledky dvou či více 
variant ve zvolených parametrech prokazatelně rovnocenné. Důsledky tedy můžeme 
vypustit a hledáme již pouze varianta s nejnižšími náklady.  
 
Náklady u této analýzy rozděluje dle stejných kritérií jako v jiných případech. Přímé 
náklady, které se rozdělují na dvě časti a náklady nepřímé. První tvoří část 
pořizovací a provozní (např. mzdy, materiál, energie, přístroje, investice). Do druhé 
části řadíme náklady, které vznikají pacientům a jejich rodinám.  Mezi nepřímé 
náklady například řadíme ztracený volný čas, zmeškané pracovní příležitosti a 
vzniklou psychickou újmu. 
 
V potaz musíme vzít i perspektivu ze které danou analýzu provádíme. Může se 
jednat o perspektivu zdravotnického zařízení, plátce, pacienta, celospolečenského 
zájmu atd. Dle dané perspektivy volíme konkrétní náklady, které do výpočtu 
zahrneme [15]. 
 

3.2.2. Cost benefit analysis (CBA) 
Analýza nákladů a přínosů nám přináší porovnání mezi vynaloženými finančními 
prostředky na léčbu a těmi, které budou případně ušetřeny nebo získány novou 
technologií. Jedná se o jednu z nejkomplexnějších a nejpřesnějších metod 
využívaných v HTA, jelikož přímo hodnotí důsledky aplikace dané technologie 
v peněžních jednotkách a porovnává je s náklady. Hlavním účelem této analýzy je 
posouzení daných léčebných alternativ a výběr té nejvhodnější, jejíž výsledky nejvíce 
odpovídají vynaloženým nákladům. 
 
Jednotlivé výsledky/přínosi použité technologie se mohou dělit do několika skupin. 
Mohou ovlivňovat zdraví jedince – zmírnit bolest, zlepšit zdravotní stav či prodloužit 
život. Přinos se může projevit i v samotném poskytování zdravotní péče – zabránění 
dalším komplikacím či kompenzace nemoci nebo udržení současného stavu. 
Samozřejmé jsou ekonomické i další neekonomické přínosy v poskytování 
zdravotních služeb [15]. 
 

3.2.3. Cost effectiveness analysis (CEA)  
Analýza nákladové efektivity spočívá ve výpočtu poměru nákladů (ceny) k efektu, 
kde v čitateli jsou náklady a ve jmenovateli míra účinku (efekt). Je to metoda pro 
porovnání dvou nebo více alternativních programů měřením vynaložených nákladů a 
vyvolaných důsledků. Zjišťujeme a porovnáváme tedy náklady na přirozenou 
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jednotku výstupu. Výhodou této metody je, že nevyžaduje převod efektů na peněžní 
jednotky, což je výhodné při hodnocení zdravotnických technologií (programů). 
 
Ukazatelem CEA je kritérium efektivnosti, které můžeme sledovat buď pomocí 
nákladů na jednotku výstupů (nákladová efektivnost),  

𝐶𝐶𝐴𝐴
𝐸𝐸𝐴𝐴

<
𝐶𝐶𝐵𝐵
𝐸𝐸𝐵𝐵

, (4.1) 

 
kde CA označuje současnou hodnotu nákladů programu A, CB současnou hodnotu 
nákladů programu B, EA naturální efekt výdajového programu A a konečně EB 
naturální efekt výdajového programu B, nebo pomocí efektivnosti na peněžní 
jednotku nákladů (kde efektivnost je převrácená hodnota nákladů), 

𝐸𝐸𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐴𝐴

>
𝐸𝐸𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐵𝐵

. (4.2) 

 
Zřídkakdy se stane, že je daná technologie levnější a přináší vyšší efekt než stávající 
nebo naopak dražší a výsledný efekt je nižší. V těchto případech je rozhodování o 
zavedení či nezavedení nové technologie jednoduchý. V ostatních případech je 
vhodné využít poměrového ukazatele ICER (incremental cost-effectiveness ratio), 
který je definovanán poměrem rozdílu nákladů daných technologií a rozdílu jejich 
klinických efektů [15]. 
 

3.2.4. Cost utility analysis (CUA) 
Aby analýza nákladové efektivity byla metodou objektivní, bylo nutné stanovit stejnou 
standardizovanou míru pro měření efektů vyvolaných pozorovanými technologiemi. 
Tyto požadavky splňuje koncept QALY, který je blíže popsán v následujících 
odstavcích. Zjednodušeně lze říci, že tento koncept počítá s roky života 
přepočtenými na jeho kvalitu. Tudíž dva roky života 50% kvalitě se rovnají jednomu 
roku v 100% kvalitě a tak dále. Využití HTA při hodnocení asistivních technologií.  
 
Jak již bylo zmíněno výše, tak se metody HTA využívají pro systémové hodnocení 
vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií. Výsledky nám přinášejí 
důkazy nebo nedostatek důkazů o přínosu a ceně zdravotnických technologií. 
Syntetizuje zjištění ze zdravotnických výzkumů o efektivitě zdravotnických 
technologií. Hodnotí ekonomické důsledky a analyzuje náklady a nákladovou 
efektivitu. Vyhodnocuje sociální a etické důsledky šíření a využití zdravotnických 
technologií spolu s jejich organizačními důsledky. V neposlední řadě identifikuje ty 
nejvhodnější postupy ve zdravotní péči a tím zvyšuje bezpečnost, zlepšuje kvalitu a 
šetří náklady.  
 
 
Studie HTA se zabývají obecně jedním ze tří problémů: 
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• Technologicky zaměřené hodnocení – určuje nám vlastnosti nebo důsledky 
konkrétních zdravotnických technologií. 

• Problémově zaměřené hodnocení – řeší přímo nebo pomocí vhodné strategie 
konkrétní problém, například volbou alternativní technologie. 

• Projektově zaměřené hodnocení – zaměřuje se na umístění nebo využití 
technologie v konkrétním zdravotnickém zařízení, programu, projektu atd. 

Asistivní technologie v obecném znění pomáhají jejich příjemcům lépe vykonávat 
potřeby denního života či překonávat jejich hendikep a tím zkvalitňovat jejich život. 
Kvalita života je sama o sobě velice širokým pojmem. Zahrnuje tělesnou, duševní, 
společenskou i ekonomickou pohodu. Kvalita života podmíněná zdravím se označuje 
zkratkou HRQoL a obsahuje aspekty celkového zdraví, které mají přímý vliv na 
zdraví a to buď fyzické nebo psychické. Velice vhodným produktem kombinujícím 
medicínský a ekonomický přístup ke zdraví je ukazatel QALY [15].   
 

3.2.5. QALY 
K měření klinických výstupů se užívají metody měřící subjektivní kvalitu života 
pacienta. Rozhodování na tomto základe je často velice složité a samotné 
rozhodování je závislé na mnoha proměnných. Parametr QALY se postupem času 
stal standardem měření klinického výstupu. Tento parametr porovnává očekávanou 
délku života s jeho kvalitou. Jeden QALY byl definován jako jeden rok ve 100% 
kvalitě života. Při měření klinického výstupu technologie pomocí QALY, nás nejvíce 
bude zajímat ta, které přinese co nejvíce QALY pro pacienta. 
 
Měření pomocí QALY je většinou řešeno pomocí některých dotazníkových metod. 
Existují standardizované generické a specifické dotazníky, které se pro toto 
hodnocení používají [15].  
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Dotazníkové metody pro potřeby asistivních techologií 

 

Název Tvůrce 
(země) 

Česk
á verze Použití, hodnocení Počet 

položek 
Pozorované 

časové období 
Přístup 

měření 
Typ nástroje 

(oblast sledování) Věk  

GARS Nizozem
sko ne soběstačnost (ADL) 18 nyní sám, 

tazatel PHYSICAL 18+ 

HAQ USA ano 
soběstačnost (ADL), 

původně pro pacienty 
s artritidou 

20+1+1, 
100 (nově) poslední týden tazatel, 

sám, telefon 
HRQoL, 

PHYSICAL 18+ 

HDLF AF / YF  USA ne 
sociální zdroje 

k přizpůsobení se špatným 
životním podmínkám 

105 / 14 poslední rok, 
měsíc sám HRQoL 18+ / 18- 

HLQ Austrálie ne zdravotní gramotnost 91 - tazatel, 
sám,  SOCIAL 18+ 

EQ-5D UK ano zdraví 5x3/5 nyní 
sám, 

tazatel, 
zástupce 

HRQoL, 
UTILITY 18+ 

MCSI USA ne zátěž pečovatele 13 nyní sám, 
tazatel PSYCHO - 

MOS-SSS USA ne míra sociální podpory 19 nyní tazatel, 
sám, telefon 

PSYCHO, 
SOCIAL 18+ 

PIADS Kanada ne kompenzační pomůcky 26 - zástupce, 
sám, telefon HRQoL 18+ 

QUEST 2.0 Kanada ne spokojenost 
s kompenzačními pomůckami 12 nyní sám, 

tazatel 
spokojenost 

pacienta 11+ 

SAS-Self 
Report USA ano 

úroveň behaviorálního a 
emocionálního sociálního 
přizpůsobení 

54, 24, 14 poslední 2 
týdny PC, sám SOCIAL 17+ 

SF - HLQ Nizozem
sko ne vztah onemocnění a léčby 

s pracovním výkonem 17 poslední 2 
týdny sám SOCIAL 18+ 

SF-36 USA ano zdraví 36 
poslední 4 

týdny, poslední 
týden 

sám, 
tazatel, 
telefon 

HRQoL 14+ 
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Tabulka 9 Přehled dotazníků možných pro využití v AT 

                                            
9 WPAI-GH:6; WPAI-SHP:6; WPAI-AS:9 

WPAI USA ano omezení práce a aktivity  9 poslední týden tazatel, 
sám,  SOCIAL 18+ 

WSD Evropa Ano spokojenost s 
telemedicínským zařízením - poslední rok Sám, 

tazatel 
spokojenost 

uživatele 18+ 
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GARS  
GARS (The Groningen Activity Restriction Scale) je nezávislý nástroj pro měření míry 
zdravotního postižení v aktivitách denního života (ADL) a testování instrumentálních 
všedních činností (IADL – Instrumental ADL). Slouží k monitorování pacienta 
v průběhu času a slouží k identifikaci potenciálních intervencí.  
 
HAQ 
Dotazník HAQ (The Health Assessment Questionnaire) představuje model 
hodnocení přínosů (outcomes) pro pacienta. Tento dotazník se objevuje dvou 
verzích – zkrácená HAQ-DI a Full HAQ. Nejvíce využívaná a citovaná je kratší, 
dvoustránková HAQ-DI verze dotazníku. Posuzuje rozsah funkčních schopností 
pacienta. Využívá mimo jiné vizuální analogovou škálu (VAS) pro měření bolesti. 
 
HDLF 
Dotazník HDLF (The Health & Daily Living Form) představuje strukturované 
hodnocení pro pacienty a společenské skupiny. Slouží k hodnocení faktorů, které 
ovlivňují zdraví – např.: konzumace alkoholu, používání návykových látek a deprese. 
Dotazník zahrnuje socio-demografické faktory, sociální fungování a chronické a 
akutní příčiny stresu. Dotazník má dvě formy: pro dospělé (18+) a pro mladé (12 – 18 
let).  
 
HLQ 
Dotazník HLQ (The Health Literacy Questionnaire) je dotazník zdravotní gramotnosti. 
Zkoumá komplexní míru zdravotní gramotnosti, je podrobně koncipovaný, zaměřuje 
se na zdravotní gramotnost jednotlivce a poskytuje podrobné informace o tom, co je 
potřeba udělat pro zlepšení systémů a služeb. Je zaměřen na pacienta a byl 
odvozen z rozsáhlých konzultací s pacienty, specialisty a politickými činiteli.  
 
EQ-5D 
Jedná se o nejpoužívanější obecný dotazník založený na osobních preferencích na 
měření HRQol, která využívá užitné skóre počínající 0 pro smrt a 1 pro perfektní 
zdraví. Výsledky představují preference pro jednotlivé zdravotní stavy. Systém má 5 
dimenzí a 3, resp. 5 úrovní.  
 
MCSI  
MSCI (Modified Care Giver Strain Index) je nástroj, který je používán pro zjišťování 
informací o pečovatelích v rodinách, kde je zapotřebí dlouhodobá pečovatelská péče.  
Skládá se ze 13 otázek měřících náročnost spojenou s poskytováním péče. Hlavní 
domény jsou: finanční, fyzické, psychologické, sociální a osobní.  
 
MOS-SSS (Medical Outcomes Study-Social Support Survey) 
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Jedná se o nástroj, který posuzuje různé dimenze sociální podpory. Skládá se 
z devatenácti položek a je obecného charakteru.  Jeho čtyři hlavní dimenze jsou: 
emocionální, informační, hmotná a pozitivní sociální interakce.  
 
PIADS 
Dotazník PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Devices) obsahuje 26 položek a 
slouží k měření dopadu assistivních technologií na kvalitu života uživatele. Zachycuje 
koncepty kompetence, adaptibility a sebehodnocení. Každý koncept je rozdělen na 
několik dalších podskupin (kompetence – 12, adaptabilita – 6, sebehodnocení – 8).  
 
QUEST 2.0 
Nástroj pro měření spokojenosti s assistivními technologiemi, QUEST  verze 2.0 
(Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology), může být použit 
pro téměř všechny věkové kategorie. QUEST neposuzuje výkonnost uživatele, 
zaměřuje se na spokojenost uživatele se specifickými rysy assistivních technologií a 
na vlastnosti služeb spojených s assistivními technologiemi.  
 
SAS - Self Report 
SAS – Self Report (Social Adjustment Scale–Self-Report ) je nástroj, který zkoumá 
úroveň behaviorálního a emocionálního sociálního přizpůsobení. Obsahuje 54 
položek, otázky jsou rozděleny do 6 oblastí: práce, sociální a volnočasové aktivity, 
vztahy s „širší“ rodinou, role v manželství, rodičovská role, role bez rodiny. Má dvě 
varianty: zkrácenou (24 položek) a tzv. „screener“ variantu (14 položek).   
 
SF- HLQ (Short Form- Health and Labour. Questionnaire) 
Jedná se o generický a validovaný nástroj měření pro sběr o ztrátě produktivity 
spojené se zdravotními problémy jedinců jak u placeného, tak u neplaceného 
zaměstnání. Dotazník se skládá ze tří modulů (absenteeismus z placeného 
zaměstnání, produkční ztráty bez abseneeismu z placeného zaměstnání a překážky 
ve výkonu placeného a neplaceného zaměstnání.  
 
SF-36 
Dotazník SF-36 hodnotí zdraví v osmi dimenzích pomocí 36 položek (otázek) včetně 
dvou souhrnných skóre pro fyzické a duševní zdraví. Výstupem z tohoto nástroje je 
skóre na stupnici 0-100 pro každou z osmi, specificky na zdraví orientovaných 
dimenzí.  
 
WPAI 
Dotazník WPAI (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire) je 
ověřeným nástrojem pro měření pracovní výkonnosti a omezení aktivity. Využívá se 
jak pro placené zaměstnance, tak pro neplacenou práci. Měří absenteeismus, 
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presenteeismus a omezení ve volnočasových (neplacených) aktivitách za posledních 
7 dní.  
 
Patient acceptability questionnaire (WSD questionnaire) 
V oblasti Telemedicíny a Telecare byl pro potřeby dvou evropských projektů 
(Renewing Health a United4Health) vytvořen speciální dotazník na hodnocení 
spokojenosti pacientů s používáním telemedicínských zařízení a dálkového 
sledování jejich zdravotního stavu. Jeho specifikum je dáno pravidelným měřením 
hodnot (např. hodnota INR) a odesíláním těchto hodnot na dálku samotnými pacienty 
v rámci telemedicíny.  
 

3.2.6. Klinické aspekty a multikriteriální analýza 
Jednotlivé klinické, ale i technologické aspekty asistivních technologií lze hodnotit 
jako efekt (v analýze nákladové efektivity) za využití multikriteriální analýzy. V rámci 
této analýzy je nejprve nutno zvolit metodu pro stanovení vah kritérií a následně 
zvolit metodu vhodnou pro samotný výpočet. Z důvodů jednoduchosti aplikace obou 
zmiňovaných kroků byla zvolena metoda párového srovnávání pro potřeby stanovení 
vah kritérií a pro potřeby samotného výpočtu byla zvolena metoda váženého součtu 
WSA. 
 

Fullerova metoda – metoda párového srovnávání 

Fullerova  metoda, nebo-li metoda párového srovnávání používá pouze informace, 
které ze dvou kritérií je při párovém srovnání důležitější. Postupně se srovnávají 
každá dvě kritéria vzájemně mezi sebou. 
 
Srovnání se mohou provádět v tzv. Fullerově trojúhelníku. Kritéria se pevně očíslují 
pořadovými čísly 1, 2, ..., k. Následně jsou kritéria srovnána do trojúhelníku tak, že 
každá dvojice kritérií se vyskytuje právě jednou. Následně se označí to kritérium, 
které je považováno za důležitější. Výskyty označených kritérií n i jsou sečteny.  Váha 
i-tého kritéria se pak vypočte dle vzorce 

𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁

, 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑘𝑘, (3.1) 

 
kde vi je normovaná váha i-tého kritéria, ni je nenormovaná váha i-tého kritéria a N je 
počet kritérií. 
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Fullerův trojúhelník má pak následující schéma: 
1 1 1 ... 1 
 2 3 4 ... k 

 
2 2 ... 2 

 
3 4 ... k 

  
... ... ... 

  
... ... k 

   
k-2 k-2 

   
k-1 k 

    
k-1 

    
k 

Tabulka 10 Fullerův trojúhelník. 

Tato analýza se skládá z několika kroků, kdy jsou vyhodnocena jednotlivá kritéria a 
váhy určené pomocí výše zmíněných metod . Jednotlivá kritéria dle své povahy 
mohou mít buď minimalizační či maximalizační povahu, proto je nezbytnou součástí 
této analýzy převod jednotlivých kritérií na jednotnou povahu, tedy buď 
maximalizační či minimalizační. Dalším krokem je stanovení bazálních (D) a 
ideálních (H) hodnot jednotlivých kritérií a převod stanovených hodnot na normované 
hodnoty dle vztahu 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐷𝐷𝑖𝑖
𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐷𝐷𝑖𝑖

 . (3.2) 

 

Posledním krokem této analýzy je výpočet dílčích hodnot užitku obou variant. Ty jsou 
následně určeny dle následujícího vztahu, jehož výsledkem je vážený součet 
jednotlivých kritérií obou přístrojů. 

𝑢𝑢(𝑎𝑎𝑖𝑖) = �𝑣𝑣𝑖𝑖 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖;        𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛.
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

 (3.3) 
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3.3. Sociální aspekty - SROI 
Definice: „Společenská návratnost investice (SROI) je rámec pro pochopení 

hodnoty, kterou projekt přináší všem zainteresovaným stranám.“10 

Společenská návratnost investic je jednou z možností, jak měřit celkovou vytvářenou 
hodnotu. Spíše než o výsledná čísla jde při této analýze o popis změny, kterou 
zkoumané organizace nebo projekty přináší. Zabývá se tedy dopady11 projektu, a to 
jak finančními, tak nefinančními – na všechny zúčastněné (zainteresované strany) - a 
popisem, jak tyto hodnoty vznikají.  
 
Aby bylo možné porovnávat různé projekty, převádí se i nefinanční ukazatele, jako 
jsou například environmentální dopady, na ukazatele finanční, pomocí finančního 
indikátoru, který je hodnotě přiřazen po konzultaci s těmi, kterých se tyto dopady 
týkají.  
 
Výsledkem analýzy je ukazatel společenské návratnosti investic, který je určen 
jako poměr mezi celkovými dopady projektu a náklady. Tento poměr popisuje, jaká 
hodnota vznikne za každou 1 Kč investice.12 Například poměr 4:1 znamená, že 
každá investovaná koruna přinese zúčastněným stranám 4 koruny hodnoty.  
 
Tento ukazatel může být chápán jako argument pro zadavatele například pokud se 
jedná o preventivní opatření, kdy včasná investice může přinést výrazně vyšší 
hodnotu, než následné napravování škod, apod. Proto se tato analýza často využívá 
jako argument pro orgány státní správy či jiné investory  
a sponzory.13 
 
Analýza může být použita k různým účelům. Pro neziskové organizace, sociální 
podniky i společensky odpovědné organizace může sloužit jako nástroj strategického 
plánování i jako prostředek k prokázání společenského přínosu jejich aktivit. Pro 
investory, sponzory i státní správu může být nástrojem pro porovnání dopadů a 

                                            
10 KRÁTKÝ, J. Analýza společenské návratnosti investice [online]. 2012 [cit. 2. 1. 2013]. Dostupné 

z: http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/index.php?a=download&id_product=3528&file=1) s. 4 
11 BOYD, J.  Measuring social impact: the foundation of social return on investment (SROI). 

London: New Economics Foundation, 2004. s. 3 
12 LEIGHTON, D., WOOD, C. Measuring Social Value. London: Demos, 2010. s. 9 
13 MELDRUM, B., P. READ a C. HARRISON. A Guide to Measuring Social Impact. White paper: 

Social Impact Tsracker online [online]. 2011 [cit. 1. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.niace.org.uk/sites/default/files/project-docs/a_guide_to_measuring_social_impact_v2.pdf  
s. 15 
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společenské návratnosti grantů a investic. Podrobnost  
a hloubka vypracované analýzy se řídí podle jejího účelu.14 
 
Analýza společenské návratnosti investic (SROI) vychází z metody CBA (viz kapitola 
3.2.2) a na obrázku níže je patrné, jak klasickou CBA (zelené části) rozšiřuje. SROI 
zahrnuje všechny zúčastněné strany a popisuje proces změny pomocí popisu vztahu 
mezi vstupy, výstupy a výsledky. 

Přeloženo a upraveno z anglického originálu, zdroj: LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION. Guide to 
commissioning for maximum value. London: 2012, s. 14 
 

3.3.1. Přínosy a omezení SROI 
SROI analýza může být velmi přínosná pro hodnocení sociální hodnoty, ale jako 

každý nástroj, i ona má své limity a omezení.  
 
Analýza vychází z poznatků zainteresovaných stran15. Pro organizaci tedy analýza 
může zprostředkovat celistvý obraz toho, jaký má na konkrétní skupiny dopad. Díky 

                                            
14 THE SROI NETWORK. A guide to Social Return on Investment. London: The SROI Network, 

2010. s. 9 
15 viz kap. 3.3.3 – s. 43 
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Obrázek 4 Rozšíření CBA analýzy o analýzu SROI 

tomu se může zaměřit konkrétně na ty aktivity, které jsou pro tyto strany 
nejdůležitější a případně tyto činnosti přizpůsobit tak, aby lépe splňovaly jejich 
potřeby a očekávání.16 
 
Pilotní testování metody SROI v českém prostředí proběhlo v roce 2009  
a jednalo se o analýzu Modrého Domečku v Řevnicích, což je tzv. integrační sociální 
podnik, který zaměstnává osoby s těžším zdravotním postižením.17 
 
Z tohoto testování vyplynulo, že v současné době tato metoda „nereprezentuje 
přiměřený a jednoznačný způsob, jak objektivně odhadovat přínosy sociálního 
podnikání“18.  
 
Toto bylo doloženo například tím, že téměř tři čtvrtiny dopadů, které zainteresované 
strany zmiňovaly, nebylo možné v analýze použít, protože je kvůli nedostatku dat 
nebylo možné převést na finanční hodnoty. Dalším uvedeným nedostatkem byla 
přílišná časová náročnost analýzy, která organizace nepřiměřeně zatěžuje, zvláště 
v případě malých organizací.19 
 
V současné době je tlaku hodnotit výsledky investic vystaven i třetí sektor  
a sociální služby. Vzhledem k omezeným prostředkům, které mohou být státem či 
investory vynaloženy, je snaha porovnat, které projekty mají větší sociální či 
environmentální dopad než ostatní.  
Tento náhled je možno nazvat jako tzv. společensky odpovědné investování20. To je 
chápáno jako zastřešující pojem pro investiční přístupy, které v rámci svého 
rozhodování zahrnují i nefinanční důsledky, ekologické a společenské dopady apod. 
Analýza společenské návratnosti investic byla vyvinuta za účelem měření 
konkrétních dopadů v rámci komunity. Díky zaměření pozornosti na návratnost 
investic v sociální sféře vznikají v současné době i další analytické nástroje na její 
měření, jako například Social impact bond. 

                                            
16 ARVIDSON, M., et al. Briefing Paper 49: The ambitions and challenges of SROI. [e-book] 

Birmingham: Third Sector Research Centre, 2010. [Cit.: 1.3.2013]. Dostupné z: 
http://www.tsrc.ac.uk/LinkClick.aspx?fileticket=8LzzP8zWQB8%3D&tabid=762. s. 15 

17 DOHNALOVÁ, M., DEVEROVÁ, L., ŠLOUFOVÁ, R., Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro 
každého. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 87 

18 Tamtéž, s. 93 
19 Tantéž, s. 89 
20 KRÁTKÝ, J. Porovnání přístupů měření společenské návratnosti investice (SROI) ve vybraných 

zemích EU [online]. 2012 [cit. 10. 1. 2014]. Dostupné 
z:http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=4656 s. 10 

http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=4656
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3.3.2. Social impact bond 
Social impact bond znamená v doslovném překladu „sociální dopad dluhopisů“. Je 
známý také jako „Social innovation financing – financování sociálních inovací“ nebo 
„Pay for success – platba za úspěch“.21 
 
Tato metodika podobně jako SROI využívá hodnocení návratnosti investic, SBI však 
vymezuje model financování sociálních aktivit, oproti SROI, která popisuje změnu, 
které dané aktivity přinesou. 
 
SBI vymezuje proces financování, kde vláda, jako poskytovatel prostředků, hradí 
pouze efektivně prováděné služby – ty, které přinesly požadované výsledky, a to díky 
tomu, že sama není přímým poskytovatelem. 22 

 

Obrázek 5 Social Imact bond [Zdroj: Social Impact Bonds 
Are Going Mainstream - Forbes [online]. [vid. 17. květen 2015]. 
Dostupné z: 
http://www.forbes.com/sites/jonhartley/2014/09/15/social-
impact-bonds-are-going-mainstream/] 

                                            
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_bond  
22 Social Finance UK (2009) Social Impact Bonds: Rethinking finance for social outcomes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_bond
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Tento přístup se nejvíce využívá u dlouhodobých projektů, kde není znám jejích 
výsledný dopad. Investoři a správci jsou motivováni být co nejefektivnější, protože 
čím větší vliv mají na výsledek, tím větší platba se jim vrátí. Potenciálním problémem 
tohoto přínosu však je, že se organizace mohou zaměřovat pouze na měřená kritéria 
a neposkytovat tak celkově kvalitní služby.  
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4. Praktické ukázky nákladových analýz 

V následujících kapitolách jsou uvedeny praktické ukázky nákladových analýz. Jedná 
a o následující studie: 

- Hodnocení využití AT pro osoby s demencí (tísňová péče a pomůcky 
ENABLE) 

- Nákladová efektivita využití asistivních technologií v kardiologii 
- Nákladová efektivita využití asistivních technologií v obezitologii 
- Nákladová efektivita využití asistivních technologií v diabetologii 
- Případová studie – spuštění služby tísňové péče – marketingový plán 
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5. Hodnocení využití AT pro osoby s demencí (tísňová péče a 
pomůcky ENABLE) 

5.1. Definice demence 
Demenci lze definovat podle Mezinárodní klasifikace nemocí jako „„syndrom 
způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde 
dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortálních funkcí, k nimž patří paměť, 
myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek, v takové 
míře, která omezuje soběstačnost a trvá minimálně šest měsíců.“23 
 
Příčiny demence mohou být různé. Nejčastější příčinou je Alzhaimerova choroba – 
z 56 % případů.24  

 
Obrázek 6 Graf 1 – Typy a příčiny demence (Zdroj: Vláda 
ČR (2010). Informace o problematice Alzheimerovy choroby 
a možnostech jejího řešení v České republice. Neveřejný 
materiál 971/10.) 

Demence má mnoho příznaků, mezi první příznaky patří zhoršování krátkodobé 
paměti, později má nemocný vyjadřovací problémy, je dezorientovaný, není schopen 
dokončit myšlenku či postarat se o domácnost. V průběhu nemoci se mění osobnost 
nemocného a v posledních stádiích se není schopen postarat sám o sebe. 
 
Onemocnění není léčitelné, lze pouze ovlivnit postup nemoci. Čím dříve jsou 
zavedeny léky a další podpůrné opatření, tím déle je možné zachovat kvalitu života 
nemocného.  

                                            
2323 Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10 dostupná na www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 
24 Zpráva o stavu demence, 2014, str. 4 
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5.2. Demografický vývoj 
Není jisté, kolik lidí přesně trpí v České republice demencí. Podle klasifikovaných 
odhadů se předpokládá25, že demencí trpí asi 1,36 % populace, tedy asi 143 tisíc 
osob. Pro srovnání – Plzeň, jako čtvrté největší české město má 169 tisíc obyvatel. 
Počet žen trpících touto chorobou je odhadován na 97,7, tisíc, počet mužů pak na 
45,5 tisíc.  
 
Riziko onemocnění stoupá spolu s věkem. V mladším věku je riziko této choroby 
velmi malé. Zlom nastává okolo 65 let a s každým dalším rokem výrazně stoupá – 
z osob starších 65 let trpí demencí každý třináctý, nad 80 let každý pátý a nad 90 let 
pak každý druhý. Populace v České republice, stejně jako populace v ostatních 
vyspělých zemích, stárne a podíl starších osob v populaci bude dále narůstat (viz 
graf 1). 26 V dlouhodobém pohledu bude v roce 2023 žít v ČR více jako 200 tisíc 
osob s touto diagnózou, v roce 2036 pak více než 300 tisíc. 
 
Vyšší nárůst populace nad 85 let je pro Českou republiku novým jevem, v roce 2010 
tvořili lidé nad 80 let pouze 3,6 % populace.27 Podle dat z ČSÚ (2009) by se měl 
podle střední varianty projekce zvýšit do roku 2017 na více, než 200 000. Z toho je, 
vzhledem k vyšší střední délce života, asi 70 % žen, a to většinou ovdovělých.28 
Z toho vyplývá, že péče o tyto osoby připadne s nejvyšší pravděpodobností při 
zhoršení jejich zdravotního stavu na jejich děti, popřípadě jiné příbuzné29, případně 
na ambulantní, terénní či pobytové sociální služby.  

 

                                            
25 Zpráva o stavu demence, str. 7 
26 MPSV, Podkladová studie Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 

až 2017 
27 MPSV, Podkladová studie Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 

až 2017 
28 V roce 2010 bylo mezi ženami ve věkové skupině 85 a více let 82 % ovdovělých (ČSÚ 2011a, 

vlastní výpočty).   
29 Lze odhadovat, že rodinní příslušníci se na pomoci seniorům se sníženou soběstačností podílejí 

v 70-80 % (srov. EC, 2012 a MPSV, 2010). Data o využívání příspěvku na péči (PnP) pak dokládají, 
že vůbec nejčastěji jsou rodinnými pečovateli děti osoby s přiznaným PnP, a dále pak manželka či 
manžel (MPSV, 2010).   
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Obrázek 7 Věková struktura obyvatelstva ČR, 2010 a 2065 
[Zdroj ČSÚ (2009, střední varianta projekce] 
 

 

 

Obrázek 8 Struktura obyvatelstva podle věkových skupin 
[Zdroj: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2065. Střední 
varianta. ČSÚ 2009 In: Předvídání kvalifikačních potřeb trhu 
práce. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 
(www.budoucnostprofesi.cz)] 

 

http://www.budoucnostprofesi.cz/
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Graf – Prevalence demence dle věkových skupin a pohlaví v ČR  
(v absolutním a relativním vyjádření) 

 
Obrázek 9 Prevalence demence dle věkových skupin a 
pohlaví v ČR v absolutním vyjádření [zdroj níže] 
 

 

 
Obrázek 10 Prevalence demence dle věkových skupin a 
pohlaví v ČR v relativním vjádření [zdroj] 

Zdroj dat: Alzheimer Europe. 2013. Dementia in Europe Yearbook 2013: National 
Policies Covering the Care and Support of People with Dementia and their Carers 
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Grafy: Česká alzheimerovská společnost, Analytický doplněk ke Zprávě o stavu 
demence 2014 

 

5.3. Péče o osoby s demencí 
Jak již bylo zmíněno výše, z největší části se o osoby s demencí starají neformální 
pečující (často rodinní příslušníci) v domácnostech. Vzhledem k neexistence 
koncepce dlouhodobé sociálně-zdravotní péče se péče o tyto osoby odehrává 
nekoordinovaně. Částečně je poskytována péče v rámci systému zdravotnictví, část 
pak prostřednictvím sociálních služeb.  
 

 
 

Terénní Ambulantní Pobytové 

Neformální péče Neformální péče 
v domácnostech 

  

Sociální služby Respitní péče 
Pečovatelská služba 
Tísňová péče 
Osobní asistence 
Teleasistenční 

schémata 

Denní stacionáře 
Obrobné sociální 

poradenství 
Centra denních 

služeb 

Týdenní stacionáře 
Domovy pro seniory 
Domovy se 

zvláštním režimem 

Zdravotní péče Domácí péče 
ICT technologie 

Psychiatrická 
ambulance 

Neurologická 
ambulance 

Geriatrická 
ambulance 

Nemocnice 
Léčebny dlouhodobě 

nemocných 
Psychiatrické 

léčebny 
Lázeňská péče 
Ostatní lůžková 

zařízení 
Šedá ekonomika Osobní služby  Služby hotelového 

typu 

Tabulka 11 Služby pro osoby s demencí podle prostředí 
[Zdroj: Zpráva o stavu demence, 2014, str. 15] 

 

5.3.1. Zdravotní péče 
Přibližně čtvrtina osob s demencí využívá ambulantní péči, necelých 6 % pak péči 
lůžkovou. Například v roce 2012 bylo zaznamenáno celkem 8,5 tisíce hospitalizací, 
přičemž průměrná ošetřovací doba činila 78 dnů. Počet hospitalizací v posledních 
pěti letech mírně narůstal, zkracuje se však doba pobytu v nemocnici. 
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Graf - Počet hospitalizací podle druhu zařízení v letech 2008-2012 

 
Zdroj: ÚZIS (2013). Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a 

lůžkových zařízeních ČR v letech 2008–2012 
 

5.3.2. Sociální péče 
V současné době je registrováno 2318 sociálních služeb, z čehož 1958 z nich 
poskytuje služby i pro seniory nad 80 let. 789 organizací poskytuje pobytové služby, 
z čehož je 509 domovů pro seniory, 743 organizací poskytuje ambulantní služby 
(poradenství, kontaktní centra, atd.) a 1199 poskytuje terénní služby 30. 
 
V zajištění komplexní sociální péče hrají důležitou roli právě terénní a ambulantní 
služby. Tyto služby umožňují osobám s demencí žít v jejich domovech navzdory 
zhoršujícím se schopnostem vedení domácnosti či sebeobsluhy. Z výzkumu „Kvalita 
života seniorů ve městech“ (2011) vyplývá, že 91 % dotázaných seniorů by chtělo 
strávit zbytek života v domě či bytě, který aktuálně obývají. To však je možné pouze 
za předpokladu rozvinutých terénních služeb a věku přátelskému prostředí v 
bezprostředním okolí jejich bydliště. Toto zjištění potvrzují i data SHARE z roku 2007, 
kdy 90 % dotazovaných osob starších 65 let žilo na stejném místě alespoň 20 let, ve 
stejné lokalitě pak dokonce 36 a více let.  
 
Jaké péče je poskytována konkrétně lidem s demencí není možné na základě 
dostupných dat přesně určit. 31 V případech pobytové péče je možné sledovat nárůst 
ubytovacích kapacit v domovech se zvláštním režimem, kde lidé s demencí tvoří více 
než 90 % klientů, a v domovech pro seniory, kde představují 70 %.  
 

                                            
30 zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; http://iregistr.mpsv.cz/   
31 Česká Alzhaimerovská společnost, 2014 
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Podle podkladové studie pro pozitivní stárnutí (MPSV, 2012) však tyto služby 
pokrývají pouze malé procento celkové poptávky (viz tabulka). 

 
Služby sociální péče určené mj, seniorům k 31. 12. 2011 

Pozn.: * počet uživatelů starších 18 let, ** (počet uživatelů/počet uživatelů 65+) * 
100 

Zdroj: MPSV, Podkladová studie pozitivní stárnutí, 2012 
 

5.3.3. Neformální péče 
V péči o osoby se sníženou soběstačností hrají nezanedbatelnou roli rodinní 
příslušníci. Z výzkumů vyplývá, že neformální pečovatelé se starají, někdy ve 
spolupráci se sociální službou, asi o 80 % těchto osob. V ročence společnosti 
Alzheimer Europe32 je počet lidí s demencí v České republice, o které se starají 
neformální pečovatelé, odhadován na 100 tisíc.  
 
Jelikož tito pečovatelé nepobírají žádnou mzdu a odměna se pohybuje maximálně ve 
výši příspěvku na péči (800 Kč – 12 000 Kč/měsíčně33), případně doplatek do 
životního minima v rámci pomoci v hmotné nouzi (max. 3 140 Kč/měsíčně34). 
Z těchto nákladů je zřejmé, že tato péče je výrazně levnější, než formální péče, kdy 
například měsíční náklady na jednoho klienta v domě pro seniory činí často více, než 
30 tis. Kč. Státu tím pečující šetří nemalé finanční prostředky.  
 
Dalším faktorem je to, že podle dat ČAS ani ne polovina osob s demencí, která je 
ambulantními zařízeními diagnostikována, využívá příspěvku na péči35.  
 

                                            
32 Alzheimer Europe. 2013. Dementia in Europe Yearbook 2013: National Policies Covering the 

Care and Support of People with Dementia and their Carers. 
33 https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek  
34 https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/zivotni_min  
35 ČAS 

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/zivotni_min
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Na základě zahraničního výzkumu Světové zdravotnické organizace je odhadován 
čas, který pečující stráví péčí až na 10 hodin denně, jiné zdroje uvádí v průměru 2-3 
hodiny denně36. Tyto hodnoty se mění podle fáze onemocnění, a tedy podle stupně 
závislosti, i podle toho, zda je například do péče zapojena pečovatelská služba apod.  
 
V mnoha případech se pečující vzdává možnosti pracovat, což vhledem k tomu, že 
kolem 47 % pečujících osob je ve věku mezi 51 – 64 lety37 znamená pro mnoho 
pečujících problémy s nalezením zaměstnání po ukončení péče. Dalším důsledkem 
pro pečující je snížený starobní důchod o dobu, po kterou pečovali o své příbuzné.  
 
Průměrný počet hodin, které rodinní příslušníci věnují péči je podle výsledné zprávy 
projektu ENABLE (2008)38 asi 3,5 hodiny týdně. V tomto však nejsou často 
započítány běžné úkony péče o domácnost, nakupování apod. Pokud se o osobu 
s demencí stará jiný pečovatel, medián počtu hodin péče týdně byl 37 hodin.  

 

5.4. Náklady na péči 
Lidé s demencí vyžadují náročnou a nákladnou péči. Potřeba péče tak přináší 
značné nároky na veřejné i soukromé rozpočty. Náklady společnosti na řešení 
problémů spojených s demencí jsou odhadovány v průměru na 1 % HDP. To při 
současné ekonomické výkonnosti představuje 39 miliard korun. Celosvětové náklady 
spojené s demencí byly v roce 2010 odhadnuty na 604 miliard USD. Náklady na 
demenci jsou ve vyspělejších zemích tvořeny zejména náklady na neformální péči 
(45 %) a na profesionální sociální péči (40 %). Náklady na lékařskou péči tvoří 
mnohem menší podíl (15 %). Tyto náklady jsou odhadovány zhruba ve výši 21 000 
EUR za rok.39 

 
Náklady při zavádění AT byly v rámci evropského projektu ENABLE rozděleny následovně: 
 
Faktory  Náklady na zavádění AT Přínosy AT 
Ekonomické  Cena technologie Snížené náklady na 

zdravotní péči 
Instalace zařízení 
Cena materiálu 
Odměna pracovníka instalujícího 

AT 

Zvýšení procenta 
zaměstnanosti neformálních 
pečujících 

Náklady na školení  Vyšší příjem pečujících 
Náklady na monitoring (například 

v případě tísňové péče) 
Menší náklady na 

soukromou péči 

                                            
36 Georges J, Jansen S, Jackson J, Meyrieux A, Sadowska A, Selmes M : Alzheimer’s disease in 

real life – the dementia carer’s survey. International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 2008, 546-551 
37 Podle výzkumu realizovaného na Slovensku v roce 2007, lze se domnívat, že české údaje budou 

podobné (MPSV, 2014). 
38 ENABLE – UK National Report 
39 ÚZIS ČR (2012). Demence: priorita pro systém zdravotnictví (zpráva WHO) Aktuální informace č. 

63/2012 

http://www.uzis.cz/rychle-informace/demence-priorita-pro-system-zdravotnictvi-zprava-who
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Náklady na provoz Zlepšení zdravotního stavu 
pečujících40 

Sociální Možné snížení kvality péče oproti 
pobytovým zařízením 

Zvýšení samostatnosti osob 
s demencí 

Možné etické problémy Zlepšení kvality života  
Čas neformálních pečujících Zlepšení podmínek 

pečujících 
 Prevence nehod 
 Podpora paměti 
 Nárůst volného času 

pečujících 
 Snížení závislosti na 

pečujících 
  

Tabulka 12 Dělení nákladů při zavádění AT 

 

5.5. Možné AT – tísňová péče, pomůcky ENABLE  
Asistivních technologií vhodných pro osoby s demencí je velké množství druhů. 
Podle Milligan (2009) tyto technologie umožňují jedinci vykonávat činnosti, kterých by 
bez nich nebyl schopen, případně zvyšují jistotu a bezpečnost při jejich vykonávání. 
Dále mohou poskytovat monitoring zdravotního stavu či v rámci systému tísňové 
péče neustálý monitoring v rámci domácího prostředí.  
 
V ČR v současné době nejsou implementovány žádné služby asistovaného života 
vyjma tísňové péče.  
 
Podle statistik Eurostatu (2012) žila téměř třetina seniorů (32,4 %) v domácnosti 
sama.  

 
Rané stadium, zahrnuje někdy používané I. A II. stádium nemoci:  

Symptomy Potřeby AT 
Úbytek krátkodobé paměti Včasná diagnóza Telemedicínské pomůcky, 

dávkovače léků se signalizací 

Problémy s každodenními 
činnostmi 

Pomůcky 
zjednodušující 
každodenní aktivity 

Technologické pomůcky jako 
bezpečnostní zařízení, detektory 
úniku plynu, hlásiče požáru, senzory 
teploty 

                                            
40 Na základě výzkumu (XZ) bylo prokázáno, že stres spojený s dlouhodobou péčí má negativní 

následky na pečovatele. Zvyšuje se pravděpodobnost hospitalizace, jsou výrazně náchylnější 
k depresím a onemocněním. (L.K. George and L.P. Gwyther, Caregivers well-being: a 
multidimensional examination of family caregivers of demented adults, The Gerontologist 26 253–
259/Gerontologist 29 (1986), 449–456.) 



 
 

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

  Strana 58 (celkem 142) 

Snížená pozornost a 
schopnost koncentrace 

Stimulace paměti  Aplikace pro podporu paměti 
(reminiscenční terapeutické 
pomůcky, apod.) 

Úbytek sociálního myšlení, 
nemocní ztrácí smysl pro 
oblékání a hygienu 

Snížení pocitu izolace 
a deprese 

Tísňová péče, uzpůsobený mobilní 
telefon  

Úbytek smyslového vnímání 
(sluch, zrak, čich). 

Kompenzace ztráty 
paměti 

Kalendáře, diáře se signalizací 

 Potřeba struktury 
aktivit, harmonogramu 

Kalendáře, diáře se signalizací 

 Podporovat logické 
myšlení a úsudek  

Aplikace a pomůcky pro oživování 
paměti  

  Zajistit pravidelný 
pohyb, cvičení a 
procházky. 

Monitory dveří, tísňová tlačítka, 
lokátory 

 Kompenzace 
smyslového vnímání 

Pomůcky pro osoby se zrakovým 
či sluchovým postižením 

 
Mírné stadium, zpravidla rozpětí II. A III. Stadia:  

Symptomy Potřeby AT 
Obtíže s orientací v čase a 

prostoru 
Redukce stresu 

způsobeného špatnou orientací 
v čase a prostoru 

Hodiny ukazující denní dobu, 
lokátor osobních věcí, 
dávkovače léků se signalizací, 
aplikace monitorující denní 
aktivity, tísňová péče, GPS 
lokátory, mobilní telefon pro 
seniory, noční osvětlení na 
fotobuňku 

Výraznější ztráta krátkodobé 
paměti 

Potřeba kompenzace ztráty 
paměti 

Kalendář se 
zaznamenáváním hovorů a 
denních úkolů, pomůcky pro 
vzpomínání 

Zhoršování schopnosti číst a 
psát 

Čtení a psaní Pomůcky jako je předčítací 
software 

Zhoršení pohybových 
schopností 

Kompenzace omezených 
schopností pohybu 

Detektory pádů, lokátory 

 
Stadium pokročilé (IV. Stadium):  

Symptomy Potřeby AT 
Naprostá závislost na 

pečující osobě 
Potřeba zapojení Komunikační pomůcky 

Minimální verbální či 
neverbální komunikace 

Potřeba stimulace Pomůcky pro vizuální a audio 
stimulaci 

Selhání paměti   
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Vytrácí se pocit sama sebe   

Zdroj: inspirováno Dementia-friendly technology charter, UK GOV 2015 

Zdroj: VAN DEN HEUVEL, E; JOWITT, F; MCINTYRE, A. Awareness, 
requirements and barriers to use of Assistive Technology designed to enable 
independence of people suffering from Dementia (ATD). Technology & Disability. 24, 
2, 139-148, May 2012. ISSN: 10554181. 

 

5.6. Tísňová péče 
Tísňové péče je jednou z vhodných pomůcek pro osoby s demencí, která může 
ulehčit život jak jim, tak jejich blízkým.  
 
Podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. je tísňová péče 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 schopností.41 
 
Přínosy tísňové péče: 

- Tísňová péče poskytuje nonstop pomoc v krizových situacích, jakými jsou 
například pád, nevolnost, slabost, přepadení, únik plynu, apod.42 

- Mnoho studií prokázalo, že tísňová péče může nahradit nutnost nemocničního 
příjmu v 5-15 % případů u klientů starších 70 let43. Pobyt v nemocnici pak 
může být zkrácen o 20-60 %.  

- V případě instalace detektorů pohybu se o 25 % snížila četnost nemocničních 
příjmů a průměrný počet dní strávených v nemocnici klest na 60 % původní 
délky.  

                                            
41Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.  
42 http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece 
43 COMMISSION, Audit. Assistive technology: independence and well-being. London: Audit Commission, 

2004. ISBN 186240464x. 

Problémy a obavy pečujících častý 
problém 

občas
ný 
problém 

bez 
problémů 

neodpově
dělo 

Frustrace z důvodu dlouhodobé 
péče 

48% 26% 14% 12% 

Obtíže s porozuměním, co osoba s 
demencí potřebuje 

38% 26% 24% 12% 

Problémy s přípravou a konzumací 
jídla 

21% 29% 31% 19% 

Obava z nehod v kuchyni 17% 31% 29% 24% 
Bezpečnost domácnosti 12% 40% 26% 21% 
Bezpečnost mimo domácnost 12% 36% 24% 29% 

http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece


 
 

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

  Strana 60 (celkem 142) 

- Díky včasnému odhalení případného úrazu je možné rychle zavolat pomoc a 
díky tomu zmenšit pravděpodobnost trvalých následků či úmrtí. 

- Sociální kontakt s uživateli výrazně snižuje množství osob, které přechází do 
institucionární péče (podle britského výzkumu až o 45%44) 

- Zavedení komunikačních technologií zvyšuje bezpečnost klienta. 

- AT připomínající léky a udržující režim člověka mohou předejít až 10 % 
nemocničních příjmů. 

- Zabezpečení domácnosti – díky instalovaným čidlům může být prostor 
monitorován například v případě delšího pobytu klienta v nemocnici. 

 

5.6.1. Efektivita, náklady a výnosy při používání asistivních technologií - 
Tísňové linky 

V následujících grafech je znázorněna struktura nákladů a výnosů v organizacích 
(18 subjektů) registrovaných pro poskytování služby Tísňová péče. Jsou využita dat 
z MPSV za rok 2013. Údaje v grafech jsou anonymizovány z důvodu zajištění 
diskrétnosti vůči jednotlivým poskytovatelům. 

 

Struktura nákladů v organizacích poskytujících Tísňovou péči 

 
Obrázek 11 Celkové roční náklady organizací poskytujících TP 

Celkové náklady jednotlivých organizací se velice liší v závislosti na počtu klientů atd.  

                                            
44 COMMISSION, Audit. Assistive technology: independence and well-being. London: Audit Commission, 

2004. ISBN 186240464x. 
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Obrázek 12 Průměrné roční náklady na jednoho klienta u 
organizací poskytujících tísňovou péči 

Průměr jednotlivých organizací v ukazateli ročních nákladů na jednoho klienta je 
39 739 ,- Kč. Většina organizací se drží pod tímto průměrem, z grafu je však patrné, 
že tři organizace tento průměr výrazně (i několikanásobně) převyšují. 

 
Obrázek 13 Procentní podíl spotřebovaných nákupů na celkových nákladech u 

organizací poskytujících TP 
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Graf ukazuje podíl nákladové položky spotřebovaných nákupů na celkových 
nákladech. Do této položky organizace napočítávají např. spotřebu materiálu, 
potraviny, pohonné hmoty, drobný hmotný majetek, kancelářské potřeby, propagační 
materiály či spotřebu energií. Průměrné procento je 6,5 %. 

 
Obrázek 14 Procentní podíl nakoupených služeb na 
celkových nákladech u organizací poskytujících TP 

V grafu je znázorněn podíl nákladové položky služby na celkových nákladech. Jsou 
zde započítány náklady na opravy a udržování, reprezentaci, nájemné, školení, úklid, 
poradenské služby, spoje – internet, telefony, poštovné atd. Průměr v této nákladové 
položce se rovná 14%. 
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Obrázek 15 Procentní podíl osobních nákladů na celkových 
nákladech u organizací poskytujících TP 

Osobní náklady jsou nejvýznamnější nákladovou položkou jednotlivých služeb. 
Průměr se pohybuje kolem 73% celkových nákladů. Zajímavostí je to, že jedna 
služba vykázala pouze 11% osobních nákladů, ale možná se jedná o 
administrativních chybu v datech předložených MPSV. V této položce jsou 
napočítány mj. mzdové náklady, zákonné sociální zabezpečení a jiné sociální 
náklady.  
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Obrázek 16 Podíl ostatních nákladů na celkových nákladech 
u organizací poskytujících TP 

Do grafu ostatních nákladů byly zahrnuty následující položky: daně a poplatky, jiné 
provozní náklady, dary, odpisy, rezervy, opravné položky, finanční náklady, 
poskytnuté příspěvky a daň z příjmu. Průměrně se výše těchto nákladů pohybuje na 
6,6% celkových nákladů, z grafu je patrný výkyv u jediné služby, toto může být 
způsobeno administrativním pochybením – viz výše. 

 

2,7% 

0,0% 

6,9% 
0,8% 

0,0% 

69,3% 

11,6% 

0,0% 

1,1% 

3,0% 

12,4% 

1,5% 0,0% 2,8% 
0,3% 

3,4% 

0,0% 

2,3% 

6,6% 



 
 

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

  Strana 65 (celkem 142) 

 
Obrázek 17 Průměrné procentní hodnoty jednotlivých složek 
nákladů – všichni poskytovatelé poskytující tísňovou péči 

Zhruba ¾ všech nákladů tvoří u poskytovatelů poskytujících tísňovou péči osobní 
náklady. 

 

 
Obrázek 18 Procento nákladů u vybrané organizace 
poskytující TP mající jednoho klienta 
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Graf zobrazuje procentní podíly jednotlivých nákladových složek u poskytovatele 
poskytujícího službu pouze jedinému klientovi. Je patrný ještě vyšší procentní podíl 
osobních nákladů. 

 

 
Obrázek 19 Procento nákladových položek u vybrané 
organizace (poskytující TP mající cca 66 klientů 

Tento graf zobrazuje nákladové položky u organizace poskytující službu klientům, 
jejichž počet se nejvíce blíží mediánu počtu klientů, tj. 66 osob. Osobní náklady se 
zde pohybují kolem 55% celkových nákladů. 
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Obrázek 20 Procento nákladových položek u vybrané 
organizace s nejvyšším počtem klientů 

Graf popisuje nákladové položky u organizace s největším počtem klientů v ČR. 
Osobní náklady tvoří téměř 70% všech nákladů. 

 

5.6.2. Struktura výnosů v organizacích poskytujících Tísňovou péči 
V následujících grafech je znázorněna struktura výnosů v organizacích (18 subjektů) 
registrovaných pro poskytování služby Tísňová péče. Jsou využita dat z MPSV za 
rok 2013. Údaje v grafech jsou anonymizovány z důvodu zajištění diskrétnosti vůči 
jednotlivým poskytovatelům. 
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Obrázek 21 Celkové roční výnosy organizací poskytujících TP 

 
Obrázek 22 Průměrné roční výnosy na klienta u organizací 
poskytujících TP 

 
Průměr jednotlivých organizací v ukazateli výnosů na jednoho klienta je 28 772 ,- Kč. 
Většina organizací se drží pod tímto průměrem, z grafu je však patrné, že dvě 
organizace tento průměr výrazně převyšují. Celkové roční výnosy všech organizací 
činí   29 794 373 Kč.  
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5.6.3. Tržby 
 

 
Obrázek 23 Celkové roční výnosy z vlastních tržeb u 
organizací poskytujících TP 

V grafu jsou výnosy z vlastních tržeb za základní a fakultativní služby. Z důvodu 
zpřehlednění grafu není zahrnut největší poskytovatel s tržbami ve výši cca 3,2 mil. 
Kč. Dvě služby neměly žádné výnosy z vlastních tržeb. Celkové roční tržby za 
všechny služby činí   5 951 725,00 Kč.  
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Obrázek 24 Roční příjmy z vlastních tržeb na klienta u 
organizací poskytujících TP 

Průměrné roční příjmy z vlastních tržeb (základní + fakultativní služby) na klienta jsou 
2379,62 Kč. Dvě služby neměly žádné příjmy z tržeb. 

 
 

 
Obrázek 25 Měsíční příjmy z vlastních tržeb na klienta 
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Měsíční průměr za vlastní tržby (základní + fakultativní služby) na klienta je 198,30 
Kč. Dvě služby neměly tržby. 

 

5.6.4. Dotace a výnosy ze státního rozpočtu, samosprávných celků atd. 
  

 
Obrázek 26 Celkové roční výnosy z dotací ze státního 
rozpočtu a rozpočtu krajů u organizací poskytujících TP 

Celkové výnosy činily 22 742 571,- Kč. Jedna služba dotaci nedostala. 
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Obrázek 27 Roční výnosy z dotací ze SR a rozpočtu krajů na 
klienta u organizací poskytujících TP 

Dvě služby výrazně převyšují průměr ve výši 25 920,12 Kč. 

 
Obrázek 28 Celkové roční výnosy z dotací MPSV u 
organizací poskytujících TP 

Pět organizací poskytující tísňovou péči dotaci neobdrželo. Celková výše podpory 
z MPSV činila 12 526 000,- Kč. 
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Obrázek 29 Roční výnosy z dotací MPSV na klienta u 
organizací poskytujících TP 

Pět služeb bylo ve sledovaném dotace bez přidělené dotace, některé služby výrazně 
převyšují průměr ve výši 8484,47 Kč, jedna ze služeb dokonce téměř šestinásobně. 

 
 

 
Obrázek 30 Celkové roční výnosy z příspěvků krajů u 
organizací poskytujících TP 
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Pro čtyři poskytovatele tísňové péče uvolnili prostředky 4 kraje, souhrnná výše 
výnosů činila 545 000,- Kč. 

 
Obrázek 31 Výše výnosu z krajských prostředků na klienta u 
podpořených 4 organizací u organizací poskytujících TP 

Zarážející je především příspěvek ve výši 176 000,- Kč na klienta u jedné služby 
poskytující TP. 

 
Obrázek 32 Celkové roční výnosy z příspěvku obcí u 
organizací poskytujících TP 
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Šest poskytovatelů nebylo z rozpočtu obcí podpořeno. Obce celkem podpořily služby 
celkovou částkou ve výši téměř 8,6 mil. Kč. 

 
Obrázek 33 Roční výnosy z příspěvku obcí na klienta u 
organizací poskytujících TP 

Průměr ročních výnosů z příspěvku obcí na klienta u organizací poskytujících TP činil 
6710,59 Kč. Jedna služba převýšila tento průměr 7,5 násobně. 

 

5.6.5. Přehled zdrojů financování 
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Obrázek 34 Podíl jednotlivých složek výnosů na celkovém 
financování organizací poskytujících TP 

 
V tržbách jsou napočtené základní i fakultativní služby. 
V ostatních jsou mj. finanční výnosy, přijaté příspěvky, dary nebo čerpání RF z darů 
atd. 

 
Obrázek 35 Podíl jednotlivých složek na financování tísňové 
péče z veřejných zdrojů (SR, kraje, obce) 

Na obrázku 35 je možno vidět, že podíl výnosů (= dotací) organizací ze státního 
rozpočtu činí cca 76% z celkových výnosů. Na této částce se nejvyšší měrou podílí 
MPSV svou dotací (58%), dále obce (40%) a kraje ze 2%. 

 

5.7. Domov pro seniory – případová studie 
Podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. se v domovech pro seniory se 
poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z 
důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba podle odstavce obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
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h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 45 

 

5.7.1. Kapacita 
V této případové studii budou zobrazeny konkrétní a skutečná data a ukazatele u 
dobře fungujícího domova pro seniory. 
 
Kapacita domova se v průběhu let měnila. V roce 2013 a 2014 byla ovlivněna 
mimořádnou událostí – povodněmi, domov navýšil kapacitu, aby mohl uspokojit 
potřebu více zájemců o poskytnutí sociální služby. 

 
Obrázek 36 Případová studie – vývoj kapacity domova pro 
seniory 
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5.7.2. Náklady 

 
Obrázek 37 Případová studie – růst měsíčních nákladů na 
lůžko v jednotlivých letech – domov pro seniory 

Z grafu je patrný konstantní nárůst měsíčních nákladů na lůžko, v roce 2014 činily 
tyto náklady 32 077 Kč, tzn. že roční náklady činily cca 384 924,- Kč. Tento údaj 
bude důležitý pro srovnání v následujících kapitolách. 

 
Obrázek 38 Případová studie - růst nákladů na lůžko/den 
v jednotlivých letech – domov pro seniory 
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Náklady na lůžko/den rostly v jednotlivých letech konstantně, od 764,35 Kč v roce 
2007 do 1 054,59 Kč v roce 2014. 

 

5.7.3. Výnosy 
 

 
Obrázek 39 Případová studie - růst výnosů na lůžko/den 
v jednotlivých letech – domov pro seniory 

Výnosy na lůžko/den v roce 2014 činily 969,75 Kč. Zajímavý je patrný pokles těchto 
výnosů v roce 2009 a 2010 ve srovnání s rokem 2008. 
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Obrázek 40 Případová studie – složení výnosů na lůžko/den 
v jednotlivých letech – domov pro seniory 

Sledujeme-li vývoj podílu jednotlivých složek výnosů v letech, je zajímavý zejména 
pokles dotace MPSV od roku 2012 a také od roku 2008 pravidelný každoroční nárůst 
příspěvku na péči a úhrad klientů. 

 
Obrázek 41 Případová studie – podíl jednotlivých zdrojů na 
celkových výnosech v roce 2008 – domov pro seniory 
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V roce 2008 činil podíl dotace MPSV na celkových zdrojích organizace 42%, úhrady 
klientů 29% a příspěvek na péči 17%. Výnosy ze zdravotních pojišťoven pouhá 4%. 

 

 
Obrázek 42 Případová studie – podíl jednotlivých zdrojů na 
celkových výnosech v roce 2011 – domov pro seniory 

V roce 2011 klesl podíl dotace MPSV na celkových zdrojích organizace 31%, výnosy 
ze zdravotních pojišťoven naopak vzrostly na 15%.  

 

 
Obrázek 43 Případová studie – podíl jednotlivých zdrojů na 
celkových výnosech v roce 2014 – domov pro seniory 
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V tomto roce opět pozorujeme pokles podílu dotace MPSV dokonce až na 18% 
všech celkových výnosů, domov dostal vyšší příspěvek od zřizovatele. 

 

 
Obrázek 44 Případová studie – podíl mzdových nákladů na 
nákladech na lůžko / den – domov pro seniory 

Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech na lůžko/den zaznamenal 
v jednotlivých letech konstantní nárůst, jak je patrno na výše uvedeném grafu. 

 

5.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče (§52) 

Podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. se ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují 
lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít 
bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického 
zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo 
jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

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

záležitostí. 46 
 

5.8.1. Náklady 
Pro tuto kapitolu byla využita data, která se podařilo získat přímo na MPSV. Jedná se 
o údaje o poskytovatelích této služby za rok 2014. 

 
Na níže uvedeném grafu jsou zobrazeny náklady na lůžko/den u organizací 
poskytujících sociální služby dle §52 v jednotlivých krajích České republiky. Nejvyšší 
náklady jsou ve Zlínském krají a činí 1745,82 Kč, naopak nejnižší jsou náklady 
v Jihomoravském kraji – ve výši 349,95 Kč. Průměrné náklady na lůžko/den  jsou 
763,06 Kč. Roční náklady na klienta činí dle podkladů dodaných MPSV 274 279,45 
Kč. 

 

 
Obrázek 45 Celkové náklady na lůžko / den – u organizací 
poskytující sociální služby dle §52 

5.8.2. Výnosy 
U výnosů jsou také sledována data za rok 2014. Data za jednotlivé poskytovatele 
poskytlo přímo MPSV. 
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Obrázek 46 Celkové výnosy na lůžko / den - u organizací 
poskytující sociální služby dle §52 

 
Je patrné, že nestandardní výše výnosů na lůžko/den u Zlínského kraje 
koresponduje s výší nákladů (viz přechozí podkapitola). Průměr výnosů činí 687,75 
Kč. 

 
Obrázek 47 Celková dotace MPSV na lůžko / den u 
organizací poskytující sociální služby dle §52 
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U dotace MPSV je viditelný rozdíl v jednotlivých krajích, zatímco u Libereckého kraje 
je výše dotace 26,81 Kč na lůžko / den, ve Zlínském kraji MPSV poskytlo dotaci na 
úrovni 345,17  Kč. 

 

5.9. Srovnání a efektivita jednotlivých druhů péče 
Z uvedených dat vyplývá několik možných závěrů. Co se týká efektivity jednotlivých 
druhů poskytované péče, celkové roční náklady na klienta u tísňové péče vychází 
průměrně na 39 739 Kč. Náklady na sociální lůžko ve zdravotnickém zařízení (§52) 
vychází podle dat MPSV na 274 279 Kč, tedy zhruba sedmkrát více, než náklady na 
tísňovou péči. Náklady na klienta v domově pro seniory vychází podle dat 
z případové studie na cca 384 925 Kč, tedy téměř desetkrát tolik. Tyto služby je 
samozřejmě velmi problematické porovnávat, zvláště protože v pobytových 
zařízeních mají klienti výrazně větší rozsah péče. Na druhou stranu je však zřejmé, 
že pokud je možné, aby člověk zůstal ve svém domácím prostředí, není to jen 
většinou osob preferovanější varianta, ale také výrazně levnější. 
 
Rozvoj tísňové péče by mohl výrazně ulehčit neformálním pečovatelům a zároveň do 
jisté míry nahradit nedostatek míst v pobytových zařízeních. Nedostatečná kapacita 
těchto zařízení bude v budoucnu na základě demografického vývoje problémem, 
který bude nutné řešit.  
 
V rámci poskytování tísňové péče by bylo vhodné v budoucnu vymezit pravidla 
poskytování, protože jak vyplynulo ze sebraných dat, některé organizace se počtem 
klientů či výškou nákladů výrazně liší od ostatních. I z toho důvodu je medián 
nákladů na jednoho klienta, který činí 19 794 Kč, o tolik rozdílný oproti průměru. Aby 
poskytované služby byly co nejefektivnější, organizace by pravděpodobně neměla 
výrazně přesahovat hodnotu tohoto mediánu.  
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Obrázek 48 Roční náklady na klienta u vybraných typů 
sociálních služeb 

 

5.10. Program ENABLE 
V rámci programu ENABLE47 bylo navrženo a testováno celkem šest druhů AT 
v domácnostech lidí s demencí. Tyto technologie byly testovány celkem v pěti 
evropských zemích (Velká Británie, Irsko, Norsko, Finsko, Litva) a studie popisuje 
jejich možné využití a do jaké míry mohou pomoci osobám s demencí i jejich 
pečujícím.  
 
Cílem programu bylo vyvinout technologie, které umožní osobám s demencí 
samostatný život a uleví jejich pečovatelům. Dalším cílem bylo stanovit metodiku 
testování přínosu těchto technologií.  
 
Výzkumné otázky, které byly zodpovězeny v rámci výzkumu: 

1. Jsou testované technologie přínosné pro osoby s demencí a pro jejich 
pečující? 

2. Nastaly při testování nějaké technické obtíže? 

3. Jakým způsobem by se testované AT měly dále vyvíjet, aby splnily 
očekávání? 

4. Kolik by byli pečující ochotni za testované technologie platit? 

                                            
47 Zdroj: http://www.enableproject.org/ 
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Osoby s demencí testovaly technologie až jeden rok a dopad AT byl zkoumán na 
základě kvalitativního výzkumu pomocí částečně strukturovaných rozhovorů. 
 
Studie prokázala, že většina pečujících oceňuje přínos asistivních technologií a více 
než třetina z nich pociťovala díky nim výraznou psychickou a emocionální úlevu.  
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Byly testovány následující technologie48: 

Název zařízení 
 

Přínosy AT - pro kolik 
procent byla technologie 
přínosná alespoň v jednom 
směru 

Podpora 
samostatnos
ti 

Odlehčen
í pečujícím 

Kolik byli 
osoby ochotny 
průměrně 
zaplatit Česká alternativa 

Celkové 
náklady na 
AT 

  

- Pro 
klienta 

- pro 
pečujícíh
o 

- pro 
komunitu 

  

(přepočet z 
euro, 
zaokrouhleno) 

  

Elektronický 
kalendář hlásící denní 
dobu 

 

85% 61% 44% 56% 32% 1 127 Kč 

Fotorámeček 
s aplikací kalendáře 
https://www.alza.cz/ham
a-steel-8-stribrny-
d2272227.htm 

Cena 1000 
– 5000 Kč 

Noční lampa 
s automatickým 
zapínáním 

 

40% 20% 20% 50% 0% 338 Kč 

Orientační světlo s 
fotobuňkou 

http://led-
osvetleni.heureka.cz/osr
am-nightlux-
automaticke-orientacni-
svetlo-vodotesne-
4008321376596/ 

Cca 200 - 
500 Kč 

                                            
48 Zdroj: http://www.enableproject.org/  

http://www.enableproject.org/
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Monitor plynového 
sporáku 

 

Data 
nezjištěn
a 

Data 
nezjištěna 

Data 
nezjištěna 

Data 
nezjištěna 

Data 
nezjištěna 4 050 Kč 

Detektor úniku 
plynu 
http://www.conrad.cz/hl
asice-uniku-plynu-
detektory-co.c0801037 

Cca 1000 – 
2000 Kč 

Lokátor osobních 
věcí 

 

47% 53% 31% 18% 30% 3 066 Kč 

Lokátor osobních 
věcí 

http://www.dopeneze
nky.cz/lokator-veci-4-v-
1/ 

Cca 1000 - 
1500 Kč 

Telefon 
s obrázkovou volbou 

 

83% 67% 46% 62% 39% 1 730 Kč 

Mobilní telefon pro 
seniory  

http://mobilni-
telefony.heureka.cz/alig
ator-a360/ 

Cca 1000 – 
2000 Kč 

Dávkovač léků se 
signalizací 

 

100
% 100% 20% 40% 80% 905 Kč 

Dávkovač léků se 
signalizací 

http://www.medcontro
l.eu/product/automaticky
-davkovac-leku-
medcontrol-s-plnym-
krytem-70/ 

Cca 500 -   
8000 Kč 

 

Tabulka 13 Testované technologie u osob s demencí.
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Jak je vidět z procentního porovnání, nejvíce využívaný a oceňovaný byl detektor 
úniku plynu, dávkovač léků se signalizací, telefon s obrázkovou možností vytáčení a 
kalendář s rozlišením dne a noci. Oproti tomu lokátor a lampa s detektorem pohybu 
nebyly pro klienty ani pro pečující v mnoha případech přínosné, často však z důvodu 
špatného technického provedení těchto zařízení – lampa se sice rozsvítila, ale 
nezhasla, hlásič lokátoru pro některé osoby nebyl dostatečně hlasitý, apod.  
 
Z rozhovorů jednoznačně vyplynulo, že osoby s demencí snáze a raději používají 
zařízení, se kterým se již někdy setkali.49 Z tohoto důvodu je třeba začít využívat 
technologie buď v raném stádiu onemocnění, nebo jejich design co nejvíce přiblížit 
věcem, na které jsou osoby s demencí zvyklí.  
 
Technické závady a problémy jsou vnímány výrazně hůře, než v normální situaci. 
Lidé přestanou zařízení důvěřovat a stává se pro ně nepoužitelným.  
 
Pro využití AT je také ve většině případů nutná asistence rodiny, pomoc se zvykáním 
si na nové zařízení a připomínání jeho využívání. V průměru tato činnost podle 
odhadů spotřebuje průměrně kolem 2,5 hodin během prvních týdnů, kdy si klient na 
technologii zvyká.50 Tento čas je také třeba uvézt v rámci nákladů při zavádění AT. 
Bez asistence pečujícího může být zavádění AT výrazně ztíženo.51  
 

5.11. Ekonomická návratnost 
Vzhledem k počtu AT potenciálně vhodných pro osoby s demencí bude pro ilustraci 
použit případová studie paní Lary52. 
 
Paní Lara má často obtíže v orientaci v čase a výrazně se jí zhoršila krátkodobé 
paměť. Z toho důvodu má paní Lara problémy s pravidelným braním léků, kterých 
bere velké množství. Její dcera, která o ní pečuje o ní měla velký strach a strávila 
mnoho času kontrolou medikace. Pokud léky nebyla schopna podat sama, platila 
pečovatelskou službu, aby na to dohlédla. Zároveň byla Lara velmi často 
v nemocnici, asi 4-5 krát za měsíc. 

 
 
 
 
 

                                            
49 S. Cahill et al. / Findings from Ireland on the usefulness of AT 
50 http://www.enableproject.org/download/ppt/Petrina_Duff.pdf  
51 CAHILL, S; et al. "It gives me a sense of independence" – Findings from Ireland on the use and 

usefulness of assistive technology for people with dementia. Technology & Disability. 19, 2/3, 133-
142, May 2007. ISSN: 10554181. 

52 Enable national report UK  

http://www.enableproject.org/download/ppt/Petrina_Duff.pdf


 
 

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

  Strana 91 (celkem 142) 

 
 
 

5.11.1. Celkové náklady 
 

Měsíční náklady 
bez AT 

Počet  Cena  Zdroj  Celkem  

Čas pečující dcery 
strávené za měsíc 
kontrolou léků 

20 hod 122Kč/hod https://www.czso.cz/cs
u/czso/cri/prumerne-
mzdy-1-ctvrtleti-2015 

2436 Kč 

Návštěvy 
pečovatelskou 
službou 

20 hod 120Kč/hod http://www.diakoniepis
ek.cz/  

2400 Kč 

Tabulka 14 Měsíční náklady bez asistivních technologií. 

Náklady po 
zavedení AT 

Počet Cena Zdroj Celkem 

Cena dávkovače 1 8090 Kč 
http://www.medcontrol.eu/prod
uct/automaticky-davkovac-
leku-medready-gsm-79/ 

8090 Kč 

Cena datové SIM 1 70 
Kč/měsíčně 

http://www.gomobil.cz/mobilni-
internet/ 70 Kč 

Tísňová péče 1 200Kč/ 
měsíčně Výstup 2A 200 Kč 

Čas pečující dcery 
strávený obsluhou 
zařízení 

2,5 
hod 122Kč/hod 

https://www.czso.cz/csu/czso/c
ri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-
2015 

305 Kč 

Tabulka 15 Měsíční náklady po zavedení asistivních 
technologií. 

Cena dávkovače je jednorázově na první pohled velmi vysoká, ale v dlouhodobém 
kontextu jsou náklady výrazně nižší – již druhý měsíc jsou náklady téměř shodné, 
protože je nutno rozpočítat jednorázovou investici. 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015
http://www.diakoniepisek.cz/
http://www.diakoniepisek.cz/
http://www.medcontrol.eu/product/automaticky-davkovac-leku-medready-gsm-79/
http://www.medcontrol.eu/product/automaticky-davkovac-leku-medready-gsm-79/
http://www.medcontrol.eu/product/automaticky-davkovac-leku-medready-gsm-79/
http://www.gomobil.cz/mobilni-internet/
http://www.gomobil.cz/mobilni-internet/
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2015
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Obrázek 49 Náklady na péči bez a s dávkovačem léků. 

5.11.2. Přínosy zavedení AT 
Po pořízení dávkovače léků se signalizací a dohody s místní tísňovou službou se 
situace výrazně zjednodušila, Lara si brala léky ve správný čas a správném 
množství a z velké části odpadli náklady na pečovatelskou službu. Dávkovač byl 
díky datové SIM kartě kontrolovatelný i distančně pomocí webového rozhraní, což 
zajistilo přesnou kontrolu branné medikace. To umožnilo její dceři například 
nespěchat každý den z práce okamžitě domů, ale vyřídit si i další potřebné 
záležitosti, a třeba také odjet na víkend pryč, což bylo dlouhou dobu nemyslitelné. 
Lara také díky správně branné medikaci navštěvuje lékaře až třikrát méně, s čímž se 
pojí to, že odpadly problémy s dopravou atd.  
 

5.12. Závěr: zhodnocení využití asistivních technologií u osob 
s demencí 

Jak je patrné za zjištěných údajů, asistivní technologie mohou být velmi užitečné pro 
osoby s demencí i pro jejich pečovatele. Jejich hlavní předností je relativně malá 
pořizovací cena oproti jiným druhům péče. Další jejich jasnou výhodou je pak to, že 
umožňují osobám s demencí zůstat ve vlastní domácnosti a pokračovat ve svém 
životě bez toho, že by potřebovali celou dobu pečovatele. Technologie mohou být 
také velice přínosní pro pečovatele, protože díky nim se nemusí obávat o zdraví a 
život jejich blízkých například z důvodu pádu apod.  
 
Asistivné technologie mají i přes tyto výhody určitá negativa. Hlavní je nutnost 
proškolit uživatele před jejich používáním, což může být u osob s demencí, 
vzhledem k výrazným ztrátám krátkodobé paměti velice problematické. V některých 
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případech – když například uživatel zapomene důvod určité zvukové signalizace, 
apod., může zavedení těchto technologií vyvolat zbytečný stres. Dalším problémem 
jsou potenciální technické závady, které uživatel vlastními silami není schopen 
opravit. V rámci výzkumu ENABLE bylo z tohoto důvodu několikrát nahlášeno 
svítidlo s fotobuňkou, které se sice při pohybu v pokoji rozsvítilo, po návratu do 
postele však nezhaslo a svítilo po zbytek noci.  
 
Na základě případových studií je prokázáno, že asistivní technologie v mnoha 
případech mohou v mnoha případech umožnit zůstat doma i o mnoho měsíců déle, 
než by bylo možné bez jejich zavedení. Vzhledem k demografickému rozvoji bude 
pravděpodobně počet lidí s demencí narůstat rychleji, než počet lůžek v pobytových 
zařízeních. I z toho důvodu je možné brát asistivní technologie jako jedno z možných 
řešení této situace.  
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6. Nákladová efektivita asistivních technologií v kardiologii 

V rámci Národního telemedicínského centra I. Interní kliniky-kardiologické, FN 
Olomouc, jsou využívány telemedicínské aplikace v kardiologii již od roku 2012 a to 
v rámci pilotních projektů bez úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Pro sledování 
pacientů se srdečním selháním tak bylo nutné zajistit úhrady služeb, které zahrnují 
tyto položky: 

• pořízení zdravotnických prostředků (tlakoměr, váha, pulsní oxymetr, měřič 
INR – vše s bezdrátovým přenosem) a monitorovacích jednotek  

• pořízení SW (mobilní a PC aplikace) a potřebných informačních technologií 
HW (mobilní telefony, tablety) 

• zajištění datového přenosu pro dálkové sledování pacientů a zasílání 
hodnot – SIM karty s datovými tarify a omezenými možnosti volání 
(Vodafone) 

• edukace pacientů a zdravotnických profesionálů pro používání 
telemedicínského vybavení 

• zabezpečení dohledu zdravotnických profesionálů (lékaři, zdravotní sestry, 
technici a technická podpora dodavatele) 

• vytvoření registrů a zabezpečení a skladování zasílaných dat od pacientů 

Pro ověřování efektivity těchto nových technologií bez úhrady nákladů za tyto služby 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění musela být zvolena kombinace výše 
uvedených způsobů úhradových mechanismů. Zdravotnické prostředky a další HW, 
SW, datové služby, registry atd. byly pořízeny ve veřejné soutěži a hrazeny 
z relevantních evropských projektů Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty 
UPOL. Edukace pacientů a participace zdravotnických profesionálů byla hrazena 
z rozpočtu I. Interní kliniky – kardiologické, FN Olomouc.  
 

6.1. Modelová analýza nákladové efektivity využívání 
telemedicínských postupů (dálkový monitoring) u pacientů se 
srdečním selháním ve FN Olomouc 

6.1.1. Standardní zdravotní péče o pacienty se srdečním selháním 
V rámci analýzy nákladové efektivity telemedicínských postupů byla nejprve 
zpracována podrobná analýza nákladů u vzorových typických reálných pacientů I. 
Interní kliniky – kardiologické, FN Olomouc s diagnózou srdečního selhání. Do 
analýzy byly vzaty data o 20 reálných pacientech kliniky a jejich vykázaná zdravotní 
péče z pohledů plátců zdravotní péče (zdravotních pojišťoven) za rok 2014. Nejprve 
byly vyčísleny průměrné náklady za zdravotní péči pro diagnózu srdečního selhání 
na klinice u pacientů typicky indikovaných k použití telemedicínských postupů (věk 
nad 18 let, LVEF < 45% nebo LVEF > 45% ale s BNP > 400 (nebo plus NT-
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proBNP>1500)). Do analýzy byly vzaty všechny data o nákladech na zdravotní péči 
za rok 2014, tedy všechny položky za hospitalizace, ambulantní kontroly a vyšetření 
kardiologem, za léky, ZUM, atd., tzn. všechny náklady na léčbu ze strany 
nemocnice.  

 

 Ambulantní část Hospitalizace 

průměr na jednoho 
pacienta FN Olomouc na 
diagnózu srdečního 
selhání za rok 2014 

11 366 Kč 379 730 Kč 

 

Lze tedy říci, že průměrné náklady za léčbu typického pacienta se srdečním 
selháním, indikovaného k použití telemedicínských prostředků jsou cca 391.096 Kč.  

 

6.1.2. Zdravotní péče za využití telemedicínských postupů pro léčbu 
srdečního selhání 

Péče o zdravotní pacienty za současného využití telemedicínských postupů spočívá 
ve výběru spolupracujících pacientů, kteří splňují klinická kritéria a mohou tak z této 
léčby profitovat ve smyslu klinických přínosů i zvýšené kvality života pacientů i větší 
bezpečnosti zdravotní péče díky každodennímu dálkovému monitoringu. Cílem je 
včas odhalit časté relapsy zdravotního stavu pacientů se srdečním selháním, u 
kterých dochází k velmi častým rehospitalizacím. Cílem je tyto relapsy a horšící se 
zdravotní stav odhalit včas a vyřešit jej dálkovou konzultací případně ambulantní 
kontrolou zejména úpravou medikace, místo zhoršení zdravotního stavu 
vyžadujících hospitalizaci.  
 
Při využití telemedicínských postupů jsou pacienti se srdečním selháním vybaveni 
mobilní bránou (tablet), SIM kartou po přenos dat pomocí internetu (3G/LTE) a 
zdravotnickými prostředky s bluetooth pro bezdrátový přenos naměřených hodnot 
z přístrojů do aplikace v mobilní bráně.  
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Telemedicínské prostředky (HW, SW, zdravotnické 
prostředky) 

Náklady v Kč za 
rok provozu 

osobní váha - Precision Health Scale, A&D Medical 3 200 

tlakoměr - Upper Arm Blood Pressure Monitor, A&D Medical 3 100 

pulzní oxymetr - Wrist pulse oximeter, Choicemmed 3 300 

mobilní brána – Samsung G Tab 3 8.0 5 000 

aplikační software 1 140 

datové služby 1 800 

CELKEM 17 540 

Tabulka 16 Roční náklady na telemedicínské prostředky 

Klinická efektivita telemedicínských postupů v rámci srdečního selhání je dle 
zahraničních studií 30% pokles hospitalizací i potřeby ambulantních kontrol a to ve 
většině vyspělých Evropských zemí. Velmi podobné údaje ukazují i výsledky našich 
pilotních studií ve FN Olomouc, které zde začaly být realizovány jako první v ČR od 
roku 2013.  

 
Pakliže telemedicínské prostředky přispívají ke 30 % poklesu čerpání ambulantní 
zdravotní péče i hospitalizací pro diagnózu srdečního selhání, typický indikovaný 
pacient využívající telemedicínu stojí systém zdravotní péče – 391.096 Kč x 0,7 + 
17.540 Kč = 291.307 Kč. Přestože jsou tedy pacienti vybaveni moderními ICT 
systémy v ceně cca 17.540 Kč za rok, úspory nákladů za zdravotní péči díky 
menšímu počtu ambulantních kontrol a hospitalizací představují 99.789 Kč.  

 

Zdravotní péče o pacienty se srdečním selháním Náklady / rok ve FN 
Olomouc 

Standardní zdravotní péče 391.096 Kč 

Zdravotní péče s telemedicínskými postupy 291.307 Kč 

Úspory na zdravotní péči díky telemedicíně / rok 99.789 Kč 

Tabulka 17 Roční úspory na zdravotní péči při využívání 
asistivních technologií. 
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7. Nákladová efektivita AT v obezitologii 

Dětská obezita představuje jeden z největších a velmi často diskutovaných 
společenských problémů poslední doby. Mnohé publikace přirovnávají výskyt dětské 
obezity již k pandemii. Ačkoliv je tento nárůst všem zřejmý a za posledních 20 let se 
počet dětských pacientů téměř ztrojnásobil, nebylo zatím nalezeno správné a 
efektivní řešení, jak tento nárůst zastavit či zmírnit. I přestože existuje několik 
různých druhů léčby a preventivních programů, počet pacientů stále neklesá.  
 
Dětská obezita a nadváha s sebou přináší mnoho dalších rizik, která ovlivňují jedince 
až do samotné dospělosti. Jedinec trpící obezitou či nadváhou se často potýká s 
estetickými a především závažnými zdravotními problémy. Dalším výrazným 
problémem je finanční stránka této problematiky. Dětský pacient není výdělečně 
činný subjekt, tudíž zatěžuje finanční stránku nejen rodiny ale i daného státu. 
Z důvodu velkého množství přinášejících komplikací spojených s touto diagnźou je 
vhodné léčbu dětské obezity zahájit co možná nejdříve, a tím předejít většině 
zmíněných komplikací. V rámci této diagnózy se nabízí několik způsobů léčby, které 
jsou typické nejen pro různý věk pacientů, ale i pro různé země celého světa. Na 
použití daného způsobu léčby je v každé zemi mnoho různých názorů. Vyskytuje se 
nespočet aspektů, které se musí zhodnotit a kterým každý odborníků přikládá různou 
váhu.  
 
Cílem práce bylo porovnat léčbu dětské obezity s využitím asistivních technologií, 
s lázeňskou péčí a s variantou léčby pouze v domácím prostředí. Lázeňská léčba 
dětské obezity je jeden z nejstarších způsobů léčby na území České republiky. 
Některá lázeňská zařízení na území ČR se léčbou dětské obezity zabývají více jak 
60 let. V posledních letech je zřejmý markantní nárůst inovativních technologií napříč 
všemi obory. Právě zdravotnictví je jedním z oborů, který ve vývoji léčebných 
postupů jde ruku v ruce s novými technologiemi. Asistivní technologie jsou podpůrné 
mechanismy sloužící ke zlepšení a udržení lepšího zdravotního stavu. V posledních 
letech došlo k rozvoji asistivních technologií i v oboru obezitologie, do kterého 
technologie přináší mnoho nových poznatků, příležitostí a inovativních postupů. 
Z tohoto důvodu je vhodné se věnovat asistivním technologiím, pomocí nichž by se 
léčba dětské obezity mohla stát úspěšnějším. 
Kapitola klinických výstupů představuje výsledky získaných klinických dat všech 
třech typů léčby dětské obezity: lázeňská péče, domácí léčba s využitím konzultací v 
obezitologické ambulanci a využití asistivních technologií. V jednotlivých 
podkapitolách je vždy stručně popsáno, z jakých klinických dat je vycházeno, a 
jakých výsledků různé typy léčby dosáhly.  
 
V rámci diplomové práce byla navázána spolupráce se Státními léčebnými lázněmi 
Bludov a s Pediatrickou klinikou ve FN v Motole. Z důvodu absence klinických dat 



 
 

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

  Strana 98 (celkem 142) 

v rámci léčby s využití asisitivních technologií byla provedena rešerše odborné 
literatury.  

 

7.1. Hodnocení klinických dat  
7.1.1. Klinická data – Státní léčebné lázně Bludov 

Jak již bylo zmíněno a popsáno v kapitole 1.5.1, byla v rámci diplomové práce 
navázána spolupráce se Státními léčebnými lázněmi Bludov, které se léčbou dětské 
obezity zabývají více než 50 let.  
 
V práci byla použita data o 350 pacientech, kteří v roce 2013 podstoupili v léčebném 
lázeňském zařízení lázeňskou péči s Indikací XXIV/2 (obezita spojená s dalšími 
rizikovými faktory). Léčbu podstoupili dětští pacienti ve věku 3 – 18 let, kdy bylo o 
nepatrné množství více dívek. Data o pacientech byla roztříděna nejen podle 
pohlaví, ale i podle věkových skupin. U obou pohlaví je zřejmé, že 
nejnavštěvovanější věkovou skupinou toho léčebného zařízení jsou pacienti ve věku 
od 10 do 14 let, viz obrázek 13. Další personální údaje o pacientech, kteří 
podstoupili léčebný program za rok 2013, jsou zaznamenány v tab. 8. 

 
Obrázek 50 Grafické znázornění věkových skupin léčených 
dětí u obou pohlaví ve Státních léčebných lázních Bludov 

 

Pacientská charakteristika Dívky Chlapci 

Počet 211 139 
Průměrný věk 13,09 13,53 
Směrodatná odchylka 3,13 2,70 
Min 3 3 
Max 18 18 
Medián 13 14 

Tabulka 18 Pacientská charakteristika Státních léčebných 
lázní Bludov 

1% 5% 

57% 

37% 

Chlapci 

3-6 let

7-9 let

10-14 let

15-18 let

3% 10% 

53% 

34% 

Dívky 

3-6 let

7-9 let

10-14 let

15-18 let



 
 

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

  Strana 99 (celkem 142) 

Lázně Bludov před začátkem pobytu každého pacienta podrobí vyšetření, během 
kterého si zaznamená hmotnost, výšku, množství tuku v těle a množství kosterního 
svalstva. Z výšky a hmotnosti je následně vypočítán index BMI. Stejně údaje jsou 
zaznamenány i na konci pobytu.  
 
Po zprůměrování zaznamenaných hodnot jednotlivých věkových skupin 
před začátkem a po skončení pobytu byl vypočítán rozdíl s cílem zjistit, zda léčba 
pacientů prospívá, a zda dochází během léčby k redukci tělesné hmotnosti a dalších 
sledovaných hodnot.   
 

 
Obrázek 51 Znázornění rozdílu sledovaných hodnot u 
věkových skupin dívek absolvovaných lázeňský pobyt 
v Státních léčebných lázních Bludov 

 

Rozdíl průměrných hmotností
[kg] Rozdíl hodnoty indexu BMI

3-6 let -2,07 0
7-9 let -3,79 -0,39
10-14 let -5,36 -2,18
15-18 let -5,65 -2,04

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Dívky - rozdíl hodnot na konci pobytu 
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Obrázek 52 Znázornění rozdílu sledovaných hodnot u 
věkových skupin chlapců absolvovaných lázeňský pobyt ve 
Státních léčebných lázních Bludov 

Na obrázku 14 i 15 je znázorněn rozdíl sledovaných hodnot na konci léčebného 
lázeňského pobytu. Vždy došlo k redukci tělesné hmotnosti i indexu BMI. Výraznější 
redukce tělesné váhy, tedy i indexu BMI, docházelo se zvyšující se věkem dětských 
pacientů.   
 

7.1.2. Klinická data – Fakultní nemocnice v Motole 
Další alternativou léčby dětské obezity, je léčba pacienta v domácím prostředí. 
Pacient by však měl navštěvovat obezitologickou poradnu či ambulanci, z důvodu 
kontroly informací týkajících se redukce tělesné hmotnosti a kontrole dosažených 
výsledků. Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce s Pediatrickou klinikou FN 
v Motole s obezitologickou ambulancí.  
 
Byla poskytnuta data o 209 dětských pacientech. Z těchto pacientů bylo dále 
vybráno 149 pacientů (72 chlapců a 77 dívek), kteří spolupracovali s obezitologickou 
ambulancí. Věkové rozložení dětských pacientů je širší, než v případě lázeňské 
péče. Ambulance se zabývá dětmi již po narození až do věku 18 let. Obrázek 16 
přestavuje věkové rozložení skupin pacientů, kteří využívají poradenství 
obezitologické ambulance. Nejčastější věkovou skupinou využívající toto 
poradenství je jak u chlapců i dívek skupina ve věku 11 - 14 let.  
 
 
 

Rozdíl průměrných hmotností
[kg] Rozdíl hodnoty indexu BMI

3-6 let -1,20 -1,20
7-9 let -3,91 -1,99
10-14 let -6,10 -2,36
15-18 let -7,06 -0,06

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

Chlapci - rozdíl hodnot na konci pobytu 
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Pacientská charakteristika Dívky Chlapci 

Počet 77 72 
Průměrný věk 11,90 11,14 
Směrodatná odchylka 3,65 4,28 
Min 1 1 
Max 18 18 
Medián 12 11 

Tabulka 19 Pacientská charakteristika pacientů 
Obezitologické ambulance FN v Motole 

 
Obrázek 53 Grafické znázornění věkových skupin léčených 
dětí u obou pohlaví 

Obezitologická ambulance opět zaznamenává o pacientech údaje o tělesné 
hmotnosti a indexu BMI. Tyto údaje byly zaznamenávány při každé návštěvě 
pacienta. Rozdíl průměrných hodnot indexu BMI na začátku a konci konzultací je 
zaznamenán v případě dívek na obrázku 17 a v případě chlapců na obrázku 18. 
Velmi často docházelo k nárůstu tělesné hmotnosti u pacientů, tyto pacienti jsou 
však sledováni za delší časové období než v případě lázeňského léčebného 
programu, proto zde také dochází i k výrazným změnám tělesné výšky. Tudíž lépe 
odpovídajícím ukazatelem je index BMI, který se změnami tělesné výšky počítá. 
V průměru docházelo k nepatrnému poklesu BMI. Při bližším seznámením se 
s hodnotami pacientů, docházelo k výraznému snížení hmotnosti jen v ojedinělých 
případech.  
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Obrázek 54 Znázornění rozdílu sledovaných hodnot u 
věkových skupin dívek 

 

Obrázek 55 Znázornění rozdílu sledovaných hodnot u 
věkových skupin chlapců 

7.1.3. Klinická data – Asistivní technologie  
Pro získání klinických efektů a provedení následného klinického zhodnocení u 
způsobu léčby za použití asistivních technologií byla provedena rešerše odborné 
literatury. Nejprve byly stanoveny podmínky pro zařazení studie: 

• Studie publikované mezi lety 2005 – 2014, 
• studie zaměřené na využití asistivních technologií k edukaci a monitoringu 

pacienta, 

Rozdíl hodnoty indexu BMI
1-4 let 0,03
5-7 let 0,01
8-10 let -0,54
11-14 let -0,84
15-18 let -1,34
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0

0,5
Dívky - rozdíl hodnot na konci léčby 

Rozdíl hodnoty indexu BMI
1-4 let 0,35
5-7 let -0,15
8-10 let 0,05
11-14 let -0,58
15-18 let -1,62
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Chlapci - rozdíl hodnot na konci léčby 
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• studie zaměřené na pacienty ve věku 2 – 18 let, 
• studie zaznamenávající hodnoty indexu BMI. 

Zdroje studií: 

• Embase, 
• Google schoolar, 
• PubMed, 
• Science Direct, 
• Scopus, 
• Springer link, 
• Web of knowledge. 

Použitá klíčová slova:  

• Dětká obezita, 
• Telemedicína, 
• IT, 
• Index BMI, 
• Asistivní technologie, 
• Akcelerometr. 

Na obrázku 19 je představen postup, který vedl k získání konečného počtu 9 studií. 
Z rešerše odborné literatury byly vyčleněny studie, které neměly žádné výstupy, 
nepoužívaly asistivní technologie nebo pouze popisovaly technologické prvky, 
nebyly zaměřeny na děti a nebyly zaměřeny na obezitu a její léčbu. V příloze 5 jsou 
zaznamenány výsledné použité studie.  

 



 
 

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

  Strana 104 (celkem 142) 

 
Obrázek 56 Průběh zpracování odborné literatury 

 

7.2.  Klinické výstupy 
Byla získána data ze tří oblastí: pacienti, kteří podstoupili lázeňský pobyt, pacienti, 
kteří využívali poradenství obezitologické poradny a pacienti, kteří využívají služby 
asistivních technologií. Po vytřídění dat a jejich následné zhodnocení byly vybrány 
klinické výstupy, které se daly zjistit ze všech získaných dat:  

• Snížení indexu BMI 
• Zameškání školní docházky 
• Zameškaný čas rodičů v zaměstnání 

 

7.2.1. Snížení indexu BMI 
Snížení indexu BMI je jeden z nejdůležitějších klinických výstupů. V tab. 10 jsou 
zaznamenány průměrné hodnoty indexu BMI u dívek i chlapců v nejpočetnějších 
věkových skupinách. Lepších výsledků při redukci hodnoty indexu BMI zaznamenali 
pacienti, kteří absolvovali léčebný lázeňský pobyt ve Státních léčebných lázních 
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Bludov a pacienti, kteří používali asistivní technologie než v domácí péči s možností 
spolupráce s obezitologickou ambulancí.  

.  
Klinická data Lázeňský léčebný 

pobyt 
Léčba v domácí 
péči – 
obezitologická 
ambulance 

Léčba s využitím 
asistivních 
technologií 

Pohlaví Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci 
Nejpočetnější 
věková skupina 

10-14 let 11-14 let 10 - 14 let 

Průměrná hodnota 
BMI (před/po) 

28,56 29,50 29,53 29,03 28,49 29,40 
26,38 27,13 28,69 28,45 27,20 27,63 

Směrodatná 
odchylka (před/po) 

4,029 4,48 6,895 6,067 4,38 5,83 
3,90 4,26 6,71 5,86 4,43 5,71 

Max (před/po) 46,80 41,80 49,60 48,30 48,60 48,30 
44,00 39,00 50,70 44,40 43,60 44,40 

Min (před/po) 20,60 21,60 22,60 19,90 22,40 21,00 
18,50 19,80 23,10 20,40 21,80 19,40 

Medián (před/po) 28,30 28,40 28,15 28,05 27,85 28,25 

26,20 26,15 26,45 27,10 26,20 26,65 
Tabulka 20 Shrnutí pacientských dat indexu BMI u všech 
způsobů léčby u nejpočetnějších skupin 

Na obrázku 20 a 21 je graficky znázorněna změna indexu BMI před a po 
absolvování všech typů léčby. V případě lázeňského pobytu a léčby za pomocí 
asistivních technologií došlo vždy k výraznému snížení hodnot indexu BMI jak u 
dívek i chlapců. U způsobu domácí léčby s využitím poradenství obezitologické 
poradny u dívek nedošlo ke snížení hodnot indexu BMI. V případě chlapců došlo ke 
snížení hodnot indexu BMI, i když pouze k nepatrnému.  
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Obrázek 57 Průměrná hodnota indexu BMI dívek před a po 
absolvování léčby 

 
Obrázek 58 Změna hodnot indexu BMI chlapců před a po 
absolvování léčby 
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7.2.2. Zameškání školní docházky 
Prevence a léčba dětské obezity je nejen finančně, ale i časově náročná. V případě 
dětských pacientů ve věku 7 – 18 let může často docházet k zameškání povinné 
školní docházky. Jak v případě klinického výstupu snížení indexu BMI, byli vybráni 
pacienti nejpočetnějších skupin v rozmezí 10 – 14 let. Dle zákona 561/2004 Sb. O 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byl určen 
počet školních hodin, které děti v různém věku absolvují. Na základě těchto údajů 
byl určen průměrný počet školních hodin jednotlivých ročníků [67]. 

.  
Věk Ročník Počet hodin Průměr počtu 

hodin/den 
7-8 1, 2 22 4,4 
9-11 3 - 5 26 5,2 
12-13 6, 7 30 6 
14-15 8, 9 32 6,4 
10 – 14 let  27,7 5,5 

Tabulka 21 Povinná školní docházka na základní škole dle 
maxima hodin v týdnu [vlastní, zdroj:[67]] 

V případě Státních léčebných lázní Bludov je školní docházka řešena vyučováním, 
které probíhá každý všední den v rozmezí 3 – 4 hodin. Doba vyučování je 
naplánovaná pouze po dohodě a vyučování je určeno pouze pro žáky základních 
škol. Důraz ve výuce bývá kladen pouze na hlavní předměty dle pokynů školy, 
kterou žák běžně navštěvuje.  
 
Nejvyšší obsazenost lázní dětskými pacienty bývá převážně v letních měsících 
červenec – srpen, tedy v době velkých letních prázdnin, ale i přesto značná část 
pacientů navštěvuje lázeňského zařízení během školního roku. Procentuelní 
rozložení obsazenosti během celého roku zaznamenává obrázek 22. 
 
Nejpočetnější věková skupina ve věku 10 – 14 let, dochází do školy každý týden 
v průměru 27,7 hod/týdně. Pacient, který absolvuje lázeňský léčebný pobyt mimo 
období velkých letních prázdnin s docházkou náhradního studijního plánů v průměru 
3,5 hod/denně, dochází do náhradní školy v průměru 17,5 hod/týdně. Za čtyřtýdenní 
lázeňský léčebný pobyt zamešká žák v průměru 40,8 hodin povinné školní 
docházky.  
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Obrázek 59 Obložnost lázní u KLP a samoplátců v roce 2013 
dle jednotlivých měsíců [vlastní, zdroj:[68]] 

V případech léčby s využitím konzultací s obezitologem a s využitím asistivních 
technologií, bylo odvozeno zameškání povinné školní docházky ze získaných dat 
o počtu návštěv daných zařízení. V rámci této práce budeme uvažovat, že pacienti 
zameškají vždy celý den školní výuky, některá sezení mohou mít dobu trvání až dvě 
hodiny a určitý čas stráví rodina i cestou do ambulance. 
 
Zprůměrujeme-li hodnotu průměrných hodnot návštěvv obezitologické ambulanci 
za dívky a chlapce, dostaneme se k průměrné hodnotě návštěv 6,3 dne. Za celkovou 
průměrnou dobu léčby s asistencí rad obezitologa pacienti zameškají v průměru 
34,65 dnů z povinné školní docházky.  
 
V případě používání asistivních dochází pacient také na kontroly k odborníkovi, 
frekvence návštěv bývá však nižší než v příadě pouze konzultaci s obezitologem bez 
využití asistivních technologií. Rozdíl je dán vlastním monitoringem pacientem nebo 
rodiči a včasným a častým zasíláním dat s výsledky péče. V průměru dochází 
k návštěvám 3,04 krát za celé období léčby, tudíž pacient zamešká pouze 16,72 hod 
školní docházky. 
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Klinická data Léčba v domácí péči – 
obezitologická ambulance 

Léčba s využitím 
asistivních technologií 

Pohlaví Dívky Chlapci Dívky 
Chlapci 

Nejpočetnější věková 
skupina 

11-14 let 10 – 14 let 

Průměrná hodnota návštěv 6,68 5,91 3,04 

Směrodatná odchylka 2,17 2,49 1,01 

Max 11 12 5 

Min 4 3 1 

Medián 6 5 3 

Tabulka 22 Shrnutí pacientských dat počtu návštěv zařízení 
(trvání pobytu) způsobů léčby u nejpočetnějších skupin 

Velmi časté absence povinné školní docházky s sebou nesou mnoho rizik. Absence 
na počátku školního věku může ovlivnit studijní výsledky žáka na delší dobu. Během 
začátku školního roku dochází k opakování učiva z předchozího roku a také 
k doplňování mezer předchozí výuky. Pokud dítě v tomto období chybí, často se 
dostává do značného skluzu získaných vědomostí, který může vyústit až 
v neprospěch žáka.  
 
Pokud žák často chybí v období před ukončením klasifikace daného pololetí, 
dochází k nedostatečnému prostoru pro klasifikace jedince. V takovémto případě 
dojde k nedostatečnému počtu známek ke klasifikaci, a dle klasifikačního řádu 
v takovémto případu může být žákovi odložena klasifikace.  

 

7.2.3. Zameškaný čas rodičů v zaměstnání  
Léčba dětské obezity není časově náročná nejen pro dětského pacienta, ale i pro 
celou jeho rodinu. Při návštěvě obezitologické ambulance bývá přítomen vždy aspoň 
jeden z rodičů. V případě léčby v lázeňském zařízení dochází k zameškání času 
o víkendech, kdy rodiče dopraví dítě do lázní a dále mají možnost víkendových 
návštěv.  
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Při předpokladu, že daný rodič nechodí do zaměstnání o víkendech, lze přepokládat, 
že v případě léčby dítěte, který podstupuje léčebný lázeňský pobyt, nezamešká čas 
v zaměstnání, ale pouze svůj osobní čas. V tomto způsobu lze tedy uvažovat o 
nulovém zameškání rodičů v zaměstnání.  
 
Výrazněji zamešká rodič v zaměstnání, při kontrolách v obezitologické ambulanci 
a při kontrolách u odborníka s využitím asistivních technologií. Zameškání se odvíjí 
od délky návštěvy a také od cesty do daného zařízení. Délka absence rodičů 
v zaměstnání je tedy přímo úměrná počtu návštěv. V případě návštěv obezitologické 
ambulance uvažujeme zameškání v průměru 6,3 pracovních dní a v případě léčby 
pomocí asistivních technologií 3,04 dne. 

 

Způsob léčby  Lázeňský léčebný 
pobyt 

Léčba v domácí 
péči – 
obezitologická 
ambulance 

Léčba s využitím 
asistivních 
technologií 

Průměrná počet 
zameškaných dní 

0 6,3 3,04 

Směrodatná 
odchylka 

0 2,38 1,01 

Max 0 12 5 
Min 0 3,0 1 
Medián 0 5,5 3 

Tabulka 23 Tabulka průměrných počtu dní zameškaných 
v zaměstnání dle typu léčby 

7.2.4. Analýza nákladů a dopadů 
Sestavení klinických výstupů léčby dětské obezity bylo velice problematické. V práci 
bylo zjištěno, že každý poskytovatel zdravotní péče ze zmíněných postupů léčby 
zaznamenává jiná data o pacientech, a ne všechna data mohla být pro práci 
přístupna. Pro zhodnocení odlišných klinických dat byla zvolena částečná analýza 
nákladů a důsledků, která je založena na zhodnocení pomocí nestrukturovaného 
textu. 
 
V rámci léčebné lázeňské péče byla poskytnuta data naměřená vždy před a po 
skončení pobytu. Byly zaznamenávány hodnoty týkající se tělesné hmotnosti, indexu 
BMI, hodnoty tělesného tuku v těle a hodnoty o množství kosterního svalstva v těle. 
Ze získaných hodnot roztříděných do věkových skupin byly vypočítány průměrné 
hodnoty před a po absolvování pobytu, z těchto hodnot lze určit, zda tento typ léčby 
byl účinný a zda došlo ke snížení sledovaných hodnot. Snížení indexu BMI je již 
popsáno v kapitole 3.2.1, snížení množství tělesného tuku na konci absolvování 
čtyřtýdenního lázeňského pobytu je znázorněn na obrázku 23, který vychází 
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z hodnot uvedených v tab. 14. U obou pohlaví došlo k výraznému snížení množství 
tělesného tuku.         

         
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Pohlaví Dívky Chlapci 
Průměrná hodnota 
množství tělesného tuku 
(před/po) [kg] 

29,28 30,94 
24,76 25,13 

Směrodatná odchylka 
(před/po) 

8,98 10,48 
8,42 9,82 

Max (před/po) 67,70 61,30 
61,90 59,50 

Min (před/po) 11,80 10,20 
8,90 7,30 

Medián (před/po) 28,20 29,30 
24,10 22,20 

 

Tabulka 24 Průměrné hodnoty množství tělesného tuku před 
a po absolvování lázeňského pobytu u věkové skupiny 10 – 14 
let 

 
Obrázek 60 Změna množství tělesného tuku u dívek a 
chlapců nejpočetnější věkové skupiny 10-14 let po absolvování 
léčebného lázeňského pobytu 



 
 

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

  Strana 112 (celkem 142) 

Ve všech získaných naměřených hodnotách u obou pohlaví lze pozorovat značný 
úbytek těchto hodnot. Úbytky naměřených hodnot přestavuje obrázek 24 a 25. 
Během léčby docházelo k úbytku množství kosterního svalstva, až na případ chlapců 
věkové skupiny 3 až 6 let. Úbytek množství kosterní svaloviny je považováno za 
nežádoucí efekt během hubnutí. Optimální výsledek redukčního režimu je, že 
dochází k redukci tělesné hmotnosti a podstatě výrazně menšímu úbytku aktivního 
svalstva, v tomto případě bývají nepříznivé účinky minimální.  

 

 
Obrázek 61 Rozdíly sledovaných hodnot u dívek na konci 
lázeňského pobytu dle všech věkových skupin 

 

 
Obrázek 62 Rozdíly sledovaných hodnot u chlapců na konci 
lázeňského pobytu dle všech věkových skupin 
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V rámci léčby navštěvující poradenství obezitologické ambulance byly 
zaznamenávány a poskytnuty odlišné údaje o pacientech oproti léčbě lázeňské. U 
těchto pacientů bývá zaznamenávána porodní hmotnost a délka, podrobné 
informace o rodičích pacientů (výška, hmotnost), diagnóza a výsledky laboratorního 
vyšetření. Dále byly poskytnuty antropologická data jako nynější tělesná výška a 
hmotnost, index BMI, obvod hlavy, paže, břicha a boků. Ke všem těmto údajům byl 
uveden percentil a tzv. z-skóre, které se vypočítá jako podíl rozdílu naměřené 
hodnoty a průměru referenční populace ke směrodatné odchylce referenční 
populace.  
 
K nejčastějším diagnózám pacientů navštěvující obezitologickou ambulanci patřily 
diagnózy s kódy dle MKN-10 E888 (Jiné určené poruchy metabolismu), E660 
(Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií) a E780 (Čistá 
hypercholesterolemie). V ojedinělých případech se vyskytovaly diagnózy E668 (Jiná 
obezita), E669 (Obezita NS) a E039 (Hypotyreóza NS), viz obrázek 25.  

 
Obrázek 63 Procentuelní zastoupení zapsaných diagnóz u 
dívek a chlapců 

Sestavení vhodných klinických efektů ze získaných dat bylo velmi náročné. Jak již 
bylo popsáno v této kapitole, různé zařízení zabývající se léčbou dětské obezity, 
zaznamenávají různá data, které poté lze vyhodnotit spíše jednotlivě. Z tohoto 
důvodu by bylo vhodné zavést pevně danou strukturu zaznamenávaných dat.  
 

7.3. Hodnocení vah kritérií  
7.3.1. Expertní hodnocení – Saatyho metoda 

Pro párové porovnání vybraných klinických výstupů byla sestavena expertní skupina. 
Byli vybráni odborníci, kteří mají minimálně 5 letou zkušenost v oboru lázeňství a 
zkušenosti s asistivními technologiemi. Další podmínkou byla minimálně 10 letá 
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zkušenost v oboru obezitologie. V rámci práce byli osloveni odborníci z řad lékařů, 
sester i nelékařských profesí.  
 
Po zhodnocení každé dvojice kritérií expertem, byla pomocí Saatyho metody 
stanovena váha každého kritéria, viz tab. 15. 

 
 

 
 

Parametry Váha criteria 
Snížení indexu BMI 0,78 
Zameškání školní docházky 0,11 
Zameškaný čas rodičů v zaměstnání 0,11 

Tabulka 25 Váha kritéria stanovena Saatyho metodou 

7.3.2.  Výsledky - Metoda AHP 
Vyhodnocení vztahu pomocí AHP modelu probíhala pomocí třístupňové hierarchické 
struktury. V prvé řadě byl zvolen cíl modelu, v další úrovni jsou jako kritéria použity 
klinické výstupy, které jsou blíže popsány v kapitole 3.2. A jako poslední úrovní jsou 
alternativy způsobu léčby dětské obezity. Model je zobrazen na obrázku 27. 

 

 
Obrázek 64 Hierarchická struktura AHP modelu nákladově 
nejefektivnější léčby dětské obezity 

Po provedení Saatyho metody měli experti za úkol párově hodnotit vždy dvě 
alternativy proti sobě a to vždy vzhledem k danému parametru. V rámci hodnocení 
byly vytvořeny tři matice, každá matice pro jeden hodnocený parametr. Ze získaných 
hodnot byly následně vypočítány geometrické průměry pro všechny parametry. 
Výsledné hodnoty a pořadí hodnocených způsobů léčby představuje tab. 16. 
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Způsob 
léčby 

Snížení 
indexu BMI 

Zameškání 
školní 
docházky 

Zameškaný 
čas rodičů 
v 
zaměstnání 

Výsledek Pořadí 
variant 

Lázeňský 
léčebný 
pobyt 

0,495 0,009 0,072 0,577 1 

Léčba 
v domácí 
péči 

0,081 0,021 0,014 0,116 3 

Využití 
asistivních 
technologií  

0,201 0,081 0,025 0,307 2 

Tabulka 26 Výsledné hodnoty a pořadí Saatyho metodou a 
metodou AHP 

7.4.  Multikriteriální rozhodování 
Během hodnocení pomocí metody TOPSIS došlo nejdříve k převedení všech 
parametrů na maximalizační charakter. Dále byla určena ideální varianta H 
s ohodnocením a bazální varianta D s ohodnocením. Hodnoty kriteriální matice 
vypočteny Saatyho metodou a metodou TOPSIS představuje tab. 17. 
 

Způsob léčby Snížení indexu 
BMI 

Zameškání školní 
docházky 

Zameškaný čas 
rodičů 
v zaměstnání 

Lázeňský léčebná 
pobyt 

-0,435 -0,081 -0,00 

Léčba v domácí 
péči – 
obezitologická 
ambulance 

-0,465 -0,069 -0,10 

Využití asistivních 
technologií 

-0,446 -0,069 -0,048 

H -0,435 -0,033 -0,00 
D -0,465 -0,081 -0,10 

Tabulka 27 Vážená kriteriální matice vypočítaná Saatyho 
metodou a metodou TOPSIS 
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Po vypočítání vzdálenosti od ideální (D+) a bazální varianty (D-) dopočítáme relativní 
ukazatele vzdáleností jednotlivých variant od bazální varianty. Výsledek s nejvyšší 
hodnotou tohoto ukazatele považujeme za řešení této problematiky. Výsledné pořadí 
stanovené dle metody TOPSIS představuje tab. 18. 
 
 
 

Způsob léčby D+ D- Výsledek Pořadí variant 
Lázeňský 
léčebná pobyt 

0,048 0,104 0,686 1 

Léčba 
v domácí péči 
– 
obezitologická 
ambulance 

0,110 0,012 0,100 3 

Využití 
asistivních 
technologií 

0,049 0,073 0,596 2 

Tabulka 28 Výsledné hodnoty a určení jednotlivých variant 
Saatyho metodou a metodou TOPSIS 

 

7.5.  Nákladová analýza 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, v rámci diplomové práce byla navázána 
spolupráce se Státními léčebnými lázněmi Bludov a pediatrickou klinikou FN 
v Motole a to s dětskou obezitologickou ambulancí. Nákladová data byla sbírána 
vždy k aktuálnímu roku, ze kterého pochází data klinická.  
 
Z důvodu abcence nejenom klinických ale i nákladových dat týkající se způsobu 
léčby s využitím asistivních technologií bude sestaven návrh léčby na základě 
znalostí z rešerše odborné literatury.  
 
Prvním krokem při výpočtu analýzy nákladové efektivity je stanovení její 
perspektivisty. V této diplomové práci byla analýza nákladové efektivity provedena 
z perspektivy: 

• Plátce zdravotní péče  
• Poskytovatel zdravotní péče  
•  

7.5.1. Nákladová data – Státní léčebné lázně Bludov 
Státní léčebné lázně Bludov jsou státním podnikem, který se zabývá léčbou dětské 
obezity více jak 50 let. Od roku 2014 se orientují i na dospělou klientelu trpící 
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bolestmi zad, svalů, velkých kloubů atd. Získaná ekonomická i klinická data jsou 
z roku 2013, kdy bylo v lázních k dispozici 131 lůžek. V posledních pěti let docházelo 
k úbytku obleženosti těchto lůžek dětskými pacienty, viz tab. 19.  

 
Tab. 1:  

Rok Obležnost [%] Průměr obsažených 
lůžek 

2009 54,23 71,04 
2010 52,73 69,08 
2011 44,16 57,85 
2012 32,27 42,27 
2013 25,00 32,75 

Tabulka 29 Obložnost lůžek Státních léčebných lázní Bludov 
v letech 2009 – 2013 [vlastní, zdroj: [68]] 

Léčebný lázeňský program určený k léčbě dětské obezity trvá 4 týdny. Lázeňská 
péče týkající se této problematiky probíhá formou komplexní lázeňské péče 
(KLLRP), příspěvkové lázeňské péče (PLLRP) a ambulantní lázeňské péče (AMB). 
V roce 2013 navštívilo Státní léčebné lázně Bludov 365 pacientů, kteří podstoupili 
komplexní lázeňskou péči, 81 pacientů příspěvkové lázeňské péče a nejvíce 1 003 
pacientů podstoupilo ambulantní lázeňskou péči. Přehled návštěvnosti lázní dle typu 
lázeňské péče je zaznamenán v tab. 20. V oblasti ambulantní lázeňské péče 
dochází k rapidnímu nárůstu, oproti pacientům komplexní lázeňské péče.  
  

Typ péče 2010 2011 2012 2013 Index 
2013/2010 2013/2013 

KLLRP 827 728 518 365 0,44 0,70 
PLLRP 565 357 276 81 0,14 0,29 
AMB 512 809 880 1 003 1,96 1,14 

Tabulka 30 Tabulka odléčených pacientů dle typu léčby 
v letech 2010 – 2013 [vlastní, zdroj:[68]] 

Náklady z perspektivy plátce zdravotní péče 

V tab. 21 jsou uvedeny vykazované náklady na léčbu, ubytování a stravování. 
Úhrady za pobyt dětského pacienta jsou závislé na věku dítěte v položce stravování, 
rozlišuje se strava do a nad 11 let dítěte. Dále se zohledňuje kategorie ubytování A 
či B, a samozřejmě v každém případě také záleží na zdravotní pojišťovně. Každá 
pojišťovna má své vlastní ceny za ubytování, stravování a léčbu. Tudíž vzniká 
několik možných kombinací za úhradu péče o jednoho pacienta, která se pohybuje 
v rozmezí cca 1 000 Kč až 1 350 Kč. V rámci diplomové práce byly získány od 
ekonomického oddělení účtové položky 602100, 602110 a 602120 týkající se příjmů 
od pojišťoven za děti. Průměrná suma, která je od pojišťovny za jednoho pacienta 
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vyplacena lázeňskému zařízení, je vypočítána jako součet průměrných tržeb 
vydělených počtem lůžkodnů. Průměrná suma za 1 den za 1 pacienta je 1 038 Kč. 
V případě 4 týdenního pobytu lázně v průměru získají od pojišťovny 29 077 Kč za 1 
pacienta.  

 
 

Účtová položka Tržby od 
ZP 

2013 
Tržby [Kč] Lůžkodny Průměr [Kč] 

602100 Léčba 4 761 853 10 128 470 
602110 Ubytování 3 465 033 10 128 342 
602120 Stravování 2 290 818 10 128 226 
Délka pobytu CELKEM 10 517 704 30 384 1038 
4 týdny 1 Pacient 29 077 

Tabulka 31 Tabulka tržeb od ZP [vlastní, zdroj: ekonomické 
oddělení lázně Bludov] 

Náklady z pohledu poskytovatele zdravotní péče 

K určení nákladů, které hradí poskytovatel péče, tedy Státní léčebné lázně Bludov, 
byla získána výsledovka za rok 2013. Byly vybrány jednotlivé položky z výsledovky, 
viz Tab 22. Tyto položky byly staženy ke všem dětským pacientům bez ohledu na 
typ lázeňské péče. Z tab. 20 jsou známy počty pacientů a typy pobytu, který 
absolvovali v roce 2013. Při znalosti počtu dětských pacientů, byly položky ve 
výsledovce 2013 přepočítány na cenu za 1 pacienta komplexního lázeňského 
programu za celý čtyřtýdenní pobyt ve výši 29 790 Kč.  
  

Položky Částka [Kč] 
Spotřeba (léky, materiál, potraviny, atd.)  654 819 
Spotřeba energií  434 511 
Opravy a údržba  377 863 
Služby  5 350 217 
Osobní náklady  3 895 968 
Odpisy  148 866 
Daně  10 978 
CELKEM  10 873 222 
1 Pacient  29 790 

Tabulka 32 Náklady vynaložené na léčbu Státními 
léčebnými lázněmi Bludov 

7.5.2. Nákladová data – FN v Motole, Obezitologická ambulance 
Obezitologická ambulance je součástí Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Klinika vznikla teprve v roce 2004 
spojením bývalé I. dětské kliniky a části bývalé II. dětské kliniky. Pacienti s rodinami, 



 
 

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

  Strana 119 (celkem 142) 

kteří se rozhodnou bojovat s léčbou dětské obezity v domácím prostředí navštěvují 
tuto ambulanci z důvodu poradenství, edukace a kontroly možných výsledků. Dle 
obezitologické ambulance je hlavní terapií dlouhodobá individuální kognitivně-
behaviorální terapie, která nezasahuje pouze pacienta, ale převážně celou rodinu. 
V případě této ambulance má dietoterapie a fyzioterapie podpůrný léčebný význam.  
 

Náklady z perspektivy plátce zdravotní péče 

Podpůrný program ambulance se skládá z činností uvedených v tab. 23. Tabulka 
vyjadřuje, s jakou četností jsou jednotlivé činnosti během léčebného programu 
prováděny, a také jejich bodové ohodnocení. Následně je sestavena celková bodová 
cena za komplexní léčebný program za jednoho pacienta. Tato bodová cena byla 
následně vynásobena stanovenou hodnotou bodu 0,95 Kč. Celková suma, která je 
uhrazena zdravotní pojišťovnou činí 9 373 Kč. 
 

Vyšetření Bodové 
ohodnocení 

Četnost Celkem bodů 

Komplexní vyšetření 653 1 653 
Cílená vyšetření  331 6 1 986 
Nutriční terapeut - jídelníček 97 2 194 
Zacvičení fyzioterapeutem 155 2 310 
Psychologické vyšetření 
primo 

545 1 545 

Psychoterapie 322 1 322 
Tel. rozhovor 70 3 210 
Laboratorní vyšetření  2 823 2 5 646 
CELKEM bodů 9 866 bodů 
CELEM Kč 9 373 

Tabulka 33 Bodová cena vyšetření vykazujících na zdravotní 
pojišťovnu [vlastní, zdroj: [69]] 

Náklady z pohledu poskytovatele zdravotní péče 

Další zvolenou perspektivou byla perspektiva poskytovatele zdravotní péče. Z tohoto 
pohledu byly zjištěny data týkající se: 

• náklady na personál – CostM 
• náklady na přístrojové vybavení ambulance - CostP 

 
V rámci diplomové práce budou brány v potaz mediány hodnot platů zdravotnického 
personálu. Mediány platů a odpracované hodiny za měsíc byly vyhledány na portálu 
Ministerstva práce a sociálních věcí, viz tab. 24. K výpočtu nákladů na jednotlivý 
personál byla použita délka trvání vyšetření, medián měsíčního platu a celkový počet 
hodin za měsíc dle vzorce: 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀 =  
𝐻𝐻𝑟𝑟𝑢𝑢𝐻𝐻á 𝑚𝑚ě𝐶𝐶íč𝑛𝑛í 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑣𝑣 𝐾𝐾č
𝑃𝑃𝐶𝐶č𝑒𝑒𝐶𝐶 ℎ𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑚𝑚ě𝐶𝐶í𝑐𝑐 𝑛𝑛 ∙ 60

∙ 𝐷𝐷é𝑙𝑙𝑘𝑘𝑎𝑎 𝑣𝑣ý𝑘𝑘𝐶𝐶𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 
(3.1) 

 

Personál 2013 2014 
Hrubá 
měsíční 
mzda [Kč] 

Počet 
hodin za 
měsíc n 
[hod/měs] 

Hrubá 
měsíční 
mzda [Kč] 

Počet 
hodin za 
měsíc n 
[hod/měs] 

Obezitolog 52 481 181,5 58 172 188,7 
Dětský a dorostový 
psychiatr 

52 481 181,5 58 172 188,7 

Nutriční asistent 23 448 173,2 22 688 174,5 
Diabetologická sestra 25 668 171,8 26 876 171,5 
Fyzioterapeut  22 144 173,1 22 564 169,5 
Laborant  25 629 174,7 25 785 176,3 
Zdravotní sestra – lab. 
vyš. 

25 668 171,8 26 876 171,5 

Tabulka 34 Medián hodnot platu u zdravotnického personálu 
[70] 

Dle vzorce byly vypočítány náklady na jednotlivý personál. Za délku výkonu byly 
používány hodnoty uvedené obezitologickou ambulancí v rámci jejich definovaného 
programu. Tyto doby se můžou u jednotlivých pacientů lišit, ale i přesto se 
ambulance snaží o zachování co nejpřesnějšího konceptu programu.  
 
Klinické výstupy byly shromážděny za období 2013 - 2014, tudíž byla stanovena 
průměrná hodnota celkových nákladů za toto období ve výši 2 941 Kč, viz tab. 25. 
 

 2013 2014 Průměr [Kč] 
Komplexní vyšetření 
[Kč] 

2 863 3 019 2 941 

Tabulka 35 Celkové personální náklady v letech 2013 – 
2014 

Přístrojové vybavení obezitologické ambulance není nikterak nákladově náročné. 
Při léčbě dětské obezity dochází v ambulanci spíše ke konzultacím. Nejdůležitějším 
prvkem ambulance je samozřejmě váha s metrem. Po vyčíslení nákladů na 
intervenci dle vzorce (3.2) bylo zjištěno, že tyto náklady činí velmi nepatrnou částku 
v rámci jedné desítky korun.  
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 =  

𝑃𝑃𝐶𝐶ř𝑖𝑖𝑚𝑚𝐶𝐶𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐í 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑝𝑝ří𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑠𝑠𝑒𝑒
𝑃𝑃𝐶𝐶č𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑢𝑢ž𝑖𝑖𝐶𝐶í 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ Ž𝑖𝑖𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝ří𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑠𝑠𝑒𝑒

 (3.2) 

 

Nákladová data – Asistivní technologie  

V České republice zatím nedochází k hojnému využívání těchto technologií, proto 
budou vyčísleny náklady na téměř všechny používané asistivní technologie. 
Následně bude sestaven návrh vybraných asistivních technologií pro používání 
v prostředí České republiky. Přehled nejčastěji používaných asistivních technologií 
s průměrnými cenami těchto technologií je shrnut v tab. 26. 
 

Asistivní technologie Průměrná cena [Kč] 
Počítač 12 900 
PDA 16 000 
Sporttestery 8 900 
Chytrý mobilní telefon 3 300 
Doplňkové aplikace pro mobilní 
telefon  

300 

Váha s Wi-fi konektivou  3 600 
Tabulka 36 Přehled asistivních technologií 

Pro prostředí České republiky byly vybrány z asistivních technologií: počítač, 
sporttestr a váha s Wi-fi konektivou. Celková částka za tyto technologie činí 25 400 
Kč. Jedná se poměrně o vysokou částku, kterou by měli pacienti za svoji léčbu hradit 
sami. Z důvodu, že pacienti při využívání asistivních technologií jsou stále v kontaktu 
s obezitologem, bude uvažován návrh, že asistivní technologie zakoupí poskytovatel 
zdravotní péče a bude je pacientům na dané období léčby zapůjčovat. Pomocí toho 
návrhu lze stanovit náklady z pohledu poskytovatele zdravotní péče. 
 

Náklady z pohledu poskytovatele zdravotní péče  

V případě výše zmíněného návrhu jsou opět kalkulovány náklady na personál 
(CostM) a náklady na zmíněné asistivní technologie (CostP).  
 
Při kalkulaci nákladů na personál práce vychází již ze zmíněného plánu 
obezitologické ambulance, ale s takovým rozdílem, že v případě používání 
asistivních technologií dochází k výrazně nižšímu počtu návštěv v daném zařízení. 
Náklady na personál byly brány mediány hodnot platů zdravotnického personálu 
z roku 2014, viz tab. 24. Výsledná hodnota nákladů byla vypočítána dle vzorce (3.1) 
a činí 1926 Kč. 
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Náklady na sistivní technologie byly počítány dle vzorce (3.2), kde byla vždy 
dosazena průměrná pořizovací cena, počet použití za jedne rok a předpokládaná 
životnost cca 5 let. Celkové náklady na asistivní technologie používané jedním 
pacientem po dobu 1 roku je 69 Kč.  

 
Asisstivní 
technologie 

Pořizovací 
cena [Kč] 

Počet 
použití [n] 

Životnost [let] Náklady na 
intervenci [Kč] 

Počítač 12 900 52 5 50 
Sportestr 8 900 365 5 5 
Váha s Wi-fi 
konektivou 

3 600 52 5 14 

CELKEM 25 400   69 
Tabulka 37 Náklady na asistivní technologie 

 

7.6.  Výsledek analýzy nákladové efektivity CEA 
Tab. 28 představuje přehled nákladových dat a hodnoty efektů získaných metodou 
AHP i TOPSIS a výsledky analýzy nakladové efektivity. Položka za léčebný lázeňský 
pobyt byla pro výpočet analýzy nákladové efektivity navýšena, a to z důvodu, že 
dětský pacient může absolvovat i určitý počet návštěv u obezitologa. Všechna data, 
která byla starší než 1 rok, byla diskontována 3 % roční diskontní sazbou.  
 

Způsob léčby Celkové 
náklady 
[Kč] 

AHP 
Efekt 

C/E TOPSIS 
Efekt 

C/E 

Léčebný 
lázeňský 
pobyt 

30 395 0,577 52 669 0,686 44 300 

Léčba v 
domácí péči – 
obezitologická 
ambulance 

2 945 0,116 25 388 0,1 29 450 

Léčba 
s využitím 
asistivních 
technologií 

1 994 0,307 6 495 0,596 3 346 

Tabulka 38 Přehled nákladových dat na jednotilvé 
intervence dle perspektivy 

Náklady na jednu přirozenou jednotku efektu vyšly nejnižší pro variantu léčby s 
využitím asistivních technologií (AHP: 1 efekt za 6 495 Kč, TOPSIS: 3 346 Kč). 
Pořadí nákladově nejefektivnějších způsobů léčby bylo stejné v obou případech 
použitých velikostí efektů.   



 
 

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

  Strana 123 (celkem 142) 

7.6.1. Kritérium ICER 
Z důvodu lepšího porovnání nákladové efektivity daných způsobů léčby byla 
vypočítána hodnota ICER, viz tab. 29. Při výpočtu kritéria ICER byla vždy mezi 
sebou porovnávány dva způsoby léčby. Sledované způsoby léčby byly seřazeny 
podle celkových nákladů od nejnižších po nejvýšší, následně bylo dané kritérium 
vypočítáno. Hodnota ve sloupci ICER1 představuje hodnotu kritéria ICER způsobu 
léčby s nejvyššími náklady oproti léčbě s náklady nejnižšími. Hodnota ICER2 
zohleďnuje hodnotu kritéria nejdražší způsobu léčby oproti léčbě předcházející. 
Záporná hodnota kritéria ICER označuje způsob léčby, který má oproti komparátoru 
vyšší náklady a nižší efekty, komparátor je dominantní.  
 

Způsob léčby Celkové 
náklady 
[Kč] 

AHP 
Efekt 

ICER1 ICER2 TOPSIS 
Efekt 

ICER1 ICER2 

Léčba 
s využitím 
asistivních 
technologií 

1 994 0,307   0,596   

Léčba v 
domácí péči – 
obezitologická 
ambulance 

2 945 0,116 -4 979  0,1 -1 917  

Léčebný 
lázeňský 
pobyt 

30 390 0,577 105 
170 

59 534 0,686 315 
511 

46 834 

Tabulka 39 Výsledné hodnoty kritéria ICER 

7.7.  Návrh léčby dětské obezity 
Na základě zjištěných výsledků byl sestaven návrh léčby dětské obezity pro 
prostředí České republiky, který je znázorněn na obrázku 28. Hlavním mezníkem 
zhotoveného návrhu je propojení léčby v obezitologických ambulancích s léčbou 
pomocí asistivních technologií a s možností každoroční návštěvy lázeňského 
zařízení. Celý návrh léčby dětské obezity bude detailněji popsán v kapitole diskuze.  
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Obrázek 65 Návrh léčby dětské obezity pro prostředí České 
republiky 

7.8. Závěr 
Cílem práce bylo porovnat léčbu dětské obezity s využitím asistivních technologií, 
s lázeňskou péčí a s variantou léčby v domácí péči a na základě porovnání 
navrhnout vhodné scénáře řešení léčby dětské obezity pro prostředí České 
republiky. 
 
V rámci diplomové práce byla navázána spolupráce se Státními léčebnými lázněmi 
Bludov a s Obezitologickou ambulancí ve FN v Motole. Obě zdravotní zařízení 
poskytla klinická i nákladová data týkající se léčby dětské obezity. K získání 
klinických dat z oblasti asistivních technologií byla provedena rešerše zahraničních 
studií. Ze získaných dat byly setaveny klinické výstupy: index BMI, zameškání školní 
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docházky a zameškání času rodičů v zaměstnání. Pro nestejnorodost zapisovaných 
klinických dat jednotlivými zařízení byla částečně provedena analýza nákladů a 
dopadů.  
 
Klinické výstupy byly zhodnoceny pomocí aplikace metod vícekriteriálního 
rozhodování (AHP, TOPSIS). Po zhodnocení efektů pomocí metody AHP bylo 
stanovené pořadí způsobů léčby: 1) lázeňská péče (57,7 %), 2) léčba s využitím 
asistivních technologií (30,7 %) a 3) léčba v domácí péči s asistencí obezitologické 
ambulance (11,6 %). Stejnému pořadí bylo dospěno i metodou TOPSIS: 1) lázeňská 
péče (68,6 %), 2) léčba s využitím asistivních technologií (59,6 %) a 3) léčba 
v domací péči s asistencí obezitologické ambulance (10 %). 
 
Nákladová analýza byla provedena z perspektivy plátce zdravotní péče a z hlediska 
poskytovatele zdravotní péče. Z hlediska perspektivy plátce zdravotní péče může být 
porovnána léčba lázeňská a léčba v domácí péči s asistencí obezitologické 
ambulance, kdy pořadí bylo následovné: 1) léčba v domácí péči s asistencí 
obezitologické ambulance (9 373 Kč), 2) léčebná lázeňská péče (28 230 Kč). 
Asistivní technologie nejsou zatím využívány na území České republiky a tudíž 
zdravotní pojišťovny neproplácí tento způsob léčby. Z hlediska perspektivy 
poskytovatele zdravotní péče byly porovnány již všechny tři způsoby léčby a to 
z důvodu návrhu léčby pomocí asisistivních technologií pro Českou republiku. Pořádí 
hodnocených nákladů z hlediska poskytovatele je: 1) asistivní technologie (1 994 
Kč), 2) léčba v domácí péči s asistencí obezitologické ambulance (2 945 Kč) a 
3) léčebná lázeňská péče (28 922 Kč).  
 
K výpočtu nákladové efektivity byly použity hodnoty získané pomocí metod AHP, 
TOPSIS a Saatyho metody. Analýza byla počítána z pohledu perspektivy 
poskytovatele zdravotní péče. Pomocí výpočtu analýzy nákladové efektivity ze 
získaných hodnot efektů metodou AHP byla jako nejlepší zvolena léčba pomocí 
asistivních technologií (1 efekt za 6 495 Kč), dále léčba v domací péči s asistencí 
obezitologické ambulance (1 efekt za 25 387 Kč) a nakonec lázeňská péče (1 efekt 
za 52 669 Kč). Toto pořadí bylo stejné i za použití získaných hodnot efektů pomocí 
metody TOPSIS. Hodnoty velikostí CEA se velmi lišily a to z důvodu zcela rozdílným 
vstupním nákladů. Pomocí kritéria ICER byly určeny velikosti inkrementálních 
nákladů na jednotku efektu. Z důvodu záporného výsledku kritéria ICER u dvojice 
srovnání mezi léčbou pomocí asistivních technologií a léčbou v domácí péči 
s asistencí obezitologické ambulance byla zvolena léčba pomocí asistivní technologií 
za dominantní.  
 
Pomocí získaných nákladových dat a klinických výstupů, výsledků analýzy 
nákladové efektivity a výpočtu kritéria ICER byl sestaven návrh léčby dětské obezity 
pro prostředí České republiky. 
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Problematika léčby dětské obezity je velmi diskutovaným tématem a v současné 
době velmi aktuálním. Sestavený návrh léčby dětské obezity může býti oporou pro 
řešení problematiky léčby v prostředí České republiky. Výsledky práce by mohly 
přispět i k rozvoji asistivních technologií v oboru dětské obezitologie .  
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8. Případová studie – spuštění služby tísňové péče – 
marketingový plán 

Následující případová studie byla vypracována panem Mgr. Miroslavem Prchalem, 
DiS., který se zabýval možnostmi a analýzou proveditelnosti služby tísňové péče 
Girasole na Hustopečsku. Pro účely našeho výstupu byla poskytunuta při 
kvalitativním průzkumu služeb tísňové péče, který byl proveden externími odborníky 
MPSV v rámci KA 13 tohoto projektu. 

Data vč. příloh jsou publikována se souhlasem autora. 
 

8.1. Lokalizace produktu – služby 
8.1.1. Hustopečsko 

Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Hustopeče zahrnuje 28 
obcí. V rámci SO ORP Hustopeče jsou dva pověřené obecní úřady (POU) – 
Klobouky u Brna a Hustopeče (viz obr). Počet obyvatel v SO ORP Hustopeče dosáhl 
k 31. 12. 2011 celkem 35 405 obyvatel na rozloze 355,18 km2. Hustota zalidnění je 
tedy 99,7 obyvatel/km2 , což je v rámci České republiky podprůměrná hodnota. 
Statut města mají tři obce (Hustopeče, Klobouky u Brna a Velké Pavlovice), statut 
městyse dvě obce (Velké Němčice, Boleradice).53 

 
 

                                            
53 Svobodová, Synková, Binek, Sociodemografická analýza území ORP Hustopeče, Brno: Garep 

s.r.o., 2013 
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Obrázek 66 Mapa okresu Břeclav a časový rozsah 
dostupnosti 

Věková struktura obyvatel SO ORP Hustopeče se postupně zhoršuje, a to právě v 
souvislosti s prodlužováním života a zlepšováním zdravotní a sociální péče. Mezi 
roky 2006 a 2011 se v celém obvodu snížil podíl obyvatel ve věku 0–14 let, avšak 
pouze o 0,1 procentního bodu, stejně jako podíl obyvatel v produktivním věku, tj. 15–
64 let, o 0,4 procentního bodu. Naopak výrazněji narost počet obyvatel nad 65 let, a 
to o 1,5 procentního bodu, v absolutních hodnotách se jedná o 631 obyvatel. 

Počet obyvatel 65+: cca 5930, 16,7% 
 

8.1.2. Břeclavsko 
Břeclav (Břeclav, Charvátská Nová Ves, Poštorná) Bulhary, Hlohovec, Hrušky, 
Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice (Lednice, Nejdek), Moravská Nová Ves, Moravský 
Žižkov, Podivín, Přítluky (Přítluky, Nové Mlýny), Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice 
(Valtice, Úvaly), Velké Bílovice a Zaječí. Městský úřad Břeclav jako obecní úřad 
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s rozšířenou působností sčítá ve svém správním obvodu ke dni 31. 12. 2012 celkem 
59 742 obyvatel (via Český statistický úřad). 
Počet obyvatel 65+: cca 10080 16,9%. 

 

8.1.3. Mikulovsko 
Mikulov je vymezen územím obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní 
Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, 
Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec. 
Počet obyvatel 65+: cca 3181 16,1%. 

 

8.1.4. Zajištění propagace služby:  

• formou lokálního tisku, inzerce a pravidelnému reportování 
• šíření informace prostřednictvím obecních úřadů, spolupráce s obcemi 
• návštěvy a organizování besed se seniory 
• tisk a distribuce letáků 
• podpora šíření zkušeností mezi seniory 
• spolupráce s praktickými i odbornými lékaři 
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8.2. Analýza zájmů zainteresovaných skupin – stakeholders 

 
Skupina 

 
Zájmy 

Možný dopad 
projektu 

Relativní 
priority zájmu 

Primární zainteresované skupiny 
1. 

Senioři a osoby ZP 
s omezenou 
soběstačností 

Nepřetržitá dostupnost péče 
v domácnosti v případě 
potřeby a akutní nouze 

Okamžitá možnost řešení 
stavu souvisejícího 
s omezenou soběstačností 
(pád v domácnosti, uvíznutí 
v místě.  

Okamžitá možnost pomoci 
při poruše kompenzační 
techniky umožňující pohyb – 
vozík, hole, chodítko apod. 

Rozšíření kontaktů s okolním 
prostředím – pravidelné 
telefonáty sociální pracovnice 
za účelem kontroly stavu 
klienta, popovídání si, kontrola 
funkce konečného zařízení 
(služba na vyžádání) 

Možnost seniora se kdykoli 
obrátit se žádostí o asistenci 
bez nutnosti někam jezdit a 
sjednávat. 

Možnost ochrany před 
kriminalitou a podvodným 
jednáním – okamžité přivolání 
pomoci. 
Komfortní telefon pro seniory 
s velkým číselníkem a 
klávesnicí. 

 
 
 

+ 

 
 
 

1 

2. 
Osoby 
s chronickým 
onemocněním 
náhlé stavy 
ohrožující život 

Vše co bylo zmíněno výše +: 
Nepřetržitá dostupnost 

pomoci v nouzových situacích 
ohrožujících zdraví a život. 

Okamžitý kontakt se 
záchrannou službou v případě 
nouze. 

Velká časová úspora 
v případě nouzové situace 
ohrožující zdraví a život. 

Možnost průběžného 
sledování uživatele v případě 
nevolnosti opakovanou 

 
 
 

+ 

 
 
 

1 
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kontrolou voláním po cca 10ti 
minutách 
 

3. 
Rodiny a příbuzní 
těchto osob 

Jistota, že příbuzný v době 
jejich nepřítomnosti nezůstane, 
v případě potřeby, bez pomoci. 

Odlehčení v péči a dohledu 
nad rodinnými příslušníky. 

Okamžitá informovanost o 
situacích stisknutí červeného 
tlačítka kdekoliv v rámci 
mobilní sítě. 
Možnost kvalitního 
telefonického kontaktu 
s příbuznými prostřednictvím 
výkonného aparátu. 

 
 
 

+ 

 
 
 

1 

4. 
Girasole, sdružení 
pro pomoc a rozvoj 

Naplnění vlastních cílů 
pomoc jinému člověku 

rozvoj střediska 
rozšíření prestiže 
úzká spolupráce s obcemi 

 

 
 

+ 

 
 

1 

Sekundární zainteresované skupiny 
5. 

Obce 
Zvýšení prestiže obce – 

dosud málo systémů funguje 
Inovativní naplnění 

volebního programu 
Zvýšení prestiže volených 

kandidátů – zvýšení možnosti 
znovuzvolení (staráme se, jak 
se naši voliči mají a jak jim 
můžeme pomoci) 
Rozvoj komunitní péče o 
občany a zajištění moderních 
služeb na technologicky 
vyspělé úrovni. 

 
 

+ 

 
 

1 

6. 
Sponzoři a dárci 

Zvýšení prestiže a rozvoj 
poskytovaných služeb 
Rozvoj dobrého jména, 
společenské odpovědnosti a 
podpora moderních produktů 

 
 

+ 

 
 

2 

7. 
Partneři 

Rozvoj prestiže 
naplnění cílů 

 
+/- 

 
2 

8. 
Dodavatelé 

Zisk 
rozvoj kontaktů 

 

 
+/- 

 
3 

Tabulka 40 Zainteresované skupiny a jejich zájmy 
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8.3. Management a personální zajištění služby 
Pří přípravě kalkulací byly uvažovány následující 3 varianty poskytování služby. Tyto 
varianty závisí na objemu finančních prostředků a taktéž na počtu uživatelů. S větším 
počtem uživatelů vzrůstá příjem od uživatelů, při dosažení bodu zvratu dochází ke krytí 
vlastních nákladů služby a poplatek za službu tak může pro koncového uživatele zlevňovat. 
Ideální se jeví zahájit poskytování variantou 3 nebo 2 dle počtu uživatelů a plynule přejít do 
varianty 1, tedy plného provozu 

 

8.3.1. Varianta 1 – PLNÁ VERZE + VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST 
Tato varianta představuje plnou verzi poskytování služby s dispečinkem v Hustopečích 
fungujícím 24 hodin denně a zajištěním pohotovosti výjezdu v rámci okresu Břeclav. Je 
zajištěna pracovním obsazením: 

Vedoucí služby 0,5 
Sociální pracovník 0,5 
3 x pracovník v sociálních službách 1,0 úvazku – tyto pozice jsou plánovány pro osoby 

ZP, ZTP jako chráněná pracovní místa. Je počítáno s dotací ÚP na jejich zřízení a dotací na 
mzdy ve výši 75%. Tak služba naplní i veřejnou prospěšnost zaměstnáváním osob se ZP. 
 
Dále je počítáno s částkou na pohotovost výjezdu ve výši 1000 Kč za týden pro pracovníka 
vykonávajícího pohotovost. 

Celkový rozpočet: 1.690.000,- Kč 
 

NÁKLADY 
Druh nákladů rozpočtu Schválený rozpočet v Kč 

úvazek počet 
jednotek 

jednotková 
cena 

Celkové náklady 
na položku 

1. Osobní náklady              970 000 Kč  
vedoucí služby 0,5 12    25 000 Kč         150 000 Kč  
sociální pracovník 0,5 12    20 000 Kč         120 000 Kč  
PSS operátor chráněné místo 1 12    18 000 Kč         216 000 Kč  
PSS operátor chráněné místo 1 12    18 000 Kč         216 000 Kč  
PSS operátor chráněné místo 1 12    18 000 Kč         216 000 Kč  
PSS pohotovost výjezd 52 týdnů 1 52     1 000 Kč           52 000 Kč  
2. Cestovní náhrady                30 000 Kč  

phm   12     2 500 Kč           30 000 Kč  
3. Zařízení               557 500 Kč  

tísňové telefony   65     5 500 Kč         357 500 Kč  
vybavení chráněného pracoviště   1  200 000 Kč         200 000 Kč  

5. Nákup služeb              128 500 Kč  
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vzdělávání   1     5 000 Kč            5 000 Kč  
pronájem kanceláře   12     4 000 Kč           48 000 Kč  
údržba techniky a vozidla   1    10 000 Kč           10 000 Kč  
telefon, poštovné   12     5 000 Kč           60 000 Kč  
pojištění   1     2 500 Kč            2 500 Kč  
školení BOZP   1     1 000 Kč            1 000 Kč  
opravy a udržování   1     2 000 Kč            2 000 Kč  

6. Nákup materiálu                 4 000 Kč  
kancelářské potřeby   1     4 000 Kč            4 000 Kč  

Celkové náklady         1 690 000 Kč  
     
     

VÝNOSY 
Druh výnosů rozpočtu   Schválený rozpočet v Kč 

  počet 
jednotek 

jednotková 
cena 

Celkové náklady 
na položku 

             1 691 500 Kč  
příspěvek ÚP na mzdu 

chráněných míst 
  3  162 000 Kč         486 000 Kč  

příspěvek ÚP na zřízení a 
provoz chr. pracovních míst 

  3  125 000 Kč         375 000 Kč  

úhrada za službu při 50 
telefonech 

65 12        300 Kč         234 000 Kč  

úhrada za pronájem a servis 
přístroje 

65 12         50 Kč           39 000 Kč  

dotace jmk   1  200 000 Kč         200 000 Kč  
úhrada za tísňové telefony 

uživatel/obec 
  65     5 500 Kč         357 500 Kč  

Celkové výnosy         1 691 500 Kč  
Předpokládaný hospodářský 
výsledek 

   1500 Kč 

Tabulka 41 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek – varianta 1 

8.3.2. Varianta 2 – ÚSPORNÁ VERZE 
Tato varianta je kombinovaná. Zahrnuje fungující dispečink v pracovní době od pondělí do 
pátku v rozsahu 8 hodin denně od 8 do 16.30 hod. Mimo tuto dobu je zajištěna pohotovost 
na telefonu + zajištěn výjezd. 

Vedoucí služby 0,2 
Sociální pracovník 0,5 
Pracovník v sociálních službách 1,0 - pozice je plánována pro osobu ZP, ZTP jako 

chráněná pracovní místo. Je počítáno s dotací ÚP na jeho zřízení a dotací na mzdu ve výši 
75%. 
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NÁKLADY 
Druh nákladů rozpočtu Schválený rozpočet v Kč 

úvazek počet 
jednotek 

jednotková 
cena 

Celkové 
náklady na 
položku 

1. Osobní náklady           444 000 Kč  
vedoucí služby 0,2 12    25 000 Kč        60 000 Kč  
sociální pracovník + operátor 0,5 12    20 000 Kč      120 000 Kč  
PSS operátor chráněné místo 1 12    18 000 Kč      216 000 Kč  
PSS pohot. výjezd 4000,-/ měs. 1 48      1 000 Kč        48 000 Kč  
2. Cestovní náhrady             24 000 Kč  

phm   12      2 000 Kč        24 000 Kč  
3. Zařízení            400 000 Kč  

tísňové telefony   50      5 500 Kč      275 000 Kč  
vybavení chráněného pracoviště   1   125 000 Kč      125 000 Kč  

5. Nákup služeb             75 500 Kč  
vzdělávání   1      2 000 Kč         2 000 Kč  
pronájem prostor   12      2 000 Kč        24 000 Kč  
údržba techniky a vozidla   1    10 000 Kč        10 000 Kč  
telefon, poštovné   12      3 000 Kč        36 000 Kč  
pojištění   1        500 Kč            500 Kč  
školení BOZP   1      1 000 Kč         1 000 Kč  
opravy a udržování jiné   1      2 000 Kč         2 000 Kč  

6. Nákup materiálu              4 000 Kč  
kancelářské potřeby   1      4 000 Kč         4 000 Kč  

Celkové náklady         947 500 Kč  
     
     

VÝNOSY 
Druh výnosů rozpočtu   Schválený rozpočet v Kč 

  počet 
jednotek 

jednotková 
cena 

Celkové 
náklady na 
položku 

            953 000 Kč  
příspěvek ÚP na mzdu chráněných 
míst 

  1   162 000 Kč      162 000 Kč  

příspěvek ÚP na zřízení a provoz 
chr. pracovních míst 

  1   206 000 Kč      206 000 Kč  

úhrada za službu při 50 telefonech 50 12        250 Kč      150 000 Kč  
úhrada za pronájem a servis 50 12        100 Kč        60 000 Kč  
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přístroje 
úhrada za tís. telefony uživatelé 
nebo obec 

  50      5 500 Kč      275 000 Kč  

dotace jmk   1   100 000 Kč      100 000 Kč  
Celkové výnosy         953 000 Kč  
Předpokládaný hospodářský výsledek           5 500 Kč     

Tabulka 42 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek – varianta 2 

8.3.3. Varianta 3 – MINI VERZE 
U této varianty je počítáno pouze s pokrytím tísňového volání pracovníky vykonávající 
pohotovost. Uživatel se vždy dovolá na pohotovostní telefon, vždy bude zajištěn výjezd 
služby. 

Vedoucí služby + Sociální pracovník 0,1 
 

NÁKLADY 
Druh nákladů rozpočtu Schválený rozpočet v Kč 

úvazek počet 
jednotek 

jednotková 
cena 

Celkové náklady 
na položku 

1. Osobní náklady           117 600 Kč  
vedoucí služby + sociální  0,1        12     18 000 Kč        21 600 Kč  
PSS pohotovost na telefonu 
mobilní pracoviště + výjezd 

 4        12       2 000 Kč        96 000 Kč  

2. Cestovní náhrady             12 000 Kč  
phm         12       1 000 Kč        12 000 Kč  

3. Zařízení            165 000 Kč  
tísňové telefony         30       5 500 Kč      165 000 Kč  

5. Nákup služeb             27 500 Kč  
pronájem prostor         12       1 000 Kč        12 000 Kč  
údržba techniky a vozidla           1       2 000 Kč         2 000 Kč  
telefon, poštovné         12       1 000 Kč        12 000 Kč  
pojištění           1         500 Kč            500 Kč  
školení BOZP           1       1 000 Kč         1 000 Kč  

6. Nákup materiálu              5 000 Kč  
kancelářské potřeby           1       5 000 Kč         5 000 Kč  

Celkové náklady         327 100 Kč  
     
     

VÝNOSY 
Druh výnosů rozpočtu   Schválený rozpočet v Kč 
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  počet 
jednotek 

jednotková 
cena 

Celkové náklady 
na položku 

            331 800 Kč  
úhrada za službu 30 12        300 Kč      108 000 Kč  
úhrada za pronájem a servis 

přístroje 
30 12          80 Kč        28 800 Kč  

úhrada za tísňové telefony 
uživatelé nebo obec 

  30      5 500 Kč      165 000 Kč  

dotace jmk   1    30 000 Kč        30 000 Kč  
Celkové výnosy         331 800 Kč  
Předpokládaný hospodářský 
výsledek 

         4 700 Kč 

Tabulka 43 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek – varianta  

8.4. Analýza rizik 
 
RIZIKO ŘEŠENÍ 
O poskytnutí služby mají větší 

zájem rodinní příslušníci než samy 
osoby 

Bude třeba neustále komunikovat směrem ke 
koncovým uživatelům 

Úhrada za službu je pro seniory 
vysoká 

Z tabulek uvedených výše vychází, že průměrná 
úhrada u jiných služeb se pohybuje od cca 200 do 
600 Kč a to vždy v závislosti na spoluúčasti, 
případně dotování celé služby městy. Objevují se i 
argumenty seniorů, že i 200 korun z důchodu je 
moc. Námi nabízených cca 350 Kč je v průměru 
akceptovatelná cena. 

Zde je nutné připomínat, že službu je možné 
hradit z příspěvku na péči, který se poskytuje 
v minimální výši 800,- Kč a je určen k nakoupení 
sociálních služeb. Koncového uživatele ve 
výsledku nestojí vůbec nic. Každý, kdo splňuje 
definici cílové skupiny, velmi pravděpodobně 
splňuje i podmínky získání příspěvku na péči. 

Pomoc osobám se administrativou vyřízení 
příspěvku a možné zavedení tzv. „startovací ceny“ 
do vyřízení příspěvku na péči. 

Pořízení telefonu je nákladné Ceny poskytovaných zařízení se pohybují kolem 
5000 Kč. V současné situaci nemůžeme pořídit 
větší počet telefonů na své náklady. Zůstává tedy 
možnost zakoupení do osobního vlastnictví, nebo 
spolupráce s městy a obcemi na pořízení 
jednotlivých přístrojů pro jejich občany, podle jinde 
užitých vzorů. 

Strach uživatelů z použití nové 
techniky 

Tísňové telefony jsou velmi uživatelsky příznivé 
zvláště pro seniory a poskytují, oproti běžným 
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mobilním telefonům několik nesporných východ. 
Tyto výhody je třeba prezentovat při představování 
telefonů. 

Nedostatečné prostředky na 
provoz služby 

Problémovou oblastí jsou finanční prostředky na 
spuštění služby, zvláště na nákup telefonů a 
nabídku uživatelům. Dosáhne-li služba 
stanoveného počtu uživatelů, stane se plně 
soběstačnou. 

Možnost chyby se závažnými 
důsledky 

Existuje neustálé riziko, že jakákoliv sebemenší 
chyba při poskytování může vést k velkým 
následkům, zvláště při selhání techniky nebo 
lidského faktoru v případě nouze. Proto bude 
nezbytné velmi dobře připravit personál náležitým 
školením, podobně, jako mají např. linky důvěry a 
provádět pravidelné testování a údržbu techniky. 

Tabulka 44 Analýza rizik



 
 

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

  Strana 138 (celkem 142) 

ANALÝZA BODU ZVRATU - ANALÝZA KRYTÍ VLASTNÍCH NÁKLADŮ TÍSŇOVÉ PÉČE
BREAK EVEN POINT - COST VOLUME PROFIT ANALYSIS
Zpracoval: Mgr. Miroslav Prchal, DiS., 26. 2. 2015

B.E.P. varianta 3, úhrada 200
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600
variabilní náklady 63500 91000 118500 146000 173500 201000 228500 256000 283500 311000 338500 366000 393500 421000 448500 476000 503500 531000 558500
celkové náklady 217100 244600 272100 299600 327100 354600 382100 409600 437100 464600 492100 519600 547100 574600 602100 629600 657100 684600 712100
výnosy 109000 148500 188000 227500 267000 306500 346000 385500 425000 464500 504000 543500 583000 622500 662000 701500 741000 780500 820000

B.E.P. varianta 3, úhrada 200+80
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600
variabilní náklady 63500 91000 118500 146000 173500 201000 228500 256000 283500 311000 338500 366000 393500 421000 448500 476000 503500 531000 558500
celkové náklady 217100 244600 272100 299600 327100 354600 382100 409600 437100 464600 492100 519600 547100 574600 602100 629600 657100 684600 712100
výnosy 118600 162900 207200 251500 295800 340100 384400 428700 473000 517300 561600 605900 650200 694500 738800 783100 827400 871700 916000

B.E.P. varianta 3, úhrada 300+80
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600
variabilní náklady 63500 91000 118500 146000 173500 201000 228500 256000 283500 311000 338500 366000 393500 421000 448500 476000 503500 531000 558500
celkové náklady 217100 244600 272100 299600 327100 354600 382100 409600 437100 464600 492100 519600 547100 574600 602100 629600 657100 684600 712100
výnosy 130600 180900 231200 281500 331800 382100 432400 482700 533000 583300 633600 683900 734200 784500 834800 885100 935400 985700 1036000

B.E.P. varianta 2, úhrada 200+80
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000
variabilní náklady 74500 102000 129500 157000 184500 212000 239500 267000 294500 322000 349500 377000 404500 432000 459500 487000 514500 542000 569500
celkové náklady 727500 755000 782500 810000 837500 865000 892500 920000 947500 975000 1002500 1030000 1057500 1085000 1112500 1140000 1167500 1195000 1222500
výnosy 556600 600900 645200 689500 733800 778100 822400 866700 911000 955300 999600 1043900 1088200 1132500 1176800 1221100 1265400 1309700 1354000
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Tabulka 45 Analýza bodu zvratu  

  

B.E.P. varianta 2, úhrada 300+80
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000
variabilní náklady 74500 102000 129500 157000 184500 212000 239500 267000 294500 322000 349500 377000 404500 432000 459500 487000 514500 542000 569500
celkové náklady 727500 755000 782500 810000 837500 865000 892500 920000 947500 975000 1002500 1030000 1057500 1085000 1112500 1140000 1167500 1195000 1222500
výnosy 568600 618900 669200 719500 769800 820100 870400 920700 971000 1021300 1071600 1121900 1172200 1222500 1272800 1323100 1373400 1423700 1474000

B.E.P. varianta 2, úhrada 250+100
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000 653000
variabilní náklady 74500 102000 129500 157000 184500 212000 239500 267000 294500 322000 349500 377000 404500 432000 459500 487000 514500 542000 569500
celkové náklady 727500 755000 782500 810000 837500 865000 892500 920000 947500 975000 1002500 1030000 1057500 1085000 1112500 1140000 1167500 1195000 1222500
výnosy 565000 613500 662000 710500 759000 807500 856000 904500 953000 1001500 1050000 1098500 1147000 1195500 1244000 1292500 1341000 1389500 1438000

B.E.P. varianta 1, úhrada 250
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000
variabilní náklady 79500 107000 134500 162000 189500 217000 244500 272000 299500 327000 354500 382000 409500 437000 464500 492000 519500 547000 574500
celkové náklady 1383500 1411000 1438500 1466000 1493500 1521000 1548500 1576000 1603500 1631000 1658500 1686000 1713500 1741000 1768500 1796000 1823500 1851000 1878500
výnosy 1146000 1188500 1231000 1273500 1316000 1358500 1401000 1443500 1486000 1528500 1571000 1613500 1656000 1698500 1741000 1783500 1826000 1868500 1911000

B.E.P. varianta 1, úhrada 250+100
počet produkce/telefony 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
fixní náklady 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000
variabilní náklady 79500 107000 134500 162000 189500 217000 244500 272000 299500 327000 354500 382000 409500 437000 464500 492000 519500 547000 574500
celkové náklady 1383500 1411000 1438500 1466000 1493500 1521000 1548500 1576000 1603500 1631000 1658500 1686000 1713500 1741000 1768500 1796000 1823500 1851000 1878500
výnosy 1158000 1206500 1255000 1303500 1352000 1400500 1449000 1497500 1546000 1594500 1643000 1691500 1740000 1788500 1837000 1885500 1934000 1982500 2031000
* příklad, jak by mohla úhrada klesat při slevě 20% ze zisku 333 274 223 179 139 104 73 45
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9. Závěr 

 
Cílem českého zdravotnictví je zvyšování kvality a bezpečnosti poskytování 
zdravotních služeb a tedy nejen při poskytování vybraných asistivních technologií, 
ale i zavádění těchto postupů při diagnostice a léčbě dalších diagnóz. K tomu nám 
právě stanovený a především používaný postup pro hodnocení nákladové efektivity 
využívání asistivních technologií může posloužit. Dalším krokem pro zlepšení celé 
situace je zakompovat do systému hodnocení zdravotnických technologií analýzu 
SROI, která se naopak zabývá sociálními aspekty, které je nutno právě v případě 
využívání asisitvních technologií (vzhledem k cílové skupině osob) brát v potaz.  
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