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Úvod 

Asistivní technologie se stávají nedílnou součástí našich životů. Běžně je používáme, 
aniž bychom si to uvědomovali Jejich smyslem je zvýšit kvalitu života znevýhodněných 
osob, ať už se jedná o seniory, tělesně nebo zdravotně postižené osoby, děti nebo 
sociálně znevýhodněné osoby. Těmto uživatelům mohou asistivní technologie pomáhat 
překonat jejich handicap, zvyšují jejich nezávislost a bezpečí a umožňují jim udržovat a 
rozvíjet sociální kontakty, které by jinak v důsledku životních okolností musely být 
utlumeny. Zvláště u starších osob nebo u osob těžce handicapovaných tak významně 
stoupá šance na zachování podmínek pro život v přirozeném prostředí na úkor nutnosti 
institucionalizace poskytované péče. 

Přestože je rychlý rozvoj asistivních technologií zvláště v posledním desetiletí 
nepřehlédnutelný, jejich potenciál je stále využitý nedostatečně a neefektivně. Důvodů, 
proč tomu tak je, je celá řada a dost dobře ani není možné všechny stanovit, natož pak 
vyjmenovat. Zjevně se jedná o kombinaci mnoha různých faktorů, z nichž mezi 
významné patří uživatelská nepřívětivost některých realizovaných projektů v kombinaci 
s jejich technologickou náročností, nedostatečnou legislativní podporu pro využití 
asistivních technologií a technologickou roztříštěnost jednotlivých řešení bránící 
propojování dílčích částí do komplexnějších celků. 

Smyslem tohoto dokumentu je přinést přehled současného stavu legislativy, standardů 
a norem, týkajících se problematiky asistivních technologií a poskytováním 
souvisejících služeb, provést rozbor platného regulačního rámce a zabývat se klíčovými 
problémy s cílem ukázat, jakým způsobem je třeba upravit vztahy v oblasti asistivních 
technologií, jaké legislativní a ekonomické změny zavést a jak upravit nabídku produktů 
a služeb tak, aby se asistivní technologie staly dostupnějšími, a to nejenom z 
ekonomického hlediska, ale i z hlediska jejich praktické použitelnosti. 

Je nutné mít na paměti, že asistivní technologie, telemedicína a především mobilní 
zdravotní a sociální služby jsou dynamicky se rozvíjející oblastí, která kombinuje 
využívání zdravotní a komunikační techniky a technologií. Protože se v této 
problematice vzájemně prolínají zdravotní a sociální péče, je vhodné a dokonce nutné 
řešení ve zdravotní a sociální oblasti koordinovat. 

Možnost profesionální komunikace, konzultací mezioborových či oborových týmů 
v rámci jednotlivých poskytovatelů i mezi poskytovateli navzájem a sdílení průběhu a 
výsledků léčby u jednotlivých pacientů či souborů pacientů je cestou ke zvyšování 
kvality a efektivity poskytnuté péče. Podpora spolupráce, týmová komunikace a sdílení 
znalostí povede ke zvyšování edukace zdravotnických a sociálních pracovníků a šíření 
dobré praxe. Možnost propojení doporučených postupů ze zdravotní a sociální oblasti 
přispěje ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. Podstatnou součástí 
musí být informační systémy, které by měly integrovat data o klientovi jak po stránce 
zdravotní, tak sociální. To znamená vytvořit informační propojení poskytovatelů 
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zdravotní a sociální péče tak, aby cílový stav naplňoval kompletní pohled na pacienta 
přes zdravotní i sociální složku péče a umožňoval koordinovat a optimalizovat oba 
druhy péče v závislosti na individuálních potřebách občanů. 
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O tomto dokumentu 

Tento dokument je součástí výstupu dlouhodobého projektu Podpora procesů v 
sociálních službách, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České 
republiky. Projekt je financován z prostředků Evropské unie z Evropského sociálního 
fondu v České republice z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu České republiky. 

Do tohoto projektu byla v roce 2014 doplněna klíčová aktivita č. 13 s názvem Podpora 
asistivních technologií, rozdělená na několik dílčích částí. Dokument je přímým 
výstupem části 3b Společné principy pro stanovení regulačního a procesního 
rámce pro využívání asistivních technologií v ČR této aktivity. 

 

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

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

 

Tento dokument je součástí třetí skupiny výstupů (dokumenty 3a až 3c), která je 
zaměřená na návrh budoucích řešení problematiky asistivních technologií v oblasti 
technologické, ekonomické, legislativní a procesní. Výstupy této skupiny navazují na 
dokument 1 Obecný materiál k asistivním technologiím a přinášejí přehled současného 
stavu v dané oblasti v České republice a ve světě, obecný popis možností využití 
asistivních technologií pro danou cílovou skupinu, právní a regulační rámec, základní 
ekonomické zhodnocení a doporučující výstupy. Dokumenty 2a až 2d jsou pak 
podkladem pro dokumenty třetí skupiny (výstupy 3a až 3c), které přinášejí konkrétní 
systémové návrhy pro rozvoj a ekonomicky i provozně efektivní využití asistivních 
technologií. 

Část 2a je věnována využití asistivních technologií v sociálních službách se specifickým 
zaměřením na službu tísňové péče, které je prakticky jedinou z registrovaných služeb 
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podle zákona o sociálních službách, která asistivní technologie využívá. Část 2b 
popisuje využití asistivních technologií ve zdravotnictví a přitom se věnuje obecně 
využití ICT ve zdravotnictví a specificky problematice zdravotnických prostředků s 
ohledem na potenciál jejich využití v klinické praxi i komunitní a domácí zdravotní péči. 
Výstup 2c navazuje na přehled dosavadního užití a rámce asistivních technologií 
v České republice včetně relevantních zahraničních projektů. Část 2d je pak věnována 
specificky asistivním technologiím pro osoby se zdravotním postižením se zvláštním 
zřetelem na popis procesů na pořízení kompenzačních pomůcek a zdravotnických 
prostředků. Příklady využití asistivních technologií ve vlastním domácím prostředí jsou 
využity v části 3a k prezentaci možností hodnocení efektivity asistivních technologií. 
Část 3a rovněž poskytuje přehled metod vhodných k tomuto účelu. Výstupy a 
doporučení z částí 2a-2d jsou také využity v části 3b k zpracování návrhů na úpravy 
legislativního a procesního rámce pro podporu dalšího rozvoje asistivních technologií. V 
části 3c je pak uveden přehled možností veřejné finanční podpory projektů v rámci 
rozvoje asistivních technologií co se týče vědy a výzkumu, vývoje a inovací a 
implementace ve zdravotnictví a sociálních službách včetně pokusu o získání dílčího 
přehledu absorpční kapacity zainteresovaných subjektů v oblasti asistivních technologií 
prostřednictvím dotazníkového šetření v okruhu expertů a jejich partnerů. 

 

Využitelnost dokumentu 
Dokument je koncepčním materiálem, jehož hlavním smyslem je kromě podrobného 
popisu problematiky legislativních opatření, standardů a norem, vztahujících se k 
asistivním technologiím přinést návrhy a doporučení vztahující se k zajištění podmínek 
pro další rozvoj této oblasti, rozšíření dostupnosti poskytovaných služeb a zvýšení jejich 
komfortu a ekonomické efektivity. 

Dokument je rozdělen do několika na sebe volně navazujících částí. V úvodu 
dokumentu je obecně popsána problematika asistivních technologií v kontextu 
jednotlivých výstupů, vzniklých v rámci činnosti expertní skupiny. 

V další části dokumentu je prezentovánoshrnutí částí 2a, 2b, 2c a 2d, věnované 
identifikovaným problémům v legislativě, technických normách a procesech, spojených 
s nasazením a využíváním asistivních technologií. 

Navazující část dokumentu se pak podrobně zabývá zejména problematikou 
legislativního rámce, protože ostatní identifikované dotčené oblasti jsou přímo 
ovlivňovány legislativními předpisy. To znamená, že bez právních úprav nebude možné 
některé kroky učinit vůbec nebo budou možné, ale ve velmi omezeném rozsahu. 
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Příprava a projednávání 
Předložený dokument vznikl jako výstup práce expertního panelu složeného 
z odborníků zastupujících poskytovatele péče, příjemce péče, výrobce asistivních 
technologií, akademickou sféru, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a odbornou 
veřejnost, a to v době od února do srpna 2015. 

Výstupy tohoto dokumentu byly postupně projednávány v rámci pracovní skupiny, která 
měla přípravu materiálu na starosti. V srpnu a září 2015 pak tento dokument prošel 
připomínkovým řízením v rámci celé aktivity 13 Podpora asistivních technologií a 
následně byl zveřejněn. 

 

Souhrn zjištění a závěrů 
Shrnutí podstatných informací včetně doporučujících výstupů je jako klíčový výstup této 
části aktivity uvedeno na konci dokumentu v samostatné kapitole 6 Závěr. 
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Východiska 

Kapitola 3 je věnována shrnutí částí 2a, 2b, 2c a 2d. Části 2 byly věnovány analýze 
současného stavu v jednotlivých souvisejících oblastech z různých úhlů pohledu. 
Z těchto analýz vyplynuly praktické požadavky na legislativu, technická řešení, výuku, 
procesní popisy, interakce mezi zdravotní a sociální péčí. Požadavky jsou založené na 
praktických zkušenostech v předmětných souvisejících oblastech. Budoucí rozvoj a 
hlavně širší praktické nasazení asistivních technologií je bez vyřešení většiny 
identifikovaných problémů téměř nemožné. 

 

Shrnutí výstupů části 2a 
Dilemata inovačního procesu v sociálních službách. 

Od tísňové péče ke službě asistovaného života. 

Od klíčové aktivity 13 projektu Podpora procesů v sociálních službách věnované 
podpoře asistivních technologií se očekává zásadní slovo ve věci kategorizace 
sociálních služeb, zejména co se týče tísňové péče. Je tomu tak právě proto, že tísňová 
péče je jedinou sociální službou z výčtu obsaženého v zákoně o sociálních službách, 
kde využití asistivní technologie je jedním z předpokladů. Podíváme-li se na původní 
zaměření projektu Podpora procesů v sociálních službách (dále jen PPvSS), tento 
projekt vzbuzoval názor, že v době jeho skončení budeme mít k dispozici dost podkladů 
a argumentů k řadě zásadních změn v poskytování a regulaci sociálních služeb. Ke 
změně názoru na obsah novely zákona o sociálních službách ve věci kategorizace 
sociálních služeb došlo na základě výsledků studie Analýza vlivu nové typologie 
sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR. Z výsledků studie 
vyplývá negativní názor poskytovatelů na změnu kategorizace (typologie) sociálních 
služeb. 

V rámci komunikace mezi klíčovými aktivitami projektu poskytlo vedení projektu 
PPvSSexpertům v klíčové aktivitě 13 výsledný konzervativní návrh změny typologie 
sociálních služeb s dotazem na řešení zařazení stávající služby tísňové péče. 

Z kvantitativního i kvalitativního šetření, které bylo provedeno v rámci přípravy části 2a 
výstupu klíčové aktivity 13, vyplynulo, že služba tísňové péče je zcela marginální v 
nabídce sociálních služeb. O možnosti využití asistivních technologií, ať již v tísňové 
péči, nebo jinak orientované činnosti v rámci sociálních služeb nebo ve službách 
sociálního charakteru, ví jen malé procento poskytovatelů sociálních služeb. Je rovněž 
zřejmé, že služba tísňové péče je nedostatečně rozvinutá z hlediska dotčené klientely a 
že řada současných registrovaných poskytovatelů má problém s naplněním stávajících 
podmínek, které pro poskytování tísňové péče stanoví zákon o sociálních službách. 
Příčin je mnoho i mimo působnost rezortu sociálních věcí (míra digitální gramotnosti, 
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pokrytí území internetem, nedostatečná dostupnost infrastruktury vhodné pro případné 
poskytovatele služeb, resp. investiční náročnost pro její budování apod.). Na druhé 
straně je zřejmé, že se ve prospěch využití asistivních technologií a ve prospěch 
jedinečné služby tísňové péče před schválením klíčové aktivity 13 v rámci projektu 
PPvSS udělalo málo. Opakované změny pravidel dotačního řízení ohrožovaly existenci 
služby a její stávající poskytovatele. Poslední změna ve prospěch poskytovatelů 
působících na území více krajů byla pozitivní. Z kvantitativního průzkumu vyplývá, že 
situace v informovanosti, znalosti a pochopení role asistivních technologií v sociálních 
službách je špatná, z kvalitativního šetření tísňové péče pak vyplývá, že stávající 
situace je dlouhodobě neudržitelná. 

Co udělat, aby se „s vaničkou nevylilo i dítě“? Smyslem kritického hodnocení aktuálního 
stavu poskytování služby tísňové péče není tuto službu zrušit bez náhrady. Koncept 
tísňové péče jako samostatně registrované služby je zřejmě překonaný, ale řada 
poskytovatelů se nedostala ani na tu úroveň, že by tuto - de facto nejjednodušší službu 
s využitím asistivních technologií - zvládla nejen personálně a technologicky, ale 
zejména co se týče vkladu služby ve prospěch kvality života klientů. Tísňová péče se z 
pohledu laika týká pro zdraví a život zcela zásadních momentů lidského bytí. Odborníci 
vědí, že se za tímto pojmem skrývá služba trvalá a soustavná. Pro její kvalitu tedy 
nejsou podstatné pouze momenty tísně a ohrožení. Pro kvalitu služby a kvalitu života 
klientů je podstatná komunikace mezi klientem, osobami blízkými, poskytovatelem 
sociální služby a řadou dalších osob a institucí.  

Přitom je třeba vnímat, že komunikace je vícerozměrným prvkem s dopadem na 
kognitivní schopnosti klienta (paměť, pozornost, koncentraci, frekvenci a rychlost 
zpracování informací, pohotovost, exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace, 
řeč, schopnost vyjadřování a porozumění, orientaci v času a prostoru). Pomáhá vytvářet 
z domácnosti uživatele bezpečné prostředí a přispívá k prevenci sociální izolace a 
podporuje zachování multifunkční sítě osob kolem jedince. Uživatelům umožňuje 
prodloužit období života ve vlastním domově, ve kterém mohou žit důstojně, a to 
prostřednictvím zvyšování svojí autonomie, sebedůvěry a mobility. Bez obav o bezpečí 
mohou být i pečující osoby (formální i neformální) a rodina (odlehčující funkce). 

Jistým mezistupněm od tísňové péče k u nás ještě ne jasně definovaným službám 
asistovaného života může být dohled nad klientem, resp. monitorování klienta s 
využitím asistivních technologií buď osobami blízkými bez účasti profesionálů, nebo 
profesionály v součinnosti nebo bez osob blízkých. Dohled či monitorování však zde 
nesmí být chápány jen jako jednosměrná činnost, protože obsahují aktivní účast klienta 
samotného. Každopádně zde ani v budoucích službách asistovaného života nejde o 
technicistní řešení obdobné výkonům zdravotní péče, ale o nastavení procesů, které v 
míře přijaté samotným klientem nebo v dohodě s ním poskytnou novou kvalitu jeho 
života. Ptáme-li se tedy, co dál s tísňovou péčí, odpověď zní – nalezněme cestu k 
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postupné transformaci stávající tísňové péče přes službu dohledu a komunikace a 
službu distanční asistence až ke komplexně pojatým službám asistovaného života. 

Nalézání cesty na základě využití stávajících znalosti a zkušeností z registrované 
služby tísňové péče zapadá do rámce změny procesů v sociálních službách, zejména 
cestou inovací. Stávající právní úprava kategorizace či typologie sociálních služeb 
žádnou inovaci neumožňuje. Možná, že právě striktní vymezení registrovaných služeb a 
podmínek jejich poskytování a jejich přenesení do registračního procesu je důvodem 
„zmrtvění“ rozvoje, ale i transformace sociálních služeb, zejména pak prakticky 
nulového využití asistivních technologií v sociálních službách. Zevšeobecníme-li dilema 
do oblasti sociálních služeb, budeme se ptát, zda má být zcela legitimní inovační tlak 
podnětem pro změnu zákona, resp. zákon má být formulován tak, aby nebránil 
inovačním tendencím minimálně v té míře, že umožní legalizovat inovace formou 
alespoň pilotních projektů s dohledem státní správy?  

Obdobně aktuální způsob financování sociálních služeb brání poskytovatelům 
k rozšíření služeb pro více klientů a na nových územích, brání i inovacím ve stávajících 
službách i vzniku služeb nových, a stejně tak i vzniku nových poskytovatelů. 

Přehodnotíme-li dosavadní koncept tísňové péče, ruku v ruce s tím bychom měli 
přehodnotit i ne zcela šťastný pojem tísňová péče. Jak již jsme popsali výše, je třeba 
využívat asistivní technologie nejen v případě tísně, tzn. nějaké akutní situace. Musíme 
realizovat novou službu, která má preventivní a komplexní charakter na základě 
komunikace klienta se svým okolím. Službu, která bude klientovi, osobám pečujícím a 
blízkým i dalším odpovědným osobám zvyšovat jistotu a bezpečí a naopak odstraňovat 
rizika. Tato služba by měla být samotným základem zejména služeb terénních, což 
nevylučuje její uplatnění i v jiných oblastech sociálních služeb, například u odloučených 
pracovišť poskytovatele rezidenčních služeb. Je na zvážení, zda pro tyto služby 
nevyužít názvu „služby dohledové péče“. Název vyjadřuje, že je služba vykonávána 
vzdáleným přístupem s využitím elektronických komunikací a že funguje mezi 
poskytovatelem a klientem formou podpory. Naše ambice by se však neměla 
v budoucnosti omezit na službu dohledu, ale směřovat k službám asistovaného života 
přes mezipřistání na distanční asistenci. Znamená to, že tam, kde nejsme přítomni 
fyzicky, využiváme asistivní technologie na naši přítomnost "virtuální", na dohled nebo 
monitoring, ale nejen na něj, protože v to počítáme i oboustrannou komunikaci a 
schopnost komplexně posuzovat a kvalifikovaně reagovat na směs podnětů neosobních 
(zprávy ze senzorů a měřidel) i osobních (rozhovor, výzva od klienta či osoby blízké 
apod.). 

Asistivní technologie by se postupně mohly a měly stát nedílnou součástí poskytování 
sociálních služeb v celé jejich diverzitě a být k užitku klientům, pečujícím, ať již 
formálním, či neformálním, a všem dalším účastníkům péče na zdravotně sociálním 
pomezí. Mimo jiné zcela jistě přispějí i ke snižování nákladů na řadu služeb s 
vyloučením rizika a důsledku na snižování kvality služby a kvality života klientů. 
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Pokud chceme podpořit a nikoliv zastavit rozvoj asistivních technologií, musíme se 
zamyslet nad legislativním a procesním rámcem uplatnění těchto technologií a dalších 
možností zprostředkovaných technologiemi v sociálních službách a péči na zdravotně 
sociálním pomezí. Stávající vymezení služeb a způsobu jejich registrace omezuje 
inovační proces obecně a zcela patrně i u využití asistivních technologií. Je tedy třeba 
upravit, aby aplikace asistivních technologií mohly být atributem sociálních služeb 
obecně, aby existovala otevřenost novým technologií a efektivnějším postupům a aby 
nebyly definovány služby postavené výhradně na užití asistivních technologií. Zákon 
musí umožňovat procesy sociálních inovací i inovací jednotlivých sociálních služeb, 
musí obsahovat procesy zajišťující legalizaci inovací, a to včetně registračního řízení. 

Důležitým a velmi diskutovaným tématem v této souvislosti jsou procesy certifikace. 
Doporučeními v tomto směru se zabývá část 3b výstupu. 

 

Shrnutí výstupů části 2b 
Informační a komunikační technologie nabízejí celou řadu možností, jejichž využití by 
bylo velmi přínosné v oblastech zdravotní a sociální péče. Vedle neustále 
diskutovaného, ale ne zcela dořešeného sdílení pacientských dat se nabízí oblasti 
výměny informací mezi zdravotní a sociální sférou ve prospěch pacienta. Základní 
funkcí (dosud neexistující) na úrovni komunitní je vzájemná informovanost subjektů 
zdravotní a sociální péče o nabídce služeb a předávání těchto informací pacientům, 
resp. klientům. 

V diskusích byly vytipovány níže uvedené oblasti, ve kterých je nutné se zaměřit jak na 
doplnění či přímo vytvoření nové legislativy, tak na procesní popisy, upřesňující postupy 
při praktickém nasazení předmětných technologií v praxi: 

1. Integrace telemedicíny a popřípadě i telehealth1 do systémů poskytování 
péče, s přihlédnutím k požadavkům na bezpečnost a účinnost nových služeb 
a kvalitu těchto služeb. Obdobně lze vytvářet podmínky pro integraci 
tísňových služeb v oblasti sociální.  

2. Služby telemedicíny a telehealth nejsou záležitostí pouze nemocnic, ale vedle 
nemocniční péče je v evropských zemích často využívají také komunity 
(města, obce) a mají rostoucí význam pro domácí péči. Tento trend – 
zejména komunitní péče – umožňuje vytvořit podmínky zvládnutí rostoucího 
počtu chronicky nemocných, v kontextu stárnoucí populace a při tom 
zachovat ekonomickou udržitelnost zdravotních systémů.  

                                                            
1 Pojem “telehealth” zde nepřekládáme. Zatím není ustálený žádný vhodný český výraz. Chápeme ho jako rozšíření 
telemedicíny. Na rozdíl od telemedicíny, která se úžeji zaměřuje na léčivé aspekty, zahrnuje telehealth preventivní, 
podpůrné a ozdravné aspekty. 
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3. Zpřístupnění dat o vlastním zdraví, popř. sociálních otázkách občanům, 
pacientům tak, aby mohla být tato data využívána ke zkvalitnění a zpřesnění 
péče.   

4. Navrhnout příslušné úhradové strategie, modely financování inovací. Tyto 
strategie a modely se mohou týkat současných úhradových mechanismů, 
nebo nových mechanismů, které se namísto elementárních přístrojů a výkonů 
zaměřují na financování celých inovací v příslušných oborech, a to včetně 
otázek metodiky pořizování technologií z veřejných zdrojů.  

5. Vytvořit režim ochrany (osobních) dat tak, aby mohly být inovace využívány v 
praxi.  

6. Připravuje se zcela nový právní předpis EU. Oblast zdravotnických prostředků 
a jejich existence na trhu bude v budoucnu regulována přímo aplikovatelným 
předpisem EU, tj. nařízením. V této oblasti tedy již nebude možné na 
národních úrovních příliš co měnit. To ve svém důsledku bude znamenat, že 
ty kategorie asistivních technologií, které budou zařazeny do zdravotnických 
prostředků, budou take regulovány tímto předpisem. U ostatních kategorií 
bude nutno vytvořit nějaký předpis na národní úrovni. 

7. Prosazování technických norem, které se v Evropě používají pro zajištění 
vzájemné technické spolupráce zařízení a systémů ICT ve zdravotnictví a 
sociálních službách. To umožní i otevřít trh pro různé dodavatele za rovných 
podmínek a svobodnou volbu technologie pro občana. Kromě komunikačních 
protokolů je potřebné se věnovat také sémantice ve zdravotnictví a postupně i 
v sociálních službách tak, aby zavádění ICT nenaráželo na pojmové 
nejasnosti a rozdílnosti a služby mohly být využívány kterýmkoliv oprávněným 
subjektem na celém území ČR, s možností spolupráce se zahraničními 
systémy.  

8. Navrhnout minimální požadavky na obsah vzdělávání na všech stupních. 
V technických oborech to znamená zejména doplnění témat spojených 
s požadavky na funkce kompenzačních pomůcek a asistivních technologií a 
hlavně na správný návrh uživatelských rozhraní podle cílových skupin 
uživatelů. Ve zdravotnických a sociálních oborech by měly studenti/studentky 
mít přístup do technických laboratoří (typu living lab), kde by se prakticky 
seznámili s možnostmi technických řešení jako poučení uživatelé v takovém 
rozsahu, aby byli schopni např. zkontrolovat správnost funkce, stav baterie, 
komunikaci s mobilním telefonem. 

9. Koordinovat rozvoj elektronizace v oblasti zdravotní a sociální péče s využitím 
jednotně definovaných datových a procesních struktur. Sjednotit požadavky 
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na elektronickou dokumentaci ve zdravotní a sociální péči (jednoznačnost, 
datové struktury, popisy procesů).  

10. V koncepcích rozvoje zdravotnictví by měla mít své pevné místo domácí 
zdravotní péče (home care).   

Z dosavadních reakcí velké části odborné veřejnosti je zřejmé, že nově platný zákon o 
zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.) na jedné straně nezohledňuje řadu 
problémových otázek, ale na druhé straně jsou některé části rozpracované do velkých 
detailů, které by spíše patřily do prováděcích předpisů. 

Problematika elektronické dokumentace není uspokojivěošetřena ani v oblasti 
zdravotní, ani sociální péče. Dosud nebyla zpracována koncepce, která by jednoznačně 
definovala nepodkročitelné minimum zejména z hlediska obsahu, struktury, způsobu 
komunikace, financování. 

 

Shrnutí výstupů části 2c 
Část 2c projektu se zabývala problematikou využití asistivních technologií v domácí a 
neformální péči, které může významně zvýšit kvalitu života příjemců této péče, ať už se 
jedná o jakkoli sociálně nebo zdravotně handicapované osoby. 

Neformální domácí péče prochází obdobím zásadního vývoje a vyžaduje vznik a 
nasazení nových, technologicky pokročilých, uživatelsky přívětivých a ekonomicky 
dostupných řešení, která zachovají dostupnost a dlouhodobou udržitelnost této péče. 
Budou-li provedeny potřebné kroky, zavedena jednotná a ucelená koncepce ze strany 
státu a jasně vymezen vztah neformální domácí péče a dalších způsobů poskytování 
sociální nebo zdravotní péče, mohou se asistivní technologie stát zdrojem významných 
úspor. 

Rešerše projektů doposud realizovaných v České republice ukázala obrovskou 
technologickou různorodost jednotlivých řešení, která často vede ke vzniku uživatelsky 
nepřívětivých systémů. I to je významnou indicií vedoucí k jasnému požadavku po 
systémovém přístupu a vytvoření podmínek pro rozvoj nových projektů. Určitým 
vodítkem v tomto mohou být úspěšné zahraniční projekty zaměřené na vzdálené 
monitorování zdravotního stavu, rozpoznávání život ohrožujících situací, podporu 
selfmanagementu a samostatného života. Jako klíčový znak společný pro úspěšné 
projekty se jeví interoperabilita a modularita použitých asistivních technologií. 

Z obecného hlediska lze systémy asistivních technologií rozdělit na systémy bez 
záznamu signálu nebo sběru dat, na elektronická řešení, u kterých dochází ke sběru 
signálů nebo dat a jejich výhradně lokálnímu zpracování a na elektronická řešení, kde 
jsou signály nebo data snímána a následně přenášena v surové nebo agregované 
podobě mimo prostor, kde byla pořízena. Takto definované základní rozdělení je 
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vodítkem pro aplikaci nutných požadavků např. z hlediska bezpečnosti přenášených dat 
apod. 

V neformální a domácí péči mohou být asistivní technologie použity v široké škále 
aplikací, např. při sledování vitálních parametrů příjemce péče a jejich využití pro 
rozpoznání urgentních stavů, nebo při sledování parametrů prostředí, ve kterém se 
příjemce péče dlouhodobě vyskytuje, a které mohou ovlivnit jeho pohodlí nebo 
zdravotní stav. Ukazuje se ale, že asistivní technologie mohou být velmi účinným 
nástrojem i pro podporu selfmanagementu a komunikace a mohou tak sloužit k zajištění 
přístupu k informacím nebo službám a k udržení sociálních kontaktů. 

Z rozboru problematiky financování domácí a neformální péče vyplývá, že její 
financování tak, jak je dnes nastaveno, absolutně nebere v úvahu financování 
asistivních technologií. V rámci legislativního procesu proto bude nutné tuto situaci 
změnit, jasně definovat, co lze za asistivní technologie považovat, a připravit podmínky 
pro jejich financování. 

Součástí výstupu 2c je i návrh opatření nutných pro účinné a efektivní nasazení 
asistivních technologií, z nichž nejdůležitější jsou: 

• co nejrychleji nastavit a přijmout nová jasná pravidla možného fungování 
moderní neformální a domácí péče včetně provedení nutných legislativních 
změn, především úpravy zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

• definovat roli asistivních technologií v oblasti neformální a domácí péče a vyjasnit 
vtah takto pojaté péče k dalším způsobům poskytování sociálních a zdravotních 
služeb, 

• diskutovat bezpečnostní standard, kterého musí být dosaženo při návrhu a 
realizaci systému asistivních technologií tak, aby bylo vyloučeno zneužití 
osobních údajů sledovaných osob nebo únik citlivých dat, 

• a definovat kritéria hodnocení efektivnosti asistivních technologií a vytvořit 
podmínky pro jejich masový rozvoj. 

 

Shrnutí výstupů části 2d 

Jako jeden z druhů analytických částí v rámci přípravy výstupu 2d byly postupně 
identifikovány a popsány problematické otázky a okruhy, které kterýkoliv z článků řetězu 
vnímá jako problematické. Tyto problémy jsou s velice podrobným popisem a s 
příslušnými návrhy rámcových řešení uvedeny v příloze č. 1 výstupu 2d. Zde je pro 
přehled uveden seznam jejich názvů: 

1. Neexistuje obecná definice asistivních technologií a jejich formální členění dle 
účelu a funkčnosti 
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2. De facto není nikde vymezen obecný účel kompenzační pomůcky 
3. Neexistuje definice kompenzační pomůcky využitelná pro právní prostředí 
4. Pořízení pomůcky je vázáno pouze pro osoby s TĚŽKÝM zdravotním postižením 
5. Využívání pomůcek je podporováno dle zdravotního postižení a nikoliv dle potřeb 

uživatele 
6. Mezi pomůcky se v tuto chvíli nedají zařadit třeba prostředky pro ovládání 

domácích spotřebičů ze strany OZP (inteligentní domácnost) 
7. Pro využívání pomůcek a asistivních technologií není žádná podpora pro osoby s 

mentálním postižením 
8. Zdravotní kontraindikace pro poskytnutí pomůcky uvedená v zákoně je v určitých 

případech pro osoby s mentálním postižením diskriminační 
9. Neexistují konkrétní pomůcky pro osoby s mentálním postižením 
10. Je nedostatečný rozsah pomůcek pro osoby se sluchovým postižením 
11. Pro osoby se sluchovým postižením je v rámci podpory poskytnutí technologií a 

služeb málo dostupné využívání jejich způsobů komunikace 
12. Proces řízení poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je nejednotný a není 

dostatečně transparentní pro klienta 
13. Neexistují funkční definice a specifikace u jednotlivých pomůcek 
14. Úředník ÚP nemá pro rozhodnutí o vhodnosti zvláštní pomůcky stanovisko 

odborníků pro danou cílovou skupinu 
15. Objevuje se problém takzvané "pomůckové turistiky" 
16. Není jasný problém souběhu více příspěvků na různé pomůcky a klienti se bojí 

žádat o další pomůcky 
17. Není systémově řešena vazba mezi poskytovanou službou a technologií s níž je 

poskytována 
18. V ČR neexistuje metodika pro zhodnocení efektivity nasazení technologií a 

pomůcek pro OZP a jejich okolí 
19. V ČR nikdy nebyla profesionálně zhodnocena efektivita poskytování pomůcek a 

technologií pro osoby se zdravotním postižením 
20. Není vytvořen rámec podpory využívání elektronických komunikací pro osoby se 

zdravotním postižením 
21. Nejsou specifikovány technické standardy a certifikace pro zejména elektronické 

pomůcky 
22. Ceny některých pomůcek jsou nepochopitelně vysoké 

Z výsledků všech analytických a výzkumných prací v rámci této části aktivity 
jednoznačně vyplývá, že asistivní technologie se již dostatečným způsobem etablovaly 
jako jedna z nejvhodnějších forem prostředků kompenzace fyzického a mentálního a 
sociálního omezení způsobeného nějakým zdravotním postižením a že jsou tak již 
neoddělitelnou součástí života klientů se zdravotním postižením. Prostředky a zařízení 
založené na standardních technických prostředcích, které využívají některé specifické 
funkce a jsou tedy plnoprávně považovány za asistivní technologie, pomáhají ve všech 
oblastech života těchto uživatelů a značným způsobem přispívají ke zlepšení kvality 
jejich života, k zvýšení sebeobsluhy a soběstačnosti, ale také k delšímu udržení 
samostatného života v prostředí rodiny a blízkých. 
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Opět je nutno konstatovat, že toto je vlastně první dokument, který v takovémto rozsahu 
definuje možnosti využívání asistivních technologií jako prostředků pro kompenzaci a 
který na konkrétních případech na národní i mezinárodní úrovni uvádí pozitivní přínosy 
využívání prostředků a technologií pro samotné osoby se zdravotním postižením, ale 
také pro okruh jejich blízkých. V České republice se asistivní technologie vůči osobám 
se zdravotním postižením využívají již několik let, přesto dosud nedošlo k takto ucelené 
analýze a stále existuje celá řada otázek, na něž se nepodařilo odpovědět ani při 
zpracovávání tohoto výstupu. Ukazuje se tak, že problematika asistivních technologií 
také v této oblasti má svoje místo a že je nezbytné, abychom se rozvoji asistivních 
technologií věnovali i nadále a nezapomínali přitom právě na oblast využití těchto 
technologií a prostředků pro kompenzaci a odstraňování bariér. Oproti ostatním 
oblastem, kde se asistivní technologie využívají, je pak situace o to jednodušší, že zde 
již existují letité zkušenosti i na národní úrovni a existuje zde prověřený princip podpory 
přípravy, pořízení a využívání zařízení, jež jsou charakterizovatelná jako asistivní 
technologie. Využívá se k tomu sociální systém, a to konkrétně princip sociálních dávek 
– zvláště pak dávky “příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky”, která je neoddělitelnou 
součástí souboru dávek určených osobám se zdravotním postižením a která je jako 
taková zakotvena v českém právním řádu a je součástí sociálního systému. 

Závěrem lze tedy konstatovat následující zjištění: 

1. Princip sociálních dávek, jež mají účelově sloužit pro pořízení a využívání 
kompenzačních pomůcek, a to včetně asistivních technologií, je správný a je 
třeba jej dále rozvíjet. Je to dobrý způsob, jakým stát pomůže k získání a 
využívání technických zařízení a prostředků, které může klient se zdravotním 
postižením v naprosté většině případů zcela samostatně a bez zásahu a pomoci 
třetích osob využívat pro odstraňování bariér a omezení způsobených svým 
zdravotním postižením a dochází tak ke zvýšení soběstačnosti a samostatnosti 
takového klienta. 

2. Uživatel využívající kompenzační a inkluzní pomůcky nejenže dostává možnost k 
odstraňování či alespoň zmírnění bariér způsobených jeho zdravotním 
postižením, ale také se nepoměrně zvyšuje jeho možnost uplatnění na 
pracovním trhu, využívání moderních principů vzdělávání, ale také sebeuplatnění 
ve společnosti nesouvisející s prací – jako jsou různé volnočasové aktivity, 
zábava, sociální interakce a komunikace apod. Řada těchto technických 
prostředků slouží k odstraňování sociální a komunikační bariéry a takový člověk 
se tak nedostává ve větším měřítku do bariéry sociální vyloučenosti, a to je 
pozitivním přínosem nejen pro něj, ale i pro jeho blízké a přátele. Uživatelé 
asistivních technologií, kteří je využívají jako kompenzační a inkluzní prostředky, 
jsou také daleko samostatnější než osoby se zdravotním postižením, které z 
jakéhokoliv důvodu asistivní technologie nevyužívají, či využívat nemohou. 

3. Při analýzách systému podpory pro pořízení a využívání zvláštních pomůcek a 
při analýzách souvisejících procesů jsme sice narazili na určité systémové 
nedostatky v samotném procesu a to zejména ze strany Úřadu práce ČR jako 
orgánu vykonávajícího nejširší okruh činností v související agendě definované 
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Zákonem o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, avšak s 
přihlédnutím ke všem souvisejícím aspektům je možno konstatovat, že systém je 
i dlouhodobě udržitelný a že je ve své podstatě dostatečný a životaschopný. 
Samozřejmě by bylo vhodné debatovat o určité změně parametrizace takového 
systému a o postupném odstraňování některých systémových nedostatků i 
nesouladu výkonu činností v rámci této agendy jednotlivými organizačními útvary 
Úřadu práce a jednotlivými pobočkami. To je nepochybně oprávněný požadavek 
a vedení ministerstva by se mu v budoucnu mělo věnovat. Na druhé straně je 
nutné postupovat tak, abychom žádnými změnami nezhoršily kvalitu poskytování 
této služby veřejné správy a v maximální možné míře usnadnili osobám se 
zdravotním postižením jejich pozici v příslušných řízeních a při rozhodování státu 
o jejich právech a abychom jim usnadnili využívání prostředků maximální 
možnou podporou státu při jejich pořízení – a to pochopitelně včetně podpory 
finanční. 

4. Jedním z největších problémů je absence podrobnějších informací o jednotlivých 
specifických zvláštních pomůckách, jež jsou definovány příslušnou přílohou v 
příslušné vyhlášce. Tento problém se nám do jisté míry podařilo odstranit právě 
tímto výstupem, neboť v souvislosti s tímto výstupem byl vytvořen metapopis 
všech kompenzačních a inkluzních pomůcek, jež jsou definovány jako zvláštní 
pomůcky a jsou charakterizovatelné jako asistivní technologie. Tento metapopis 
obsahuje podrobnější uvedení účelu pomůcky a to včetně pozitivních přínosů a 
dopadů na její uživatele, což dá úředníkům Úřadu práce nepoměrně větší prostor 
pro zvýšení okruhu informací, jež v tuto chvíli mají o jednotlivých typech 
pomůcek. Přestože nebyl vypracován metapopis ke všem 38 položkám 
definovaných příslušnou vyhláškou, vzor a způsob vypracovávání metapopisu k 
jednotlivým pomůckám, jež jsme aplikovali na asistivní technologie, se dá 
nepochybně použít i na ostatní pomůcky uvedené ve vyhlášce. 

5. Při konzultacích se zástupci cílových skupin osob se zdravotním postižením bylo 
zjištěno, že zatímco u osob se zrakovým postižením a u osob s pohybovým 
postižením je rozsah pomůcek, jež jsou definovány jako zvláštní pomůcky, 
dostatečný, dlouhodobě se systémově neřeší problematika osob s těžkým 
sluchovým postižením a osob s mentálním a duševním postižením. Organizace 
sdružující tyto cílové skupiny osob se zdravotním postižením dlouhodobě 
poukazují na to, že rozsah zvláštních pomůcek definovaných příslušnou 
legislativou jim nevyhovuje a pro jejich cílové skupiny nepřináší pomůcky buď 
žádné, nebo je jejich definice dnes již zastaralá a nesmyslná, nebo je dokonce 
kontraproduktivní vůči jejich potřebám. Využili jsme proto prostor daný tímto 
výstupem a pečlivě jsme tuto oblast zanalyzovali. Výsledkem těchto analýz je 
soubor potřeb těchto cílových skupin, z nějž vychází návrhy na definici nových 
typů zvláštních pomůcek, jež budou-li předány do příslušného seznamu v příloze 
vyhlášky, umožní také rozvoj a podporu využívání těchto nových pomůcek a to 
zejména právě pro osoby se sluchovým či mentálním a duševním postižením. 
Budeme tak schopni také těmto osobám nabídnout daleko širší prostor pro 
využívání asistivních technologií a tím snižování bariér způsobených jejich 
omezením. 
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6. V současné době se nedá zhodnotit efektivita využívání asistivních technologií 
jako kompenzačních a inkluzních pomůcek a to zejména proto, že dosud 
neexistuje aplikovatelná jednotná metodika pro stanovení efektivity. Lze ale 
konstatovat, že je naprosto nevhodné, že současná legislativa definuje 
posuzování vhodnosti pomůcky pouze s přihlédnutím k ekonomické náročnosti 
pomůcky a poměrně upozaďuje individuální potřeby individuálního klienta, i když 
samozřejmě i tyto individuální potřeby jsou do tohoto procesu nějakým 
způsobem zahrnuty. Dochází tak jistě ke snižování celkového objemu finančních 
prostředků, které Česká republika dává na tento druh sociálních dávek, na 
druhou stranu to ovšem snižuje využitelnost konkrétních zařízení a asistivních 
technologií pro určité skupiny klientů s určitými potřebami. Tomuto problému je 
vhodné se věnovat a je vhodné stanovit rozumnou míru mezi posuzováním 
finanční náročnosti pomůcek a nepřímými důsledky pozitivní efektivity a to 
včetně přínosů na klienta a jeho okolí. 

7. V souvislosti s touto oblastí se objevuje i několik ryze etických otázek, na něž 
nemáme v tuto chvíli jednoznačné systémové odpovědi. Takovou otázkou 
například je, zda máme podporovat (a to zejména finančně) pořízení celé 
pomůcky a to i v případě, kdy je založena na jinak standardním technickém 
vybavení, či zda máme finančně podporovat pouze rozdíl ceny standardního 
technického prostředku a pomůcky jako takové. Další takovou otázkou je, do 
jaké míry máme podporovat využívání asistivních technologií u těch skupinu 
osob, u nichž nelze v dlouhodobém měřítku předpokládat rapidní zvýšení 
možnosti uplatnění se na pracovním trhu. Další takovou do jisté míry etickou 
otázkou je problematika povinné spoluúčasti klienta na pořízení a využívání 
kompenzační pomůcky, která v mnohých případech může být ve svém důsledku 
skoro až asociální. Na druhou stranu se nabízejí ale i otázky směřující opačným 
směrem – jednou z nich například je, zda je opravdu nutné, aby zde existovalo 
takové množství kompenzačních pomůcek s přemrštěnou a neodůvodněně 
zvyšovanou cenu a zda je opravdu finanční stránka poskytování kompenzačních 
pomůcek natolik transparentní, že ji lze považovat za správnou a nezměnitelnou. 
Také těmto otázkám bychom se v budoucnu měli věnovat, a to i s vědomím, že 
tyto otázky nebudou nejspíše vždy přinášet příjemné a jednoznačné odpovědi. 
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Legislativa,standardy a normy 

Cílem kapitoly 4 je začlenění problematiky asistivních technologií do legislativního a 
regulačního rámce v ČR. Zde je nutné zmínit, že toto téma je značně široké, protože se 
netýká pouze právních předpisů, ale zahrnuje i další související oblasti. Na tomto místě 
je uvedeme v bodech a v dalším textu se jimi budeme zabývat podrobněji: 

• Evropský kontext 
• Právní předpisy 
• Standardy a normy (vč. elektrické bezpečnosti) 
• Ochrana a bezpečnost dat a jejich přenosu, archivace 
• Metodiky 
• Procesní modely  
• Etika, informovaný souhlas, kvalita života 
• Akreditace, certifikace, registrace asistivních technologií (těch, které nejsou 

zdravotnickými prostředky) 
• Provozní otázky, zodpovědnost za správnou funkci 
• Provozovatel služby, servis 

 

Oblasti regulačního rámce související s asistivními technologiemi a 
vyžadující řešení 

Východiska na straně zdravotní péče a zdravotnické dokumentace 
Situaci ve využívání elektronické zdravotnické dokumentace komplikuje zcela 
nedostačující právní úprava, zejména pak zákonnému zmocnění neodpovídající obsah 
vyhlášky o zdravotní dokumentaci v části, která je věnována elektronické zdravotní 
dokumentaci. Zpracovatel zásadně nepochopil potřeby obsahové a technické 
interoperability při práci s digitálními dokumenty, resp. soubory. Je třeba naléhat, aby 
tento deficit byl napraven. Náprava povede nejen k transparenci požadavků a 
standardizaci v oblasti dat i technických prostředků, ale rovněž k vyřešení problému, 
zda a jak lze v současné době zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě vést. 
Nejasnosti zasahují nejen poskytovatele zdravotní péče, ale rovněž veřejnou správu, 
například krajské úřady, které při plnění své role registrujících úřadů (registrace 
poskytovatelů je zákonnou podmínkou pro legální poskytování zdravotní péče hrazené i 
nehrazené ze zdravotního pojištění – obdoba živnosti) mají dle zákona převzít zdravotní 
dokumentaci a to i v elektronické podobě - u poskytovatele, který nemá nástupce a 
nepředal zdravotní dokumentaci jinému poskytovateli zdravotní péče.  
Bylo by třeba upravit formu a formát identifikátoru zápisu, obecně datové standardy, 
technické prostředky pro ukládání dat s ohledem na jejich životnost, zálohování, 
zajištění shody informačních systémů apod. 
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Příkladem řešení je zákonná úprava nově platná v SR, kde je od všech poskytovatelů 
zdravotní péče vyžadováno, aby před napojením na informační systémy veřejné správy 
ve zdravotnictví byla příslušnému úřadu doložena shoda jimi provozovaného nebo 
využívaného informačního systému dle podmínek stanovených prováděcím právním 
předpisem.   
V sociálních službách chybí právní úprava týkající se sběru dat o poskytovatelích 
sociálních služeb, o klientech a výkonech sociálních služeb. To pochopitelně omezuje 
realistické vytváření komunitních plánů sociálních služeb, koordinaci sociálních služeb a 
koordinaci zdravotních a sociálních služeb mezi sebou k zajištění vyšší efektivity 
služeb, kvality a využívání veřejných finančních prostředků (např. příspěvku na péči). 
Dalším nutným předpokladem je definování standardů péče hrazené ze zdravotního 
pojištění a s tím spojené systémové řešení nadstandardní péče a možnosti jejího 
hrazení ze zdravotního připojištění. Na to musí navazovat rovněž nabídka produktů 
připojištění na sociální služby, resp. dlouhodobou zdravotně- sociální péči buď v rámci 
veřejnoprávního systému (např. Německo) nebo mimo něj (v rámci komerčního 
pojištění) s nebo bez podpory státu. 
V případě vzniku alternativních zdrojů financování zdravotnických a sociálních služeb 
lze předpokládat, že dojde k vyšší míře nezávislosti privátních poskytovatelů na 
veřejném zdravotním pojištění se všemi souvisejícími atributy typickými pro soukromé 
smluvní vztahy (cenotvorba, vztah kvality a ceny, kvalita a formy přidané hodnoty 
služeb /včetně služeb informačních/  jako prostředky konkurence). 
 

Evropský kontext 
Zdravotní a sociální péče je v rámci Evropské unie (EU) v gesci národních vlád. 
Směrnicemi EU jsou popsána jenom některá související témata: zdravotnické 
prostředky, ochrana dat, klinické zkoušky, informovaný souhlas. Technické normy a 
standardy jsou ve většině oblastí definovány na mezinárodní úrovni (ISO, CEN, apod.). 
Národní standardy a normy v technické oblasti jsou zpravidla přímé překlady, 
maximálně s drobnými úpravami, které neovlivňují obsahovou stránku. 
V oblasti zdravotní péče existují tzv. lékařská doporučení (medical guidelines), která 
jsou vytvářena a upravována odbornými lékařskými společnostmi jak na národní, tak 
mezinárodní úrovni. V oblasti sociální péče taková analogie chybí. 
 

Právní předpisy 
Při přípravě analýzy asistivních technologií byla řešitelským týmem zpracována mapa 
legislativních dokumentů, které s asistivními technologiemi souvisejí a jejichž znění 
přímo nebo nepřímo ovlivňuje praktické nasazení těchto technologií. Musíme 
konstatovat, že žádný právní předpis se dosud asistivními technologiemi jako takovými 
nezabývá. V příloze 3b-1 prezentujeme výše zmíněnou mapu spolu s návrhy, co je 
potřeba ve znění příslušných zákonů, vyhlášek a dalších zákonných opatření změnit či 
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doplnit, aby lépe vystihovaly aktuální situaci a zejména byly připraveny na budoucí 
masovější praktické využití asistivních technologií ve zdravotní a sociální péče, 
s důrazem na domácí péči. Podrobně je návrh úprav uveden v kapitole 4.2. 
 

Standardy a normy 
Stávající technické standardy a normy předmětnou problematiku pokrývají velmi dobře. 
S rozvojem nových technologií vždy přicházejí i nové specifikace a inovované normy, 
tudíž zde se neočekávají téměř žádné problémy. Jen je nutné poznamenat na adresu 
právních předpisů, že ty by měly splňovat požadavek dostatečné obecnosti. To 
znamená, že nesmějí být přímo a těsně svázány se stávajícím stavem techniky, ale 
musejí být použitelné i s dosud nepoužívanými (a často i nerealizovanými) 
technologiemi. 
 

Datové standardy 
V části 2b jsme se podrobněji zabývali otázkou datových standardů pro přenos a 
ukládání dat. Klíčovou otázkou je obsah přenášených elektronických dat. Musíme 
konstatovat, že v ČR není kromě standardu DASTA používaného ve zdravotnictví 
žádná jiná alternativa. Z důvodů provázanosti zdravotní a sociální péče a tedy budoucí 
nutnosti sdílení (alespoň vybraných) dat je v principu nevyhnutelné, aby obě sféry 
používaly stejné standardy. Součinnost obou resortů je více než žádoucí. V českém 
prostředí se nabízejí ke zvážení dvě základní možnosti: 

1. Dopracování, rozvíjení a podpora standardu DASTA; 
2. Výběr jiného vhodného zahraničního standardu, který ale určitě také 

nebude bez modifikací přímo použitelný. 
V obou případech se ale musí počítat s nutností státní podpory pro další rozvoj 
standardu podle požadavků praxe. 
 

Ochrana a bezpečnost dat 
Legislativně je tato oblast ošetřena evropskou směrnicí 95/46/EC a zákonem č. 
101/2000 Sb. Praktické realizace mohou vycházet z dosavadních zkušeností (kladných 
i záporných) v oblastech, jako jsou bankovnictví a zdravotnictví.  
Protože je z dlouholeté praxe známo, že nejslabším článkem zabezpečení není 
technika, ale člověk, musejí být pracovníci, přicházející do styku s osobními a citlivými 
daty, pravidelně proškolování. Příliš pozornosti není věnováno archivaci elektronických 
dat. Právní předpisy týkající se archivování a skartace neřeší otázku elektronického 
uchovávání dat a dokumentů. Pokud tato problematika nebude začleněna do zákonné 
úpravy, pak na to musejí pamatovat alespoň metodické pokyny. 
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Metodiky 
V minulých desetiletích nepochybně vznikla celá řada užitečných a použitelných 
metodik. Nedostatkem ale je, že nejsou snadno dostupné a tedy o nich nemusí ani 
odborná veřejnost vědět. Ne všechny metodiky jsou v elektronické podobě.Ideální stav 
by byl, kdyby byly indexovány v elektronických knihovnách a tudíž vyhledatelné pomocí 
klíčových slov a dalších identifikátorů. 
Bez diskuse budou vznikat i nové metodiky v souvislosti s postupným nasazováním a 
využíváním asistivních technologií. 
 

Procesní modely 
V řadě institucí a firem se procesní modely již staly nedílnou součástí organizačních 
schémat. Samozřejmě jako všechny formalismy mají své výhody a nevýhody. 
Nepochybnou výhodou je transparentní popis standardních procedur. K tomu se ale 
váže okamžitá nevýhoda: pomocí procesů nelze popsat všechny výjimečné situace a 
postup jejich řešení. Nicméně lze v obecné rovině i pomocí procesů popsat, jak se má 
ve výjimečných situacích postupovat a která fakta, situace a subjekty je nutné zohlednit. 
Při návrhu procesního modelu musíme vždy jasno, do jaké úrovně obecnosti či detailu 
chceme v popisu modelu jít. Model nás má vést, ale nesmí zabránit v řešení 
nestandardních situací. 
 

Etika, informovaný souhlas, kvalita života 
Etické otázky související s problematikou sociálních služeb a nasazením asistivních 
technologií jsou velmi podobné (a často totožné) těm, se kterými se setkáváme ve 
zdravotnictví. Daleko častěji se zde však budeme zabývat otázkou kvality života 
v souvislosti s úhradami těchto služeb. Toto posuzování bude nepochybně individuální, 
protože kvalita života je pro každého člověka spojená s rozdílnými aspekty, možností 
vykonávat různé aktivity.  
 

Akreditace, certifikace, registrace asistivních technologií (těch, které 
nejsou zdravotnickými prostředky) 

Asistivní technologie, které jsou zároveň zdravotnickými prostředky, pokrývá zákon č. 
268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Ostatní kategorie asistivních technologií, 
např. různé typy kompenzačních pomůcek, nejsou z pohledu technických požadavků, 
zkoušek a certifikací pokryty žádnou zákonnou normou. Navíc musíme předpokládat, že 
tato zařízení budou umožňovat různá propojení mezi sebou navzájem, s počítačem, 
mobilním telefonem, budou si předávat data, budou využívat napájení z baterií, budou 
přenosná, atd. Výrobci jednotlivých zařízení budou garantovat správnou funkci svých 
výrobků, ale kdo bude garantovat správnou funkci při různých propojeních? 
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Tady jasně vyvstává požadavek na vznik nezávislé akreditované laboratoře, která by 
prováděla právě testy funkčnosti propojovaných zařízení, jejich komunikace, hlídání 
stavu baterie, včasné upozornění pro dobíjení, apod. Taková laboratoř by byla 
oprávněna vydávat certifikát pro odzkoušená propojení. S tím souvisí otázka registrace 
otestovaných asistivních technologií, u nichž jsou příslušné funkce garantované. 
Zároveň by byly definovány lhůty pro kontrolu zařízení, případnou kalibraci, pokud by to 
funkce vyžadovala, kontrolu baterií, atd.  
V této oblasti se lze inspirovat jak příslušnými paragrafy zákona o zdravotnických 
prostředcích, tak postupy, které se používají při kontrolách zabezpečovacích zařízení, u 
nichž jsou technické normy velmi přesně definované. Standardizace bude 
neoddiskutovatelným požadavkem i pro AT. 
 
Případová studie: analýza certifikace služeb asistovaného života 

V následujícím odstavci jsou shrnuty argumenty, odůvodňující nutnost definovat předpisem 
parametry dohledové služby asistovaného života. Na ně navazuje návrh postupu, co vše je 
třeba řešit, jestliže máme rozhodnout o charakteru dané služby a ověřit, zda jsou všechny 
základní požadavky splněny. Analogicky lze postupovat i u ostatních typů služeb. Zpravidla totiž 
použití asistivních technologií neznamená jen nákup zařízení, ale spíše i využívání nějaké 
související služby. 

Důvody pro definování parametrů dohledové služby asistovaného života: 

I) Co je a co není dohledová služba asistovaného života (dnes ještě „tísňová 
péče“). Nejen ve vztahu k zadavateli, k donátorovi, ale i k uživateli – tj. podle  
o zákona č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele,  
o zákona o sociálních službách, předpoklady registrace   
o a dalších zákonů. 

II) Seskupování – vytváření systémů spolupráce  
o Z hlediska národní úrovně se jeví ekonomicky výhodné síťování 

poskytovatelů dohledových služeb 
Co je třeba určit:  

• provedení služby (obsah, proces, personál)  
1. obsah, cíl služby 

a. co služba řeší 
b. komu je určena 

i. jestli je užití (klient, pacient) vymezeno zvláštním předpisem, to je 
významné pro vztahy  

1. ke zdravotnictví (diagnózy MKN, DRG, úhrady, atd.) 
2. k sociálním službám  

c. co je cílem služby, čeho se má službou dosáhnout 
 

2. Proces  
a. Struktura služby 
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b. Postupy při řešení 
c. Smlouvy a jejich obsah 
d. Řešení ochrany osobních údajů, 

i. Monitoring prostředí chráněného zákonem 
ii. Povinnost záznamů komunikace klient – dispečer; pravidla pro 

dobu uchovávání.  
iii. předávání údajů spolupracujícím subjektům (sousedům, 

asistenčním službám, lékařům…) 
e. Oprávnění ke vstupu do domácností uživatelů,  

i. Bezpečné nakládání s klíči od bytů 
f. Zajištění havárií, kolaps  

3. personální vybavení 
a. odbornost, kompetenční, kvalifikační minimum pro personál 
b. oprávnění s nakládání se zdravotnickými údaji 

 
• technické nástroje služby (technické prvky a jejich vzájemné vazby a nejen 

intra, ale i k okolí (zdroj elektřiny, vztah ke komunikačním sítím); bezpečnost 
zařízení pro uživatele 
1. technické nástroje služby  

a. technické prvky a jejich účel  
b. vzájemné vazby prvků a nejen intra, ale i k okolí (zdroj elektřiny, vztah ke 

komunikačním sítím);  
c. bezpečnost zařízení pro uživatele 
d. Zajištění technických havárií, kolapsů spojení, výpadky elektřiny atd. 

 

Provozní otázky, zodpovědnost za správnou funkci 
Vzhledem k tomu, že se asistivní technologie používají a čím dál více se budou 
používat v domácím prostředí laickými uživateli, vyvstává řada otázek, z nichž těmi 
nejdůležitějšími jsou: kdo při jejich používání bude zodpovídat za správnou funkci; kdo 
bude funkci kontrolovat; kdo bude moci zařízení opravovat; kdo bude smět připojit další 
zařízení; kdo bude smět aktualizovat software. Tyto a další otázky znamenají, že bude 
nutné definovat kompetence a také způsob zaškolení, včetně opakovaných školení, 
osob, které potom budou moci vykonávat příslušné úkony.  
 

Provozovatel služby, servis 
Analogicky k předchozímu bodu, bude-li v rámci poskytované služby klientovi 
poskytnuté i zařízení, musí být specifikováno, kdo zodpovídá za provoz, údržbu a servis 
takového zařízení. 
Související otázkou je, jakým způsobem a kým budou tyto činnosti hrazeny. 
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Návrhy na úpravy legislativy 
Ve vztahu k části 3c je třeba se věnovat souvislostem KA13 projektu Podpora procesů 
v sociálních službách. Evropská komise (EK) vyhlásila inovace za prioritu 
programového období 2014-20. Součástí výčtu inovací jsou inovace společenské. 
Bohužel v ČR došlo k chybnému překladu slova social innovations jako sociální 
inovace. Tím došlo ke hrubému zkreslení, protože to vede ke vnímání inovací pouze 
v oblasti sociální, zatímco EK šlo o to, aby v oblastech, kde již nedochází k pokroku 
uplatněním parametrických změn politik, systémů a procesů, byly hledány alternativy 
včetně změn paradigmat. To aplikace operačních programů v ČR obsahují minimálně. 
Je tedy de facto vytvořen předpoklad k tomu, že užití operačních programů v ČR se 
opět mine účinkem. 
Byť došlo k takovému pochybení a v ČR se pracuje s pojmem sociální inovace, tedy 
v užším slova smyslu je v rámci OP zaměstnanost vytvořen malý prostor pro projekty 
společenských inovací v sociální oblasti pod pojmem sociální inovace. 
Do tohoto rámce pak zapadá aktuální ambice klíčové aktivity KA13 k podpoře rozvoje 
asistivních technologií ve zdravotně-sociálním prostoru, protože právě využití nových 
ICT technologií umožňuje provádět v tomto prostoru zásadní změny paradigmat 
stávajících pojistných a nepojistných sociálních systémů finančních a věcných dávek a 
systémů zdravotních a sociálních služeb. S tím souvisí i inovace v uplatnění kritérií 
efektivity, resp. společenské prospěšnosti. Dosavadní praxe v posuzování efektivity je 
např. ve zdravotnictví ve vztahu k nákladům zdravotního pojištění zcela odborně 
nesmyslná a zvrácená. Nerespektování celostního pohledu na bilanci výnosů z daní a 
nákladů všech sociálních systémů a služeb včetně veřejného zdravotního pojištění, 
vede k nelogičnostem a ke zcela mylným rozhodnutím a deformacím systémů. 
 
S ohledem na tyto skutečnosti je třeba formulovat návrhy na změny legislativy, procesů 
a rolí institucí, resp. aktérů. 
 

Oblast sociálních služeb 

• Zákon o sociálních službách 
• Název: Zákon č. 108/2000 Sb., o sociálních službách  

o Prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách 
o Název: Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách 

Chybí zákon o sociální práci. Sociální práce má být obecně prováděna na územích, 
nezávisle na poskytovatelích sociálních služeb a nikoliv jako atribut sociálních služeb a 
povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. 
Na sociální práci navazuje mj. komplexní rehabilitace a integrovaná komunitní péče na 
zdravotně – sociálním pomezí. Pro uskutečnění v řadě zemí ověřené integrované 
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komunitní péče na zdravotně- sociálním pomezí je nutná změna financování ve 
prospěch podpory komunitní péče (realizované samosprávou) a tomu odpovídajících 
věcných a finančních dávek. Odpovídajícím je systém zdravotně-sociálního pojištění. 
Plánování sociálních služeb a tvorba sítě se neobejde bez demografických údajů a 
prognóz na regionální úrovni. 
Typologie sociálních služeb brání rozvoji nových služeb, integraci služeb ve prospěch 
klienta. Lze registrovat pouze službu uvedenou v zákoně. MPSV nemá prostor na 
ověřování nových služeb, obdobně chybí prostor pro podporu nových poskytovatelů. 
Procesy registrace i přiznání dotace na poskytování služeb jsou velmi rigidní k potřebě 
inovací. 
Jedinou registrovanou službou využívající asistivní technologie z podstaty je tísňová 
péče. Tento typ péče přitom neodpovídá aktuálnímu potenciálu využití asistivních 
technologií ani objektivním potřebám klientů. Chybí podpora procesů změn ve prospěch 
komplexnějších integrovaných služeb, např. pečovatelské služby s využitím zkušeností 
ze stávající tísňové péče, ale i asistence a podpory samostatného bydlení, etc.. 
Současné technologické možnosti vytvářejí podmínky k tomu, aby se dosavadní 
využívání kompenzačních pomůcek změnilo ve využívání služeb poskytujících 
kompenzaci a inkluzi. Systém dávek a služeb na to není připraven. 
Už dnes existují služby sociálního charakteru mimo systém sociálních služeb. Tato 
propast se bude zvětšovat. 
Pravidla akreditace vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a pracovníky 
v sociálních službách neodpovídají potřebě inovací při poskytování sociálních služeb, 
když stanoví podmínku, že obsah vzdělávání musí být vázán na aktuální znění zákona. 
Např. pojem asistivních technologie se v zákoně nevyskytuje a proto není MPSV 
oprávněno akreditovat kurz využití asistivních technologií.  
Problémy lze čekávat i při využití finančních prostředků OP zaměstnanost a dalších pro 
sociální inovace a inovace v sociálních službách a při začleňování vyloučených skupin.  
Zákon o sociálních službách nedostatečně řeší dokumentaci sociální práce a při 
poskytování sociálních služeb, sdílení informací mezi a uvnitř dotčených orgánů a to 
včetně jejich elektronizace (digitalizace). 
 

Oblast sociálních dávek 

• Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
• Název: Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením  
o Prováděcí vyhláška k zákonu o dávkách pro OZP 
o Název: Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení 

Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
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Současné technologické možnosti vytvářejí podmínky k tomu, aby se dosavadní 
využívání kompenzačních pomůcek změnilo ve využívání služeb poskytujících 
kompenzaci a inkluzi. Systém dávek a služeb na to není připraven. 

Oblast sociální politiky 

• Zákon o zaměstnanosti 
• Název: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

o Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti 
o Název: Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti 
o Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 
o Název: Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a 

zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců 
• Zákon o Úřadu práce ČR 
• Název: Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 

souvisejících zákonů 

Oblast zdravotnictví, zdravotnických služeb a prostředků 

• Zákon o zdravotních službách 
• Název: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování  
o Vyhláška o dispenzární péči 
o Název: Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči 
o Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony 
o Název: Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za 

odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle 
zákona o zdravotnických prostředcích 

o Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 
o Název: Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
o Vyhláška o preventivních prohlídkách 
o Název: Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 
o Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
o Název: Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a 

věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 
péče 

o Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 
o Název: Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 

zdravotní péče 
o Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb 
o Název: Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 

zabezpečení zdravotních služeb 
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Zákon o zdravotních službách nedostatečně pokrývá celou problematiku 
informatiky, sběru informací, jejich zpracování a využívání, zejména pro potřeby 
koordinace péče a služeb na zdravotně sociálním pomezí. Zcela nedostatečné je 
vnímání odlišnosti elektronické zdravotní dokumentace od zdravotní 
dokumentace klasické/ papírové. V této věci vyhlášky o zdravotní dokumentaci 
nenaplňuje rozsah zmocnění v zákoně o zdravotních službách. 
Nedostatečné je vymezení služeb na zdravotně – sociálním pomezí ve prospěch 
jejich integrace. Dokončena není ani problematika poskytování zdravotní péče 
vzdáleným přístupem (telemedicína). 

• Zákon o zdravotnických prostředcích 
• Název: Zákon 268/2014 Sb, o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
o Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 

prostředcích 
o Název: Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona o zdravotnických prostředcích 

Problematika zdravotnických prostředků nerespektuje skutečnost, že účastníky systému 
jsou občané, resp. pojištěnci v.z.p., resp. pacienti. Týká se to zejména transparence a 
kategorizace zdravotnických prostředků. 

• Zákon o veřejném zdravotním pojištění 
• Název: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů 
• Zákon o péči o zdraví lidu 
• Název: Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů 

Zákon a jeho podzákonné prováděcí předpisy brání rozvoji poskytování zdravotní péče 
vzdáleným přístupem(telemedicíně). Prakticky není aktuálně nasmlouván zdravotními 
pojišťovnami žádný výkon telemedicíny. Jednou z příčin je ustanovení, že hrazená péče 
je ta péče, která je poskytována s nejnižšími náklady. To se vztahuje na náklady 
pojišťovny, přičemž zde hraje role jednak deformace cenotvorby, jednak naprostá 
ignorace dalších nákladů, které nesou veřejné rozpočty a chybění výnosů v případě 
prodloužení nemoci, invalidity či znemožnění pracovních či podnikatelských aktivit 
pojištěnce způsobem poskytnuté péče. Je zřejmé, že sociální systém je zatěžován 
aplikací tohoto ustanovení zákona o v.z.p. Paradoxem je, že tato veřejné zdravotní 
pojištění je v zemích s jinou kulturou považováno za sociální systém zajišťující 
ekonomickou dostupnost zdravotní péče s akcentem na pacientovo zdraví a 
optimalizaci v rámci systému veřejných financí (daně, pojištění, dávky). 
Ve shodě s Ústavním soudem konstatujeme, že vymezení standardní hrazené 
zdravotní péče je nedostatečně a to i v kontextu vyjasnit péči nadstandardní a umožnit 
občanům, pojištěnců, pacientům a klientům volbu mezi alternativami v transparentním 
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systému. To se týká i možnosti využití asistivních technologií ve zdravotní a sociálních 
službách, resp. službách sociálního charakteru. Přitom rozvoji využití AT brání právě 
špatné nastavení kritérií efektivity a společenské prospěšnosti. V řadě případů totiž 
využití asistivních technologií -například monitoring zdravotního stavu vzdáleným 
přístupem- povede ke snížení nákladů a optimalizaci využití zdravotnických 
profesionálů. 
 

Oblast telekomunikací a informatika 

• Zákon o elektronických komunikacích 
• Název: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů 
• Zákon o informačních systémech veřejné správy 
• Název: Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy  

o Vyhláška o přístupnosti 
o Název: Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací 

souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek 
pro osoby se zdravotním postižením 

o Vyhláška o informačním systému o datových prvcích 
o Název: Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech 

předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o 
postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při 
vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o 
datových prvcích 

o Vyhláška o referenčním rozhraní 
o Název: Zákon č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech 

uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy 
prostřednictvím referenčního rozhraní 

• Zákon o některých službách informační společnosti 
• Název: Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 

změně některých zákonů 
• Zákon o kybernetické bezpečnosti 
• Název: Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů  
o Prováděcí vyhláška k zákonu o kybernetické bezpečnosti 
o Název: Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 

kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o 
stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 

o Vyhláška o významných informačních systémech 
o Název: Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech 

a jejich určujících kritériích 

Z dosavadní podpory telefonie (pro sociálně slabé – viz zmocnění k vydání nařízení 
vlády) je třeba přejít na podporu datových přenosů. 
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Ostatní oblasti 

• Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 
osob 

• Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o 
změně některých zákonů  

• Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o 
změně některých zákonů  

• Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů 

• Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
o Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

o Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích  

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 561/2004 Sb, školský zákon 
• Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů 
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
• Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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Vzdělávání 

V části 2b byl popsán současný stav středoškolského a vysokoškolského vzdělávání 
v oborech souvisejících s problematikou asistivních technologií, zdravotní a sociální 
péče. Z přehledu je zřejmé, že v budoucnu bude nutné vytvářet nové interdisciplinární 
obory napříč univerzitami, případně i jako meziuniverzitní pro určité specializace 
v oblasti asistivních technologií. Je teoretický předpoklad, že po přijetí nového 
vysokoškolského zákona, který umožní institucionální akreditaci, bude možné flexibilněji 
reagovat na vývoj technologií a potřeby praxe. 

Bude nutné klást větší důraz na požadavek celoživotního vzdělávání pracovníků 
v oblastech zdravotní a sociální péče. Nedílnou součástí těchto kursů musí být 
praktické seznámení a nácvik práce s AT. Tyto kursy musejí včas reagovat na vývoj 
technologií a být připraveny ještě dříve, než jsou tyto technologie nasazovány do praxe. 
Obsah takových kursů by měl být garantovaný příslušnými univerzitními pracovišti, 
která zajišťují pregraduální a postgraduální vzdělávání v daných oborech. 

Otázkou do diskuse je, zda by měli pracovníci v sociální oblasti mít celoživotní 
vzdělávání definované jako povinné s požadavkem minimálního počtu kreditů za určité 
časové období (analogicky zdravotnictví) s tím, že by splnění bylo doprovázeno 
zvýšením mzdy. 
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Závěr 

 

Práce expertního týmu ukázala, že problematika asistivních technologií je velmi široká a 
zasahuje do řady oblastí. Analýzy ukázaly na několik významných aspektů, které musejí 
být urychleně vyřešeny, pokud se mají asistivní technologie začít úspěšně nasazovat 
v praxi a řadě lidí tak zlepšit kvalitu života. V současnosti se uplatňují dílčí řešení ad hoc 
způsobem bez systematického přístupu a často s řadou otázek zejména ve vztahu 
k legislativě. 

Za prioritní úkoly považujeme novelizaci těch zákonů, které nejvíce zasahují 
předmětnou oblast. Uvedli jsme je s konkrétními komentáři v kapitole 4.2 a v příloze 3b-
1. Hned za zákonnými úpravami následuje vzdělávání pracovníků jak ve zdravotních, 
tak v sociálních službách obsahově zaměřené na využití asistivních technologií. 
Technické vysoké školství je v principu na téma asistivních technologií připraveno. 
Úkolem bude rozpracovat relevantní předměty na zdravotních a sociálních oborech 
studia. 

Ukazuje se, že informace o asistivních technologiích sice existují, ale zpravidla jsou 
roztříštěné, neúplné. Chybí vhodný portál, který by soustředil odkazy na další užitečné 
internetové zdroje jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Existuje také celá řada 
dobrých metodik, které nejsou vždy snadno dostupné. Opět informace o jejich existenci 
na jednom místě by byly velmi prospěšné. Podobným způsobem by měly být dostupné i 
příklady dobré praxe, návody, jak postupovat při zavádění nové technologie či služby, 
jak si zhodnotit vhodnost nabízené technologie či služby. Důležitost práce 
s informacemi není dosud ještě plně doceněna. Přitom by mohla podstatně přispět 
k efektivnosti mnoha činností v dané oblasti. 

Na závěr shrňme priority v bodech a pořadí, jak navrhujeme postupovat: 

1. Novelizace zákonů a vyhlášek (viz kap. 4.2) 
2. Celoživotní vzdělávání pracovníků jak ve zdravotních, tak 

v sociálních službách obsahově zaměřené na využití asistivních 
technologií 

3. Konsolidace informací o asistivních technologiích 

Samozřejmě návrh pořadí neznamená čekat, až bude úplně vyřešen předchozí bod. 
Většina formulovaných úkolů se dá a bude muset řešit paralelně. Explicitně jsme zde už 
neuváděli další nutné kroky, které jsme popsali v celé části 3b. Je naprosto jasné, že 
pokud chceme, aby asistivní technologie opravdu mohly podpořit větší samostatnost 
klientů a také jejich delší setrvání v domácím prostředí, tak se musíme vážně zabývat 
všemi uvedenými problémy. V našem zájmu je, aby byly vyřešeny co nejrychleji a 
nejefektivněji z pohledu uživatelů, tj. klientů a poskytovatelů služeb. 
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Přílohy 

3b-1 Mapa legislativy 

3b-2 Kategorizace zdravotnických prostředků 
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