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Úvod 

Z posledních studií jasně vyplývá, že senioři napříč Evropou si ve velké většině přejí 

žít co nejdéle doma a pokud možno ve svém domácím prostředí i zemřít.1 Česká 

společnost však stále klade důraz spíše na ústavní péči a stále ji vnímá jako normální 

vyústění života, pokud se nenalezne jiné řešení, resp. pokud senior není zcela 

soběstačný. 

Přitom ale již delší dobu existují agentury domácí péče, které poskytují zdravotní 

péči seniorům v jejich domácím prostředí. V některých případech ale taková péče 

nedostačuje, resp. bylo by vhodné doplnit ji i službou sociální, resp. zdravotní a 

sociální služby vhodně kombinovat tak, aby co nejlépe vyhovovaly individuálním 

potřebám konkrétního seniora.  

České zákonodárství přitom takovou kombinaci zdravotních a sociálních služeb 

v podstatě umožňuje, ne vždy ale dotčené subjekty dokážou s příslušnou legislativou 

zacházet tak, aby tato sloužila zájmům seniorů v tíživé sociální a zdravotní situaci. 

Účelem této studie je odpovědět na otázku, zda stávající platná legislativa v ČR 

dostačuje k tomu, aby senior zůstal co nejdéle doma i v případě, že se jeho sociální a 

zdravotní situace náhle prudce zhorší, resp. aby mohl z ústavní péče co nejdříve 

odejít do svého přirozeného domácího prostředí a doléčit se tam. Středobodem 

zájmu tedy budou integrované podpůrné služby a jejich možné zavedení do praxe 

v ČR, resp. jejich legislativní ukotvení v platné právní úpravě ČR. Tato studie se 

nejprve bude zabývat vybranými mezinárodními závazky ČR, aby se poté věnovala 

analýze platné právní úpravy v oblasti sociálního zabezpečení a obecního zřízení a 

navrhla některé změny tak, aby bylo možné integrované podpůrné služby 

poskytovat.  

 

                                                           
1
 Např. projekt Žít déle doma uvádí, že devět z deseti seniorů má právě toto přání. – srov. www.zitdeledoma.cz 
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I. Mezinárodní závazky ČR 

Česká republika je členem mnoha mezinárodních organizací, jejichž dokumenty, 

pokud se jedná o mezinárodní smlouvy dle čl. 10 Ústavy, tvoří nedílnou součást 

právního řádu a mají přednost před zákonem.  

S právy seniorů velmi úzce souvisí práva osob s postižením. Pokud senior potřebuje 

určitou pomoc, ať už ve svém domácím prostředí, nebo v rámci ústavní péče, ve 

většině případů je mu taková pomoc poskytovaná z toho důvodu, že jeho zdravotní 

stav se dlouhodobě (a většinou nevratně) zhoršil natolik, že se stal závislý na péči 

někoho jiného.  

Úmluva OSN o právech osob s postižením z roku 2007, kterou ČR ratifikovala v roce 

2009 a vyhlásila ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 10/2010 Sb.m.s., stanoví, že 

„[o]soby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, 

duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami 

může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném 

základě s ostatními.“  

Článek 19 této Úmluvy zakotvuje právo na nezávislý život takto:  

„Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají rovné právo všech osob se 

zdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby na 

rovnoprávném základě s ostatními, a přijmou účinná a odpovídající opatření, aby 

osobám se zdravotním postižením usnadnily plné užívání tohoto práva a jejich plné 

začlenění a zapojení do společnosti, mimo jiné tím, že zajistí, aby:  

a) osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném 

základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve 

specifickém prostředí;  

b) osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným v 

domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním 
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službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a 

začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci;  

c) komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti byly přístupné, na 

rovnoprávném základě s ostatními, i osobám se zdravotním postižením a braly v 

úvahu jejich potřeby.“  

Článek 25 téže Úmluvy stanoví rovněž právo na dosažení nejvýše možné úrovně 

zdraví bez diskriminace na základě zdravotního postižení. Následující ustanovení 

pak zakotvuje právo osob se zdravotním postižením dosáhnout a udržet si co 

nejvyšší úroveň samostatnosti, uplatnit v plné míře tělesné, duševní, sociální a 

profesní schopnosti a dosáhnout plného začlenění a zapojení do všech aspektů života 

společnosti. 

Výše uvedené lze bez pochyby vztáhnout rovněž na seniory s tím, že ti, kteří 

potřebují čerpat zdravotní a sociální služby, ve většině případů splňují kritéria pro 

jejich nahlédnutí jakožto osob se zdravotním postižením.  

V mezinárodním právu neexistuje dokument, který by se přímo zabýval právy 

seniorů, v lidskoprávních dokumentech však najdeme několik ustanovení, která na 

práva seniorů odkazují. Jedná se např. o Revidovanou Evropskou sociální chartu, 

přijatou Radou Evropy v roce 1996.  

Článek 23 Revidované Evropské sociální charty upravuje práva starých osob na 

sociální ochranu:  

„S cílem zajistit účinné uplatnění práva starých osob na sociální ochranu se smluvní 

strany zavazují přijmout nebo podporovat přímo nebo ve spolupráci s veřejnými 

nebo soukromými organizacemi vhodná opatření zaměřená zejména k tomu :  

1) umožnit starým osobám, aby zůstaly co možná nejdéle platnými členy společnosti 

prostřednictvím:  
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a. dostatečných prostředků, které jim umožní vést slušný život a hrát aktivní úlohu 

ve veřejném, společenském a kulturním životě;  

b. poskytování informací o službách a zařízeních, které jsou starým osobám k 

dispozici, a o jejich možnostech využívat tyto služby a zařízení.  

2) umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily životní styl a vedly jak dlouho 

chtějí a mohou nezávislý život v jim známém prostředí poskytnutím:  

a. bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím 

dostatečně podpory na přizpůsobení jejich bydlení;  

b. zdravotní péče a služeb nezbytných s ohledem na jejich stav.  

3) zaručit starým lidem žijícím v ústavech vhodnou podporu, respektujíc přitom 

jejich soukromí, a účast v rozhodování o podmínkách života v ústavu.“ 

Ač Česká republika spolu s dalšími devíti členskými státy Rady Evropy2 

Revidovanou Evropskou sociální chartu dosud neratifikovala, jedná se bez pochyby 

o významný dokument mezinárodního práva, který by měl pro ČR představovat 

minimálně morální apel.  

Evropská unie ve vztahu k seniorům podporuje řadu projektů a politik,3 nedisponuje 

však žádným závazným dokumentem sekundárního práva. Primární právo zakazuje 

diskriminaci na základě věku, kterýžto zákaz se však promítl pouze do oblasti 

zaměstnávání (Směrnice 2000/78/ES). Směrnice, která by zakazovala diskriminaci na 

základě věku i např. v oblasti přístupu ke zdravotní péči, byla sice navržena již 

v roce 2008, zdá se však, že světlo světa nespatří a návrh bude přepracován.4 

Směrnice se měla vztahovat kromě jiného i na sociální ochranu, včetně sociálního 

zabezpečení a zdravotní péče, jakož i na poskytování služeb. Lze předpokládat, že 

                                                           
2
 Srov. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp 

3
 Srov. např. http://ec.europa.eu/europeaid/projects/aging-dignity-supporting-elderly-remaining-equal-

citizens-and-full-members-society_en, http://ec.europa.eu/health/ageing/events/ev_20101011_en.htm 
4
 COM(2008) 426 Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na 

náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci 
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dříve či později Evropská unie přistoupí k přijetí podobné směrnice, která bude 

zakazovat kromě jiného i diskriminaci na základě věku, a to i v přístupu k sociální 

ochraně. Pokud by ČR přijala změny v legislativě v tom smyslu, aby tyto podpořily 

zavedení integrovaných sociálních a zdravotních služeb, resp. podporu jejich 

zavádění, měla by ve vztahu k evropské legislativě určitý náskok. Soudní dvůr 

Evropské unie již judikoval v několika kauzách týkajících se práv osob s postižením5, 

jelikož Evropská unie jako celek ratifikovala výše zmíněnou Úmluvu OSN o právech 

osob se zdravotním postižením. Žádný z těchto rozsudků se nicméně nevztahuje 

k poskytování služeb osobám se zdravotním postižením.  

To však neznamená, že by se Soudní dvůr Evropské unie otázkou poskytování 

takových služeb nezabýval. Z pohledu koordinace sociálního zabezpečení SDEU 

judikoval v několika kauzách týkajících se peněžitých dávek pro osoby, jež potřebují 

zdravotně sociální služby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Koordinace se 

na takové osoby vztahuje tehdy, pokud využily svobodu pohybu v rámci Evropské 

unie. Skutečný rozsah věcných dávek v nemoci, jež spadají pod koordinační nařízení, 

se může v různých státech podstatně lišit. Zatímco někde jde pouze o zdravotní péči 

v pravém slova smyslu, jinde může zahrnovat i takové výkony, jako je např. úprava 

bytu nebo pomoc v domácnosti během nemoci. Služba, související s léčením, může 

být například nakupována přímo pacientem a hrazena ze strany příslušné instituce 

formou dodatečné úhrady vynaložených nákladů nebo prostřednictvím příspěvku, 

který dle svého zvážení na zajištění potřebné péče pacient využije. Takovým 

příspěvkem je v ČR příspěvek na péči, který je koordinován jakožto peněžitá dávka 

v nemoci.  

Dle ESD je pro peněžité dávky příznačné, že jsou vypláceny periodicky, jsou fixní a 

nezávisí na konkrétní ceně již poskytnuté péče, ani nejsou úhradou vynaložených 

nákladů. Dále, že příjemci jsou do velké míry sami zodpovědní za rozhodnutí o 

použití částky a že jde o dávku ve formě finanční pomoci, která umožňuje zlepšení 

                                                           
5
 C-335/11 HK Danmark, C-303/06 Coleman atp. 
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standardu života osoby, která potřebuje péči a kompenzuje dodatečné výdaje 

způsobené jejím zdravotním stavem.6 

Manželé Molenaarovi bydleli ve Francii, ale byli zaměstnáni v Německu, kde 

s ohledem na to, že byli účastni nemocenského pojištění, přispívali rovněž do 

pojištění závislosti na péči. Německá instituce jim však, když požádali o dávku z 

tohoto pojištění, sdělila, že pokud žijí ve Francii, nemají nárok na dávky z pojištění 

péče. Otázka, která byla ESD položena, se týkala posouzení toho, zda jsou dávky 

poskytované v německém systému dávkami ve stáří či dávkami v nemoci. Tato 

otázka byla zásadní pro stanovení pravidel pro vývoz dávek. ESD označil dávky 

tohoto druhu za „dávky v nemoci“ a upřesnil, že v jednotlivých individuálních 

případech je nezbytné posuzovat, zda je v rámci daného systému poskytována dávka 

věcná či peněžitá. ESD navázal na případ Molenaar v řadě svých dalších rozhodnutí, 

ve kterých potvrdil svůj prvotní závěr, že dávky dlouhodobé péče podléhají 

koordinaci jako dávky v nemoci a rozvedl další aspekty tohoto svého přístupu (např. 

v kauze Jauch). Dávky dlouhodobé péče se poskytují podle právních předpisů státu, 

jehož předpisům podle Nařízení 883/04 osoba, která péči potřebuje, v danou chvíli 

podléhá. Nařízení 883/04 neobsahuje specifická pravidla pro koordinaci tohoto 

druhu dávek, nicméně s jedinou výjimkou. Tou je pravidlo proti souběžnému 

poskytování dávek dlouhodobé péče věcné a peněžité povahy jedné a téže osobě 

vyplácených různými členskými státy. V případě, kdy je ze strany státu poskytována 

přímo péče – tedy věcná dávka – řídí se předpisy pro poskytování zdravotní péče.7  

S koordinací dávek dlouhodobé péče je však spojeno mnoho právních problémů, o 

čemž svědčí i skutečnost, že se této problematice v posledních letech věnovala 

                                                           
6
 Srov. C-160/96 Molenaar 

7
 Podobně srov. Též např. C-208/07 von Chamier-Glisczinski, či C-562/10 EK vs. Německo 
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značná pozornost studií produkovaných expertní skupinou financovanou Evropskou 

komisí.8 

Z výše uvedeného je patrné, že otázce dlouhodobé péče, resp. domácí péče, je 

v současné době v Evropě věnována značná pozornost, a to především z toho 

důvodu, že se tato potřeba stále zesiluje, vzhledem k postupujícím pokrokům 

v medicíně, která dokáže zachránit život ve stále těžších zdravotních situacích. Věk 

osob, které potřebují péči se tedy prodlužuje a zároveň nicméně těchto osob přibývá. 

Zároveň si nicméně takové osoby, v naprosté většině případů senioři, nepřejí zůstat 

v péči ústavního zařízení, ale preferují poskytování služeb ve svém prostředí. I když 

tedy z mezinárodního práva pro ČR plynou závazky „pouze“ z Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením, je zřejmé, že i evropské právo (právo Rady 

Evropy a právo EU) směřuje k položení důrazu na integraci osob, které z důvodu 

svého zdravotního stavu jsou odkázány na nějaký typ pomoci ze strany jiné osoby, a 

to jak v oblasti zdravotních služeb, tak i v oblasti služeb sociálních. Vzhledem 

k tomu, že Česká republika patří mezi země s nejstarší populací v Evropě a 

demografické prognózy předpovídají další vývoj stejným směrem, nastal zřejmě 

nejvyšší čas k zamyšlení nad zavedením integrovaných podpůrných služeb pro 

seniory, poskytovaných pokud možno v jejich domácím prostředí.  

  

                                                           
8
 Srov. Jorens, Y., Spiegel, B. (edts.) Legal impact assessment for the revision of Regulation 883/2004 with 

regard to the coordination of long-term care benefits. 2012, dostupné na http://www.tress-
network.org/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESS_Analytical%20Study%202012.pdf 
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II. Česká právní úprava 

Možnosti zavedení integrovaných služeb obsažené ve stávající právní 

úpravě 

Česká právní úprava je v oblasti péče o seniory tradičně nesourodá a v mnohém 

nedostačující, i když je třeba přiznat, že zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a později zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách znamenaly posun k lepšímu.  

Pokud se shodneme na tom, že integrované zdravotní a sociální služby mají být 

poskytovány co nejblíže občanům, mohli bychom předpokládat, že takové služby 

budou buď přímo poskytovat, nebo alespoň garantovat jejich poskytování 

prostřednictvím nevládních organizací obce. Při analýze platné právní úpravy je tedy 

třeba konzultovat v první řadě zákon o obcích.  

 

1. Zákon o obcích 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 35 stanoví, že do samostatné působnosti obce 

patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem 

svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o 

působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní 

správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. … Obec 

v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 

pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, 

ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 

celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.  

Pro výkon samostatné působnosti může obec zřizovat právnické osoby. Takovými 

právnickými osobami, jež bývají obcemi zřizovány pro zajištění sociální péče ve 

svém obvodu, jsou pečovatelské služby obcí. Nedostatkem těchto pečovatelských 
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služeb ale je, že tyto nejsou schopné poskytovat služby natolik intenzivně, aby 

umožnily seniorovi s vyšší potřebou sociálních a zdravotních služeb setrvat ve svém 

domácím prostředí, nebo se do něj vrátit místo toho, aby musel být takový senior 

umístěn do zařízení ústavní péče, zpravidla v podobě LDN.  

Zákon o obcích již v tomto ustanovení sice používá zastaralou terminologii (sociální 

péče), na druhou stranu však počítá s rozvojem sociální péče a zároveň ochranou a 

rozvojem zdraví. Zároveň umožňuje obcím zřizovat právnické osoby k výkonu 

takových činností, právní základ pro rozvoj integrovaných služeb v obcích v jejich 

samostatné působnosti tedy je položen.  

Problematickou však může být právě samostatná působnost a možnost obcí si zvolit 

jakým způsobem budou ony samy přispívat k rozvoji právě integrovaných služeb. Je 

to otázka financí a ochoty vedení obce položit důraz zrovna na takové služby.  

Jednou z možností, jak rozvoj těchto služeb podpořit by mohlo být učinit ji 

předmětem činnosti svazku obcí. § 50 odst. 1 písm. a) zákona o obcích stanoví, že 

předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména úkoly v oblasti školství, sociální 

péče, zdravotnictví …. I v této oblasti je tedy v zákoně obsažena možnost poskytovat 

integrované služby. Statutární město může dokonce právnickým osobám, které 

poskytují sociální a zdravotní služby poskytovat dotace (srov. § 133 k) zákona o 

obcích). 

Zákon o obcích tedy v podstatě počítá s poskytováním integrovaných zdravotních a 

sociálních služeb, nestanoví však v této souvislosti obcím žádné povinnosti. Jedná se 

oblasti spadající pouze do samostatné působnosti a v rámci výkonu této působnosti 

je na obcích, zda integrované zdravotní a sociální služby zřídí, resp. je budou 

financovat, pokud je bude poskytovat nějaký soukromý subjekt. Za dané společenské 

situace, kdy je v české společnosti ještě stále všeobecně akceptováno jako normální, 

že senior, který se nemůže o sebe plně sám postarat, odchází ze svého domácího 

prostředí do ústavní péče, byť ji často ani plně nepotřebuje, nelze zřejmě po obcích 
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spravedlivě požadovat, aby daly prioritu zrovna rozvoji integrovaných sociálních a 

zdravotních služeb.  

 

Doporučení  

Otázkou tedy je, zda zřízení těchto služeb nepřenést do přenesené působnosti, což by 

ale nekorespondovalo s logikou obecního zřízení jako takového. V samostatné 

působnosti by snad bylo možné obce motivovat např. pomocí ze strany státu 

k financování projektů vedoucích ke zřízení integrovaných služeb, např. 

z evropských fondů, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

2. Zákon o sociálních službách 

Dalším důležitým pramenem práva pro oblast, kterou zkoumáme, je zákon o 

sociálních službách. Tento zákon představoval v roce 2006 velmi důležitý posun 

dopředu v oblasti sociální pomoci jako takové, oblasti, která zůstala od roku 1989 

jednou z posledních v oblasti sociálního zabezpečení, jež do té doby nedoznala 

větších změn, což způsobovalo problémy nejen klientům, ale i poskytovatelům 

sociálních služeb. Zákon o sociálních službách, i přes některé své nedostatky, zaplnil 

mnohé mezery existující v platné právní úpravě a přinesl novou koncepci nejen 

sociálních služeb a jejich dělení, ale i dávky, která má sloužit k jejich úhradě ze strany 

klienta, totiž příspěvku na péči.  

Příspěvek na péči je ostatně právě dávkou, jež by mohla pomoci financovat, i když 

jen částečně, sociálně zdravotní služby poskytované doma. Ideou příspěvku na péči 

je totiž právě to, aby si klient byl schopen za tuto dávku pořídit takové sociální 

služby, které potřebuje k podpoře své samostatnosti.  

Ustanovení § 7 obsahuje v podstatě legislativní definici příspěvku na péči: 

„Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 
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Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle 

tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se 

hradí ze státního rozpočtu.“  

Praví se tu, že se stát příspěvkem podílí na zajištění sociálních služeb, nebo jiných 

forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních 

potřeb. Příspěvek na péči by měl být tedy využíván k úhradě sociálních služeb, 

přičemž tyto služby mohou být poskytovány i v jiných formách, pokud jsou takové 

upraveny zákonem o sociálních službách. Zákon o sociálních službách zdravotní 

služby jako takové neupravuje.  

Přesto najdeme v jeho ustanoveních taková, která umožňují poskytování určitých 

zdravotnických služeb spolu se službami sociálními. Je tomu tak především 

v případě ustanovení § 52 zákona o sociálních službách, který upravuje sociální 

služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče:   

(1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se 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.  

(2) Služba podle odstavce 1 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,  

aspi://module='ASPI'&link='108/2006%20Sb.%252352'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

f) sociálně terapeutické činnosti,  

g) aktivizační činnosti,  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí .“ 

Toto ustanovení upravuje tedy současné poskytování zdravotních a sociálních 

služeb, ale pouze v ústavní formě, tedy v zařízeních lůžkové zdravotní péče. Jedná se 

o možnost kombinace zdravotních a sociálních služeb, resp. umožnění poskytování 

sociálních služeb v zařízení lůžkové zdravotní péče v případech, kdy se zdravotní 

stav pacienta stabilizoval, ale nezlepšil natolik, aby mohl být propuštěn např. do 

domácího ošetření sám, bez pomoci jiné fyzické osoby.  

Taková možnost je nicméně dána v podstatě ve prospěch prodloužení ústavní péče, 

jistě jako subsidiární, tedy do doby, než se nalezne pro takovou osobu jiné řešení. 

Prodloužení ústavní péče však může mít mnohdy pro seniora v rekonvalescenci po 

těžším akutním stavu nepříznivé následky, které by nemusely nastat, kdyby se mohl 

ihned po ukončení potřebné lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení vrátit do svého 

přirozeného prostředí a doléčit se v něm. Je zřejmé, že taková možnost v zákoně 

zůstat musí, aby nedocházelo k tomu, že se neuváženě brzy propustí senior do 

domácího ošetření, následkem čehož by se jeho zdravotní stav mohl zhoršit naopak 

z důvodu nedostatku služeb, jež mu byly domů zajištěny, nebo např. proto, že se 

nemá kam vrátit, protože v mezičase o svůj domov z různých důvodů přišel. Na 

druhou stranu by však bylo vhodné ústavní péči a její prodloužení skutečně nastavit 

až jako zcela poslední nástroj. Finanční prostředky, jež je třeba vynaložit na 

poskytování sociálních služeb v zařízeních zdravotní péče, by byly zřejmě efektivněji 

vynaložené, kdyby se použily právě na obstarání sociálních a zdravotních služeb do 

domu seniora.  
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Navíc, poskytování sociálních služeb v zařízení zdravotní péče je do značné míry 

trochu protimluv. Zařízení zdravotní péče jako takové má poskytovat lůžkovou 

zdravotní péči coby péči ústavní po co nejkratší dobu nejen proto, že taková péče je 

velmi nákladná a není tedy účelné zařízení zdravotní péče používat k poskytování 

sociálních služeb (to neplatí ve zcela výjimečných případech, kdy se např. pacient 

skutečně nemá kam vrátit, protože v mezičase o svůj domov přišel, nebo do zařízení 

se již dostavil jako někdo, kdo domov nemá). Sociální a zdravotní služby současně by 

se měly poskytovat buď v zařízeních sociálních služeb, ve kterých si jejich klienti 

vytvořili pocit domova, nebo v přirozeném prostředí, odkud pacient vyšel, tedy 

nikoli u něj doma. Poskytovat sociální služby ve zdravotnickém zařízení bez toho, že 

by byly potřebné i služby zdravotní je třeba považovat za neefektivní 

z ekonomického i systémového hlediska. Na druhou stranu je nicméně třeba 

vyzdvihnout skutečnost, že jedinec, který nemá dostatečně zajištěné podmínky 

k životu někde jinde, nemusí odcházet ze zdravotnického zařízení a nehrozí tedy, že 

by poskytnutá zdravotní péče přišla vniveč.  

Doporučení:  

V ustanovení § 52 zákona o sociálních službách by bylo možné navrhnout změnu 

v tom smyslu, že se sociální služby ve zdravotnických zařízeních poskytují jen ve 

zcela výjimečných a zvláštního zřetele hodných případech.  

Zákon o sociálních službách rovněž rozděluje kompetence mezi jednotlivé 

zúčastněné subjekty.  

V ustanovení § 92 se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti svěřuje zajistit 

osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí 

okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo 

jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu. Tento úřad rovněž na základě 

oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout 

osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává 
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možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, 

sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož 

zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,  

V případě, že poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z 

důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a 

osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v 

bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit 

pokračující poskytování sociálních služeb zajišťuje ve spolupráci s ostatními 

poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 

příslušným podle místa hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb krajský 

úřad (§ 93).  

Obec pak dle následujícího ustanovení může zpracovat střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území 

obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Kraj naopak takový 

střednědobý plán zpracovat musí. Ustanovení § 95 kromě jiného říká, že kraj 

zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na 

území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým 

jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích 

zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce 

sděleným obcemi, pokud se podílely na zpracování střednědobého plánu a k údajům 

uvedeným v registru subjektů poskytujících sociální služby.  

Jsou to přitom především obce, které mají nejblíže ke svým občanům a nejlépe znají 

jejich potřeby. Obce rovněž dokážou i ve střednědobém horizontu nejlépe 

odhadnout, jaké zdravotní i sociální služby budou jejich občané potřebovat, což lze 

poměrně snadno určit dle demografického vývoje v obci či regionu, jenž pod ní 

spadá. Rovněž tak by takový střednědobý plán mohl posloužit obcím k tomu, aby se 

sdružily a poskytovaly některé služby ve spolupráci více obcí.  
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Doporučení 

Ustanovení § 94 zákona o sociálních službách by bylo vhodné změnit tak, aby obce 

zpracovávaly střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, nikoli pouze mohly 

zpracovávat. Pokud je stanovena pouze možnost, nejsou obce nijak vedeny k tomu, 

aby se dobře zorientovaly ve skutečných potřebách svých občanů, druzích služeb, jež 

jsou poptávány a jejich kvantitě. 

Co se týče forem a druhů poskytovaných služeb, zákon o sociálních službách 

upravuje jednotlivé druhy sociálních služeb i jejich formy. Žádná z těchto forem 

nemá preferenci, a to ani ústavní péče. Všechny formy i druhy sociálních služeb jsou 

si postaveny naroveň. Otázkou je, zda v českém kontextu tato jinak pozitivní 

skutečnost stačí k tomu, aby se naše společnost zbavila poměrně hluboce 

zakořeněného přesvědčení, že ústavní péče vše vyřeší ke spokojenosti všech 

zúčastněných, dokonce i klienta samotného.  

 

Doporučení 

V zákoně o sociálních službách by snad bylo vhodné k ustanovením upravujícím 

obecně druhy a formy sociálních služeb přidat jedno ustanovení, jež by ukládalo 

poskytovatelům sociálních služeb, resp. obcím, nabídnout tomu, kdo takové služby 

potřebuje, nejprve služby poskytované u něj doma, teprve pokud takové řešení selže, 

např. proto, že si klient nepřeje nadále zůstat doma a bude preferovat odchod do 

ústavní péče, bude mu taková poskytnuta. Jednalo by se nejen o moderní a 

humánnější, ale také o levnější řešení tíživé sociální situace osoby. 

 



                                                                                              
 

 
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution  
to the enlarged European Union 

17 
 

3. Zákon o zdravotních službách 

Relevantním právním pramenem pro integrované sociální a zdravotní služby je 

rovněž zákon o zdravotních službách, na jehož přijetí se čekalo ještě mnohem déle, 

než na zákon o sociálních službách. Až do roku 2011 byl používán zákon č. 20/1966 

Sb., o péči o zdraví lidu, který představoval již zcela nevyhovující právní normu, 

reflektující zcela jinou dobu, ve které byla tato norma vytvořena, a to i přesto, že 

tento zákon byl mnohokrát novelizován.  

Zákon o zdravotních službách představoval jednu z důležitých etap dlouho 

očekávané zdravotnické reformy, která položila kromě jiného i důraz na práva 

pacientů. I oblast domácí péče byla posunuta vpřed.  

Zákon v ustanovení § 5 mezi druhy zdravotní péče vyjmenovává rovněž 

ošetřovatelskou péči, která je vymezena svým účelem, jimž je „udržení, podpora a 

navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných 

nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v 

souvislosti s těhotenstvím a porodem, a dále rozvoj, zachování nebo navrácení 

soběstačnosti; její součástí je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a 

zajištění klidného umírání a důstojné přirozené smrti.“ Ošetřovatelská péče jde pak ruku 

v ruce s péčí léčebně rehabilitační (jejím účelem je maximální možné obnovení 

fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta cestou 

odstranění vzniklých funkčních poruch nebo náhradou některé funkce jeho 

organismu, popřípadě zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace jeho 

zdravotního stavu;) nebo paliativní (paliativní péče, jejímž účelem je zmírnění 

utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí). 

Následující ustanovení pak upravuje formy zdravotní péče, mezi které je zahrnuta i 

zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.  

Péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta je pak podrobněji 

vymezena v § 10 zákona o zdravotních službách:  
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(1) Zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta jsou  

a) návštěvní služba,  

b) domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo 

paliativní péče.  

(2) Ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze kromě zdravotní péče podle 

odstavce 1 poskytovat umělou plicní ventilaci a dialýzu.  

(3) V rámci zdravotní péče podle odstavce 1 lze vykonávat pouze takové zdravotní 

výkony, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením 

nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.“  

Citovaná ustanovení jsou pro účely této studie klíčová a lze hodnotit jen pozitivně, že 

jsou v zákoně o zdravotních službách obsažena. Česká legislativa v tomto smyslu 

obsahuje dostatečný právní základ pro poskytování integrovaných služeb, jelikož 

umožňuje poskytování zdravotních služeb v dostatečném rozsahu v prostředí 

pacienta.  

Co může být poněkud problematické, je však ustanovení § 11, jež, z pochopitelných 

důvodů, značně striktně upravuje poskytování zdravotnických služeb. Toto 

ustanovení totiž říká, že poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby 

uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb a že bez oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb lze poskytovat zdravotní služby v zařízeních 

sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Na první pohled není zcela 

jasné, proč právě zařízení sociálních služeb mají mít výjimku z pravidel pro 

poskytování zdravotních služeb. Odpověď skýtá zákon o veřejném zdravotním 

pojištění, který ve svém § 17a stanoví, že za účelem zajištění věcného plnění při 

poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních 

služeb poskytujících pobytové sociální služby uzavírají Všeobecná zdravotní 

pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního 
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zákona zvláštní smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Příslušná zdravotní 

pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to poskytovatel sociálních služeb 

požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována 

zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k 

výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů.   

Ustanovení § 11 rovněž vyžaduje, opět logicky, aby zdravotní služby byly 

poskytovány pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického 

povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. I 

takový požadavek může být na první pohled na překážku pro zřízení integrovaných 

zdravotních a sociálních služeb, ale ne zcela. Je zřejmé, že některé činnosti spadající 

do ošetřovatelské či rehabilitační oblasti musí skutečně provádět zdravotnicky 

vzdělaná osoba, aby takové činnosti skutečně pomohly tomu, kdo takové služby 

potřebuje.  

Ustanovení § 46 rovněž pamatuje na případy, kdy by hrozilo „nepřipravené“ 

propuštění pacienta do domácího ošetření. Podle citovaného ustanovení je 

poskytovatel je povinen zajistit, aby byl pacient informován o dalších zdravotních 

službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní 

stav, zejména o možnostech sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace. Pokud 

není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci 

další osoby, může být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím 

včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u 

něhož není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce 

s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta.“  

Toto ustanovení sice ukládá povinnost informovat o tom, že má být propuštěn 

z lůžkové péče pacient, který není schopen se obejít bez pomoci jiného. Není zde ale 

dána žádná priorita v povinnosti obce s rozšířenou působností, která takové 

záležitosti má řešit.  
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Doporučení 

Bylo by vhodné upravit § 46, resp. příslušná ustanovení zákona o obcích v tom 

smyslu, aby obec byla prioritně povinna pokusit se hledat řešení pro propouštěného 

pacienta v jeho domácím prostředí s domácí péčí a obstaráním nezbytných sociálních 

služeb.  

 

4. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění upravuje pravidla pro 

financování zdravotní péče, tedy i péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta.  

Z pohledu zákona o veřejném zdravotním pojištění se jedná o zvláštní ambulantní 

péči, upravenou v § 22: „Hrazenými službami je i zvláštní ambulantní péče 

poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům 

tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní 

péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním 

prostředí; tato péče se poskytuje jako  

a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení 

registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství 

nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při 

hospitalizaci, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči 

o pojištěnce v terminálním stavu,  

b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení 

ošetřujícího lékaře, 

c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, 

které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů, 
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d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb, 

e) ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře 

pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb odborně 

způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu poskytovatelé pobytových 

sociálních služeb uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou 

podle § 17a.“ 

Z tohoto vyplývá, že se jedná o péči hrazenou ze zdravotního pojištění, pokud je tato 

indikována praktickým lékařem či ošetřujícím lékařem při hospitalizaci. Taková 

indikace však může v praxi narazit na neochotu praktického lékaře komunikovat 

s příbuznými, pokud se tito rozhodli pokusit se udržet svého seniora v jeho domácím 

prostředí, nebo o obyčejně na přečerpání limitů stanovených tomuto lékaři 

pojišťovnou, se kterou má smlouvu. Může dokonce dojít i k situaci, že domácí péče 

v regionu, resp. obci, odkud senior pochází, není k dispozici, nebo ne v takovém 

rozsahu, v jakém jí senior potřebuje.  

Z veřejného zdravotního pojištění se hradí tři hodiny domácí péče denně. V případě, 

že se u seniora nejedná o zcela naléhavý stav – což zřejmě nikoli, protože jinak by 

zřejmě nebyl propuštěn z lůžkové péče, resp. by byl hospitalizován, lze říci, že by 

taková zdravotní péče měla být dostatečná, pokud se ovšem skombinuje s intenzivní 

sociální péčí.  

Pro úplnost je snad vhodné ještě dodat, že poskytováním ošetřovatelských činností i 

v rámci domácí péče v případě integrovaných zdravotních a sociálních služeb by 

mohlo být možné zaměstnat zdravotně-sociální pracovníky, jejichž odbornou 

způsobilost upravuje ustanovení § 10 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních. Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se 

podle téhož ustanovení považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a 

rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální 

pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb 
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pacienta. Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka 

se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo 

magisterského studijního oboru sociálního zaměření, nejméně tříletého studia v 

oborech sociálního zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách a 

akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník, nebo 

specializačního studia v oboru zdravotně-sociální péče po získané odborné 

způsobilosti všeobecné sestry podle § 5. Tímto ustanovením je v podstatě založena 

odbornost komunitní sestry, resp. bratra – viz podrobněji níže.  

V zákoně o zdravotních službách, ani v zákoně o veřejném zdravotním pojištění se 

nezdá, že by bylo příliš mnoho nedostatků, které by vedly k tomu, že by postavily 

legislativní překážku pro zavedení a poskytování integrovaných sociálních a 

zdravotních služeb. Je tomu tak zřejmě proto, že tato právní úprava je modernější a 

počítá tedy snad i lépe, než o něco starší právní úprava s možností, že by se umožnilo 

i seniorům zůstat co nejdéle ve svém vlastním domácím prostředí. Na druhou stranu 

je poněkud s podivem, že zákon o sociálních službách určité překážky, nebo spíše 

nedostatky vykazuje, jelikož tento zákon byl tvořen rovněž se záměrem poskytovat 

sociální služby co nejblíže klientovi, kromě jiného tedy i v jeho domácím prostředí.  

 

Možnost zavedení integrovaných služeb – na co naše právní úprava 

dosud nepamatuje?  

Po výše podané stručné analýze toho, co ve stávající české legislativě lze nalézt jako 

pramen práva pro integrované zdravotní a sociální služby, zbývá ještě v závěrečné 

části této studie zmínit se o tom, co v platné legislativě není a být by mělo, pokud by 

měly dobře fungovat integrované zdravotní a sociální služby. Již v dosavadním textu 

bylo několikrát zmíněno, že by bylo vhodné něco do toho či onoho ustanovení 

přidat, nebo v něm zdůraznit. Pokud bychom ale zůstali pouze u kosmetických změn 

platné právní úpravy, nebylo by zřejmě možné skutečně seriózně uvažovat o 
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funkčních změnách platné právní úpravy, které by vedly k efektivnímu zavedení 

integrovaných zdravotních a sociálních služeb. V následujících řádcích se tedy 

pokusíme upozornit ještě na některé důležité aspekty integrovaných zdravotních a 

sociálních služeb, jež by se měly objevit v české legislativě, pokud se mají tyto služby 

skutečně začít poskytovat integrovaně a pokud možno v domácím prostředí klienta. 

1. Možnost poskytovat služby zdravotní a sociální skutečně 

integrovaně.  

První otázkou je skutečná integrovanost služeb zdravotních a sociálních, 

poskytovaných osobám se sníženou samostatností. Integrovanost těchto služeb je 

mimořádně vhodná právě u osob, jež by rády takové služby využívaly u sebe doma. 

Pokud totiž služby poskytované doma mají nějaké úskalí, pak je to nutná ztráta velké 

části soukromí toho, kdo se rozhodne tyto služby využívat. Poskytovat sociální a 

zdravotní služby integrovaně, ideálně jedním okruhem osob, docházejících od 

jednoho subjektu, je tedy z tohoto hlediska velmi žádoucí.  

Již přijetí některých z výše naznačených dílčích změn především zákona o sociálních 

službách, jakož i zákona o obcích, by tento požadavek mohlo do značné míry 

uspokojit.  

Zároveň by bylo možné uvažovat o nových ustanoveních včleněných buď do zákona 

o zdravotních službách, nebo do zákona o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že 

v rámci integrovaných služeb budou převažovat zřejmě přece jen služby sociální a 

vzhledem k tomu, že služby budou poskytovány většinou v domácím prostředí 

klienta, zdá se logičtější změnám otevřít spíše zákon o sociálních službách.  

Ustanovení § 36 tohoto zákona by přitom mohlo posloužit jako inspirace: „Rozsah a 

podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové 

služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují 

zvláštní právní předpisy. Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována 

především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají 

aspi://module='ASPI'&link='108/2006%20Sb.%252334'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního 

předpisu.“ Jedná se totiž o ustanovení, které naznačuje právě integraci zdravotních a 

sociálních služeb, jelikož upravuje poskytování zdravotní péče osobám, jež jsou 

klienty zařízení sociálních služeb. Toto ustanovení přitom zachovává požadavky 

kladené na poskytování zdravotních služeb i v jiných zařízeních, než kterými jsou 

zařízení sociálních služeb.  

Doporučení 

Ustanovení § 36 zákona o sociálních službách by bylo možné rozšířit, nebo na jeho 

podkladě vytvořit ustanovení zcela nové, jež by cílilo na integrované zdravotní a 

sociální služby poskytované nejen v zařízeních sociálních služeb, ale také v jiných 

prostředí, především pak v domácím prostředí klienta.  

Odvážnějším řešením by mohla být i zcela nová právní úprava, jež by zvlášť 

zakotvila integrované zdravotní a sociální služby. Zákon o integrovaných sociálních 

a zdravotních službách by musel stanovit podmínky, za jakých mají být takové 

služby poskytovány, škálu služeb, které by se měly poskytovat i oprávněné subjekty 

– zde by bylo možné definici přejmout z definice závislosti na jiné osobě obsažené 

v zákoně o sociálních službách. Tato právní úprava by dále musela obsahovat 

profesní požadavky kladené na poskytovatele takových služeb i jejich personál, 

časové dotace jednotlivých služeb. Upraveno by muselo být i právní postavení 

klienta, jeho práva a nároky, zavedení smluvního principu, ale např. i kompetence 

obcí a jejich sociálních pracovníků, spolupráce s lékaři i sociálními pracovníky. Celý 

systém by musel být dostatečně kvalitně provázán s oběma systémy, tedy systémem 

sociálních služeb a zdravotních služeb. 

Již z výše uvedeného stručného výčtu toho, co by nová právní úprava musela 

obsahovat, lze usoudit, že zřejmě nelze zcela doporučit se touto cestou vydat. 

Představovala by totiž mnohá zdvojení či potřebu příliš odkazovat do již existující 

právní úpravy v zákoně o zdravotních službách, či zákoně o sociálních službách. Jeví 
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se proto snazším a efektivnějším rozšířit právní úpravu zákona o sociálních službách, 

a to ve výše naznačených intencích.  

2. Zavedení institutu komunitní sestry 

Pro úspěšné zavedení integrovaných sociálních a zdravotních služeb se jeví jako 

poměrně nezbytné začít využívat institutu tzv. komunitní sestry.  

MUDr. Zdeněk Kalvach ve své nedávné práci význam tohoto institutu shrnul natolik 

pregnantně, že si dovolím na tomto místě z jeho práce uvést delší citaci:  

„Zdá se, že zásadní by v SIPS mohla a měla být pozice dosud velmi málo využívané 

komunitní zdravotní sestry, a to jako zaměstnance (orgánu) obecního úřadu, 

především v obcích s rozšířenou působností. Právě komunitní sestra (jako obdoba 

někdejšího historického úřadu městského lékaře, městského fyzika) by mohla být obci 

zodpovědná za přehled o úrovni, dostupnosti, ucelenosti SIPS, ucelené zdravotně sociální i 

další podpoře lidí s omezenou soběstačností ohrožených dlouhodobým či trvalým umístěním v 

ústavní péči, za vedení agendy, za přehled o klientech, depistáž, dispenzarizaci, za 

komplexní a kompletní poradenství. Je třeba zdůraznit, že takto vymezená pozice 

komunitní sestry nesmí být zaměňována za zdravotní sestru pracující v agentuře 

domácí péče, ani za někdejší (před rokem 1990) tzv. geriatrickou sestru pro návštěvní 

službu u starých a dlouhodobě nemocných, jejichž úkolem je provádění 

ošetřovatelských úkonů v domácnostech, v terénu – i když je k nim kvalifikována 

(obdobně jako městský lékař, „fyzicus“ neprováděl z tohoto titulu léčebné úkony, i 

když jich byl schopen).  

Z hlediska vzdělání a profesní katalogizace je komunitní sestra zdravotnický 

pracovník s vyšší kvalifikací, který může samostatně poskytovat, organizovat a 

metodicky řídit ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské 

péče, může se podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, 

neodkladné nebo dispenzární péči o jednotlivce a skupiny osob ve vlastním 

sociálním prostředí. Komunitní sestra nejprve musí získat odbornou způsobilost v 
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oboru všeobecná sestra, dnes v bakalářském studijním programu ošetřovatelství 

nebo studiem na vyšší odborné škole. Po získání osvědčení k výkonu povolání bez 

odborného dohledu pokračuje ve specializačním vzdělávání v oboru komunitní 

sestra. Ten lze rovněž studovat přímo v magisterském studijním programu. Kromě 

ošetřovatelské práce především v agenturách domácí zdravotní péče se může stát v 

komunitě klíčovým aktérem depistáže, dispenzarizace, pasportizace, koordinace a 

poradenství v rámci dlouhodobé péče a SIPS! Kromě běžných činností všeobecné 

sestry je totiž oprávněna bez odborného dohledu a bez indikace lékaře: 

 komplexně analyzovat zdravotní a sociální situaci jednotlivce nebo skupiny osob ve 

vlastním sociálním prostředí z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální 

péče, 

 koordinovat poskytování integrované péče, komplexně analyzovat zdravotní a sociální 

situaci pacientů a osob blízkých z hlediska ošetřovatelské péče  

Soudíme, že obce by se měly cíleně zajímat o využití komunitní sestry jako zaměstnance 

obecního úřadu pro řízení a rozvoj SIPS, aby ucelenost této podpory nezůstala jako 

dosud bezprizorní. Platná legislativa jim to (zatím) neukládá, ale také jim to 

nezakazuje a lepší řešení zodpovědného, kvalifikovaného koordinátora, schopného 

na rozdíl od sociálního šetření pružně posoudit i zdravotní stav klienta, zřejmě 

neexistuje!“9 

S výše uvedeným názorem na nezbytnost zavedení, resp. využití institutu komunitní 

sestry, je třeba velmi silně souhlasit. Integrované služby by bylo skutečně vhodné 

koordinovat nejlépe z obce, a to prostřednictvím takového zaměstnance, který by byl 

schopen posoudit jak zdravotní, tak i sociální potřeby klienta a především by byl 

schopen spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty, přičemž by měl dokonalý 

přehled o možnostech, jež se v regionu obce, či přilehlých regionech pro řešení 

konkrétní situace nabízejí.  

                                                           
9
 Kalvach, Z. Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb, Diakonie ČCE 2014, 

Ostrava, dostupné na http://www.diakonie.cz/res/data/013/001859.pdf. str. 33-34 
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Komunitní sestry by ale mohly zaměstnávat např. i agentury domácí péče, nebo 

subjekty organizující terénní či ambulantní sociální služby, takové komunitní sestry 

by zřejmě byly schopny lépe mezi sebou spolupracovat a v takové spolupráci 

efektivně řešit tíživou sociální a zdravotní situaci jednotlivce. Tato úvaha je nicméně 

již z kategorie nadstandardních. Pro obce se institut komunitní sestry naopak jeví 

jako klíčový pro efektivní zavedení integrovaných zdravotních a sociálních služeb.  

Doporučení 

V rámci změn zákona o sociálních službách by se mělo objevit i nové ustanovení, 

které upraví, že obce pro účely koordinace a koncepce systému integrovaných 

zdravotních a sociálních služeb zaměstnávají alespoň jednu komunitní sestru (resp. 

komunitního bratra). Její pracovní úkoly by se vymezily dle výše uvedeného, tedy 

komplexně analyzovat zdravotní a sociální situaci jednotlivce nebo skupiny osob ve 

vlastním sociálním prostředí z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální 

péče a koordinovat poskytování integrované péče, komplexně analyzovat zdravotní 

a sociální situaci pacientů a osob blízkých z hlediska ošetřovatelské péče.  

V zákoně o sociálních službách je ostatně již nyní obsaženo ustanovení § 90, které 

otevírá prostor pro další legislativní práci ve stejném duchu. Praví se zde: „Osoba 

může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb nebo 

může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování 

možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s 

poskytovatelem sociálních služeb.“  

3. Otázka financování integrovaných zdravotních a sociálních 

služeb 

Ač je otázka financování integrovaných zdravotní a sociálních služeb předmětem jiné 

studie, jež je zaměřena právě na ekonomické aspekty, není snad na závadu alespoň 

stručně zmínit tuto otázku i v samém závěru této studie.  
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Je samozřejmě velkou otázkou, z jakých zdrojů by se mělo poskytování 

integrovaných zdravotních a sociálních služeb krýt. Možností je namátkou několik. 

Prvním zdrojem financí by měl být nepochybně příspěvek na péči, jakožto dávka 

koncipovaná právě pro řešení situací, kdy jsou potřebné integrované zdravotní a 

sociální služby, i když z příspěvku na péči se mají hradit pouze sociální služby, což je 

v pořádku.  

U sociálních služeb přichází v úvahu i státní rozpočet, resp. rozpočty krajů, možná i 

obcí.  

Zdravotní služby, jak již bylo výše naznačeno, by měly být i nadále hrazeny ze 

zdravotního pojištění.  

Za úvahu by ale nepochybně stála i otázka zavedení nového pojistného, jež je známo 

z jiných zemí, a osvědčilo se. Máme zde na mysli tzv. pojištění na péči, totiž systém 

povinného sociálního pojištění, jehož hlavní sociální událostí je potřeba dlouhodobé 

péče ze strany jiné fyzické osoby. V zemích, kde již před více lety došlo k rapidnímu 

nárůstu seniorů ve společnosti, se tento systém osvědčil, protože posílil finanční 

pozici seniora, který se dostal do situace, kdy takovou péči potřeboval. Zároveň si na 

krytí této sociální události přispíval dříve on sám, takže jeho následné čerpání financí 

ke krytí služeb dlouhodobé péče nebylo tak finančně zatěžující pro státní rozpočet. 

V České republice, kde, jak jsme již výše uvedli, začíná být potřeba dlouhodobé péče 

ještě naléhavější, než dříve, a to především proto, že česká společnost výrazně stárne, 

by zavedení pojištění na péči jistě stálo za důkladné zvážení a analýzu jak právní, tak 

finanční.  

Na tomto místě nezbývá, než vyslovit naději, že se v České republice skutečně podaří 

brzy rozběhnout integrované zdravotní a sociální služby a že se tedy pomůže stále 

rostoucímu počtu seniorů zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a v něm 

pokud možno také důstojně zemřít.  
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Příloha 

Vybraná ustanovení citovaných právních norem 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
 

§ 35  
 
 (1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem 
svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem 
svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.  
  
 (2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení 
obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními 
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o 
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.  
  
 (3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí  
  
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,  
  
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.  
  

 § 35a  
 
 (1) Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, 
pokud zákon nestanoví jinak.  
  
 (2) Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost obecní policie upravuje zvláštní zákon.13c)  

 

§ 50  
 
 (1) Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména  
  
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, 
cestovního ruchu a péče o zvířata,  
  
b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a 
jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,  
  
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní 
obslužnosti daného území,  
  
d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na 
využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,  
  
e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,  
  
f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a 
dalších zařízení spravovaných obcemi.  

 

§ 84  
 
 (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).  
  
 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno  
  
a) schvalovat program rozvoje obce,  
  
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,  

aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%252384'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%252385'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%2523102'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%252335'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,  
  
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,  
  
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací 
smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,29)  
  
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec 
majetkovou účast,  
  
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich 
odvolání,  
  
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,  
  
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  
  
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,  
  
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,  
  
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,  
  
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit 
počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich 
předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,  
  
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,  
  
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,  
  
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,  
  
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,  
  
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,  
  
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,  
  
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů,  
  
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, 
navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné 
neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis

29a)
,  

  
x) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.  

 
§ 133  

 
 Statutární město může svěřit statutem za podmínek v něm stanovených městskému obvodu a městské části 
rozhodování zejména o těchto právních jednáních:  
  
a) převod a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů z majetku města svěřeného 
městskému obvodu nebo městské části,  
  
b) převod a zastavení movitých věcí a práv,  
  
c) postoupení pohledávek,  
  
d) vzdání se práva a prominutí dluhu,  
  
e) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí výpůjčky, o poskytnutí dotace, o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o 
společnosti

44)
,  

  
f) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,  
  
g) majetková účast na podnikání jiných právnických osob,  
  

aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%2523102'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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h) dohody o splátkách,  
  
i) uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách,  
  
j) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám,  
  
k) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, 
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.  

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
§ 7  

 
 (1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto 
příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních 
životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.  
  
 (2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 
8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, 
který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 nebo dětský domov

52)
, anebo speciální lůžkové 

zdravotnické zařízení hospicového typu
7a)

; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního 
právního předpisu

7b)
 poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.  

 

 § 21a  
 
 (1) Osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83, který poskytuje oprávněné osobě pomoc, jsou povinni 
písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to 
ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku podle § 21 odst. 
2 písm. a); tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb uvedené v § 48 až 50, jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové 
sociální služby, a dětský domov.  
  
 (2) Osoba blízká, asistent sociální péče uvedený v § 83, poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pobytové 
sociální služby podle § 48 až 50, zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu a dětský domov, pokud poskytovaly oprávněné osobě pomoc, jsou povinny ohlásit úmrtí 
oprávněné osoby příslušné krajské pobočce Úřadu práce ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby.  
  

§ 29  
 
 (1) Krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda  
  
a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci,  
  
b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v § 83, nebo poskytovatelem sociálních 
služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským domovem anebo speciálním 
lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu

7a)
,  

  
c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) 
nebo § 21 odst. 2 písm. c),  
  
d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní 
potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat,  
  
e) v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v § 83, je tato osoba 
zdravotně způsobilá; za zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na 
příspěvek, ledaže lékařským posudkem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb doloží, že je schopna tuto pomoc 
poskytovat,  
  
f) byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb.  
  
 (2) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce a zaměstnanci státu zařazení k 
výkonu práce v ministerstvu jsou na základě souhlasu osoby oprávněni vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem 
provedení sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním 
průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce nebo ministerstvem jako 
doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, 
popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávající krajské pobočky Úřadu práce nebo ministerstva.  
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§ 36  
 
 Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy

19)
. Ošetřovatelská a rehabilitační 

péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají 
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu

20)
.  

 

!! § 52  
 

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče  
 
 (1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péčee se 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

25)
 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.  
  
 (2) Služba podle odstavce 1 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,  
  
g) aktivizační činnosti,  
  
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 

§ 64  
 

 Služby následné péče  
 
 (1) Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním 
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, 
absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.  
  
 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:  
  
a) sociálně terapeutické činnosti,  
  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  
  
 (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje vedle 
základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti:  
  
a) poskytnutí ubytování,  
  
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.  

 

§ 84 (5) Registrace podle § 78 a 79 se dále nevyžaduje u poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůýkové 

péče podle § 52. Při poskytování sociálních služeb jsou tito poskytovatelé lůžkové péče povinni dodržovat povinnosti stanovené 
poskytovatelům sociálních služeb v § 88 písm. b), c), h) a i).  

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb  
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 § 85  

 
 (1) Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb(dále jen "registr"), do kterého zapisuje poskytovatele 
sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 odst. 1. Do registru 
jsou povinni se na žádost zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52, 
speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 
odst. 2, není-li dále stanoveno jinak.  

 

Díl 4  
 

 Působnost při zajišťování sociálních služeb  
 

§ 92  
 
 Obecní úřad obce s rozšířenou působností  
  
a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo 
její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 
místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,  
  
b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením 
z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České 
republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,  
  
c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb

25)
 zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve 

zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální 
péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je 
osoba umístěna,  
  
d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k 
řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a 
krajským úřadem.  
  

 § 93  
 
 Krajský úřad  
  
a) zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
příslušným podle místa hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb 
ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a 
osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů 
a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb,  
  
b) koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; přitom 
spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností,  
  
c) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce 
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.  
  

 § 93a  
 
 (1) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovníci a 
zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jako sociální pracovníci jsou na základě souhlasu osoby, která se nachází v 
nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, oprávněni v souvislosti s 
plněním úkolů podle § 92 písm. b) a d) a § 93 písm. c) vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat 
činnosti sociální práce. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným příslušným úřadem; náležitosti 
průkazu stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou v souvislosti s výkonem činností sociální práce povinni vést 
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.  
  

 § 94  
 
 Obec 
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a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,  
  
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,  
  
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě 
zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,  
  
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území 
obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,  
  
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje 
kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech 
uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,  
  
f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě 
sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb 
těchto osob.  
  

 § 95  
 
 Kraj 
 
  
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,  
  
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,  
  
c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě 
zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,  
  
d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích 
zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům 
uvedeným v registru podle § 85 odst. 5,  
  
e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních 
služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,  
  
f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,  
  
g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb,  
  
h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f).  
  

 § 96  
 
 Ministerstvo 
 
  
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, včetně činností sociální práce v oblasti sociálních služeb,  
  
b) zpracovává národní strategii rozvoje sociálních služeb, sleduje a vyhodnocuje její plnění a ve spolupráci s kraji určuje 
parametry dostupnosti sociálních služeb.  
  

 § 96a  
 
 (1) Ministerstvo může zřídit zařízení sociálních služeb jako státní příspěvkovou organizaci. Ministerstvo vydá zřizovací 
listinu tohoto zařízení. Státní příspěvková organizace vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině. Zřizovací listina musí dále 
obsahovat tyto údaje:  
  
a) označení zřizovatele státní příspěvkové organizace,  
  
b) název, sídlo a identifikační číslo osoby státní příspěvkové organizace,  
  
c) vymezení účelu, pro který se státní příspěvková organizace zřizuje,  
  
d) předmět hlavní činnosti, popřípadě jiné činnosti,  
  
e) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury státní příspěvkové organizace,  
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f) vymezení majetku České republiky, který ministerstvo svěřuje státní příspěvkové organizaci při jejím zřízení,  
  
g) vymezení doby, na kterou je státní příspěvková organizace zřizována, popřípadě údaj, že se zřizuje na dobu neurčitou.  
  
 (2) Ministerstvo může rozhodnout o rozdělení státní příspěvkové organizace zřízené podle odstavce 1, o jejím 
sloučení nebo splynutí s jinou státní příspěvkovou organizací zřízenou podle odstavce 1 nebo o jiných změnách takové státní 
příspěvkové organizace. Současně vydá zřizovací listinu nově vznikající státní příspěvkové organizace nebo dodatek zřizovací 
listiny. Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím rozdělení nebo splynutí, popřípadě dnem 
stanoveným v rozhodnutí o jejím sloučení, je-li právním nástupcem jiná státní příspěvková organizace.  
  
 (3) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení státní příspěvkové organizace zřízené podle odstavce 1. Současně 
rozhodne o způsobu vypořádání práv a povinností vykonávaných státní příspěvkovou organizací, včetně příslušnosti hospodařit 
s majetkem státu, a zruší zřizovací listinu. Nerozhodne-li, přecházejí práva a povinnosti rušené státní příspěvkové organizace 
na ministerstvo. Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím zrušení.  
  
 (4) Zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení státní příspěvkové organizace, o nichž bylo rozhodnuto podle 
odstavců 1 až 3, oznamuje ministerstvo v Ústředním věstníku České republiky do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti 
došlo. Oznámení obsahuje označení zřizovatele státní příspěvkové organizace, její název, sídlo, identifikační číslo osoby a den, 
měsíc a rok vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zániku.  

 

§ 110 (5) Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče podle § 52 má též sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu

42)
.  

 

§ 116 (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách  

  
a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního 
kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního 
předpisu

45)
 způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou 

způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru 
vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem,  
  
b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických 
osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu

46)
 způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u 

fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, 
které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem,  
  
c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s 
maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu

45)
 způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního 
pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním 
předpisem,  
  
d) uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s 
maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka podle § 110.  
  
 (6) Obsah kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 a jeho minimální rozsah stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (7) Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu 
zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách 
pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.  
  
 (8) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se 
postupuje podle zvláštního právního předpisu

31)
 .  

  
 (9) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 
hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za 
prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

43)
. Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými v § 111 

odst. 2. Ustanovení § 111 odst. 1 vět druhé až čtvrté a odst. 3 až 6 a 8 platí obdobně s tím, že program akce odborného 
charakteru podle § 111 odst. 6 se týká oboru činnosti pracovníka v sociálních službách. Povinnost účasti na dalším vzdělávání 
podle věty první se nevyžaduje za kalendářní rok, v němž pracovník v sociálních službách absolvoval akreditovaný kvalifikační 
kurz.  
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
§ 5  

 
Druhy zdravotní péče  

 (2) Druhy zdravotní péče podle účelu jejího poskytnutí jsou  
g) ošetřovatelská péče, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a 
sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v 
souvislosti s těhotenstvím a porodem, a dále rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je péče o 
nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné přirozené smrti,  

 

§ 6  
 

Formy zdravotní péče  
 
 Formami zdravotní péče jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková péče a zdravotní péče poskytovaná ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta.  

§ 10  
 

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta  
 
 (1) Zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta jsou  
  
a) návštěvní služba,  
  
b) domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče.  
  
 (2) Ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze kromě zdravotní péče podle odstavce 1 poskytovat umělou plicní 
ventilaci a dialýzu.  
  
 (3) V rámci zdravotní péče podle odstavce 1 lze vykonávat pouze takové zdravotní výkony, jejichž poskytnutí není 
podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.  

§ 11  
 

Poskytování zdravotních služeb  
 
 (1) Poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  
  
 (2) Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné  
  
a) poskytovat odbornou první pomoc,  
  
b) poskytovat zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,  
  
c) zajistit převoz osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, ze zahraničí do České republiky nebo z České republiky do zahraničí 
osobou oprávněnou k této činnosti podle právních předpisů jiného státu, z jehož území nebo na jehož území se převoz 
uskutečňuje a jde-li o činnost na území České republiky dočasnou,  
  
d) poskytovat zdravotní služby podle § 20.  
  
 (3) Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k 
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.  
  
 (4) Personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a 
zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f). Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
týkající se odborné, specializované, popřípadě zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků a jejich počtu stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (5) Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb; to neplatí v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí, zdravotnické 
dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče, přednemocniční neodkladné péče poskytované v rámci zdravotnické 
záchranné služby, zdravotních služeb poskytovaných v mobilních zdravotnických zařízeních ozbrojených sil za krizových situací 
a jde-li o převoz těla zemřelého na pitvu a z pitvy podle zákona o pohřebnictví. V případě, že poskytovatel poskytuje pouze 
domácí péči, musí mít kontaktní pracoviště.  
  
 (6) Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a 
věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním 
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službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f). Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající 
se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými 
přístroji a zařízením, na vybavení kontaktního pracoviště, a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení 
výdeje léčiv i na místo poskytování péče, stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická 
zařízení podle jiných právních předpisů.  
  
 (7) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel zdravotnické dopravní služby a poskytovatel přepravy 
pacientů neodkladné péče musí být pro poskytovanou zdravotní službu vybaven odpovídajícími dopravními prostředky. 
Požadavky na vybavení poskytovatele dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení těchto dopravních 
prostředků a na jejich označení a barevné provedení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou dotčeny požadavky na 
dopravní prostředky stanovené jinými právními předpisy.  
  
 (8) Poskytování zdravotních služeb v zařízeních sociálních služeb podle odstavce 2 písm. b) je poskytovatel 
sociálních služeb povinen před jejich započetím oznámit krajskému úřadu příslušnému podle místa jejich poskytování. Při 
poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli v § 45 
odst. 1, odst. 2 písm. n), § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1.  

§ 46  
 
 (1) Poskytovatel je povinen zajistit  
c) aby byl pacient informován o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho 
zdravotní stav, zejména o možnostech sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace,  

§ 47 (2) Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být 

propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být 
propuštěn pacient, u něhož není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta, a má-li pacient trvalý pobyt na území hlavního města Prahy, 
informuje Magistrát hlavního města Prahy; obdobně postupuje u nezletilých pacientů se závažnou sociální problematikou v 
rodině.  

§ 73  
 
 (1) Účelem zdravotnických registrů je  
  
a) sběr informací k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke sledování incidence společensky závažných 
nemocí a jejich důsledků; zároveň slouží jako podklad pro hodnocení účelnosti diagnostických a léčebných postupů a podporu 
nebo usměrnění jejich rozvoje s návazně možnou podporou vybavenosti zdravotnických zařízení přístrojovou technikou,  
  
b) sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do 
sociální sféry a ekonomiky sociálního systému,  
  
c) evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými nemocemi, sledování výskytu, vývoje, 
příčin a důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká 
zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem 
zlepšovat zdraví populace,  
  
d) evidence poskytovatelů, poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a osob poskytujících zdravotní 
služby podle § 20, personálního zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb a technického a věcného vybavení,  
(2) Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje  
  
a) o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby v rozsahu podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), k) a m),  
  
b) o osobách poskytujících zdravotní služby podle § 20, a to údaje uvedené v dokladu prokazujícím jejich oprávnění poskytovat 
zdravotní služby v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, 
kontaktní adresa a další kontaktní údaje podle odstavce 1 písm. c), datum zahájení a ukončení poskytování zdravotních služeb 
na území České republiky, zákaz poskytování zdravotních služeb na území České republiky a doba jeho trvání.  

 

96/2004 Sb. - o nelékařských zdravotnických povoláních - poslední stav textu  
 
  

§ 10  
 

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka  
 
 (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka se získává absolvováním  
  
a) akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo magisterského studijního oboru sociálního zaměření,  
  
b) nejméně tříletého studia v oborech sociálního zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách a 
akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník, nebo  
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c) specializačního studia v oboru zdravotně-sociální péče po získané odborné způsobilosti všeobecné sestry podle § 5.  
  
 (2) Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a 
rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti 
uspokojování sociálních potřeb pacienta. 
 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
§ 17a 

 

 Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v zařízeních 

sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní 

zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona28) zvláštní smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Příslušná zdravotní 

pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to poskytovatel sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská 

péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů28a). 

§ 22 

 

Zvláštní ambulantní péče 

Hrazenými službami je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, 

pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům 

v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako 

a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, nebo 

na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, 

b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře, 

c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než 

zdravotních důvodů,30) 

d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb, 

e) ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových 

sociálních služeb odborně způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu poskytovatelé pobytových sociálních služeb 

uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou podle § 17a. 

§ 33 

 

Léčebně rehabilitační péče 

 (1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž 

poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní 

pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně 

rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti. 

 (2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických 

zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými 

k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány. 

 (3) Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče 

nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. 
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 (4) Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní 

zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. 

U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské 

léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, 

revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo 

ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří 

měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně 

hrazena zdravotní pojišťovnou. 

 (5) Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým 

onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a 

léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak. 

 (6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, pokud není na 

žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele 

lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje. 

 (7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle 

odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání. 

 (8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se 

označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní 

léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak. 

 (9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně 

rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé 

indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné 

stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování 

lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k 

tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči). 

 (10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných 

jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele 

lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na 

prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku 

schvaluje. 

 (11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační 

péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné 

zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického 

zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři 

příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje. 

 (12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské 

léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na 

dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační 

zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí. 

 


