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Místo úvodu – analýza současného stavu 

- Péče se promítá do celého života pečující osoby 

- Vysoká emocionální zátěž 

- Nedostatek vlastního času 

- Nikdy nekončící činnost 

- Mnohdy i určitá osamělost 

- I přes tyto nároky je péče v rodinách nejčastější 

- Péčí může řešit i ztrátu zaměstnání  



Trochu statistiky 

-  80 % pečujících osob jsou ženy 

- U seniorů je nejpočetnější skupinou věk pečujících 
osob 51 – 60 let a dále 61 – 70 let 

- U OZP bude věk nižší – péče o děti se ZP 

- 70 % pečujících osob žijí ve společné domácnosti 

- 35 % pečujících osob má zaměstnání 

- Téměř 30 % poskytuje péči více než 12 hodin denně 

- Dále se jedna o péči 7 – 5 a 5 – 3 hodiny 



Podpora pečujících osob 

- Vztah mezi pečující osobou blízkou a pečovanou 
osobou není nijak právně upraven – a to je asi 
dobře!? Definuje jen asistenta sociální péče 

- Pokud pečovaná osoba je příjemcem II. až IV. 
stupně, je pečující osoba zdravotně i sociálně 
pojištěna 

- Není vůbec právně upravena sousedská výpomoc, 
což považuji za zásadní chybu 

- Podpora ze strany sociálních pracovníků je 
minimální 



Problémy pečujících osob 

- I přes zvyšování PnP je jeho výše nízká 

- NRZP ČR prosadila jednorázové zvýšení příspěvku o 
10 % s platností od 1. 8. 2016 a v současné době 
Poslanecká sněmovna schválila zvýšení PnP ve IV. 
stupni na 19200,- Kč, a u III. stupně na 12800,- Kč. 
Zákon musí ještě projednat Senát  

- O pravidelné valorizaci nechce vláda vůbec jednat   

- NRZP ČR se podařilo prosadit, aby PnP mohl být stanoven 
již při pobytu v léčebném zařízení a prodloužit jeho dobu 
výplaty po dvou měsíců ve zdravotnické zařízení 

 



Problémy pečujících osob 

- Zásadní obavy pečujících osob – nízké důchody, 
dlouhodobá péče vede nutně k nižší úrovni 
důchodů, dle průzkumu NRZP ČR, někdy jsou 
starobní důchody na úrovni životního minima 

- Je to v zásadním nepoměru s odvedeným výkonem, 
ale také i s přínosem pro společnost, který je 
ekonomicky měřitelný  

- NRZP ČR navrhuje řešení, aby se výše důchodu 
odvíjela od průměrné mzdy pracovníků v sociálních 
službách 

 



Problémy pečujících osob 

- Žijí v neustálém stresu ze svého zdravotního stavu, nemají čas 
na péči o  sebe, nemají nikdy možnost dovolené 

- Mají obavy z nového posouzení míry závislosti a tím snížení 
Pnp, případně delšího pobytu osob o které pečují ve ZZ – 
zastavení výplaty Pnp – nutnost evidence na ÚP 

- Pozastavení výplaty Pnp vytváří neřešitelnou situaci pro 
pečující osoby – okamžitá ztráta příjmů – návrh na 
prodloužení výplaty na dva měsíce. 

- Strach z nejistoty systému – neustálá snaha preference 
formální péče před neformální péčí 

- Nepochopení, že příspěvek na péči slouží pečující osobě jako 
příjem pro úhradu základních životních potřeb 

 

 



Co dělat? 

- Změnit způsob financování sociálních služeb – financovat 
zásadně prostřednictvím klienta nebo zavést pojištění na 
úhradu sociálních služeb 

- Zásadně preferovat neformální péči před institucionální. V 
případě institucionální péče zavést alimentační povinnost, 
případně zatížení majetku. 

- Propojit zaměstnanost s poskytováním péče v domácím 
prostředí  

- Řešení akutní potřeby péče možnost čerpat 3 měsíce dávky 
nemocenské péče se zatím nijak neprojevilo na zlepšení 
péče. Prakticky není tento nástroj používán 



Co dělat? 

- Spolupráce se sociálními pracovníky, poradenství, 
možnost odpočinku – nejlépe na úrovni obcí 

- Upravit zdravotnické předpisy, aby pečující osoby 
mohly vykonávat péči ve zdravotnických zařízeních – 
NRZP ČR předložila MZ konkrétní návrh, který dosud 
nebyl přijat, smysl je, nezastavovat výplatu 
příspěvku na péči po 60 dnech 

- Stanovit karenční dobu pro pečující osoby po 
ukončení péče k návratu do normálního života – 6 – 
12 měsíců 



Co dělat? 

- Zcela změnit posuzování míry závislosti – 
multidisciplinární tým, stanovit kriteria případného 
nového posouzení, rozhodující musí být sociální šetření 
– bez účasti posudkových lékařů. Posudková služba je v 
rozkladu, řízení trvá příliš dlouho 

- Zabránit současnému stavu, kdy dochází k 
nepochopitelnému „uzdravování“ závislých osob 

- Zajistit pomoc psychologů a dalších odborníků 
k překonání stresů, marnosti svého snažení, „vyhoření“ 
apod. 

- Především však je nezbytné dát prestiž neformální péči 
a společensky ocenit všechny, kteří se jí věnují 

- Politici nemají odvahu k těmto řešením 
 



Závěrem 

- Transformace sociálních služeb se nám nepovedla, statistiky 
ukazují, že péče v celoročních zařízeních má stoupající trend 

- Neformální péče je levnější, přirozenější, upevňuje soudržnost 
rodin, určitým způsobem pomáhá řešit zaměstnanost 

- Politici i část veřejnosti spatřují využívání příspěvku na péči 
pečujícími osobami, jako zneužívání 

- Neustále slyšíme argumenty, že na PnP se výdaje zvyšují, to je 
pravda, ale je to pořád mnohem levnější než ústavní péče 

- V EU průměrné počet závislých osob 4,5 – 9 %, u nás 3,1 % 

- Je nezbytné dát prestiž neformální péči a společensky ocenit 
skutečnost, že dává společnosti více než dostává.  
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