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Abstrakt 

Potřeba celodenní péče o seniory bude s přihlédnutím k budoucímu demografickému 

vývoji populace stále větší. Cílem bakalářské práce je identifikovat překážky bránící roz-

voji pobytových služeb sociální péče pro seniory v České republice, které celodenní péči 

poskytují a je po nich dlouhodobě neuspokojená poptávka. V České republice je nejčastěji 

zastupují domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Práce se také zaměřuje na 

odhalení systémových problémů politiky dlouhodobé péče v České republice a okrajově 

jsou v ní nastíněna možná doporučení či řešení do budoucna. Koncepční a teoretický rámec 

práce tvoří deskripce konceptu deinstitucionalizace z pohledu teorie institucionálních 

změn, deskripce konceptu dlouhodobé péče a typologizace systémů dlouhodobé péče. 

K naplnění výzkumných cílů slouží tematická analýza transkripcí expertních rozhovorů 

a sekundárních dokumentů. Základní zjištění praktické části práce ilustrují, že současný 

systém dlouhodobé péče o seniory v České republice je nevyhovující a vyžaduje několik 

zásadních změn. Alarmujícími jsou zejména nejasně vymezená struktura uživatelů 

pobytových služeb a definice oprávněného zájemce o službu, systém financování 

pobytových služeb pro seniory, komunikace a práce příslušných úřadů, nedostatečná 

provázanost sociální a zdravotní pečující sféry a absence legislativy jednotně upravující 

sociálně-zdravotní pomezí. 

 

 

Abstract 

The need for all-day care for the elderly will be increasing, taking into consideration the 

future demographic development of the population. The aim of the bachelor's thesis is to 

identify obstacles that impede the development of residential social care services for 

seniors in the Czech Republic which provide long-term care. There is an unsatisfied 

demand for them in the Czech environment lasting for many years. The thesis also focuses 

on detecting the systemic problems of long-term care policy in the Czech Republic and 

outlines possible recommendations or solutions for the future. The conceptual and theore-

tical framework of the thesis consists of a description of the concept of deinstitutio-

nalization from the perspective of the theory of institutional change, a description of the 

concept of long-term care and typology of long-term care systems. The thematic analysis 

of the transcriptions of expert interviews and secondary documents tended to meet the 



 

 

 

research aims. The basic findings from the practical part of the work illustrate that the 

current system of long-term care for the elderly in the Czech Republic is inconvenient and 

requires several changes. Particularly alarming are the vaguely defined structure of users of 

residential services and the vague definition of an entitled senior interested in the service, 

the system of financing residential services for seniors, communication and work of 

relevant agencies, insufficient interconnection of social and health care sector and the 

absence of legislation regulating social and health boundaries. 

 

 

Klíčová slova 

dlouhodobá péče, senioři, kapacity pobytových zařízení, deinstitucionalizace, 

demografické stárnutí 

 

Keywords 

long-term care, elderly, capacities of residential care facilities, deinstitutionalization, 

demographic aging 

 

Title 

Social Policy Failure in Relation to Long-Term Care for the Elderly in Residential 

Facilities in the Czech Republic   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce, Mgr. Ing. Olze Angelovské, 

především za to, že mi po celou dobu psaní práce poskytovala všestrannou podporu 

a cenné rady, a že dokázala vytvořit příjemné prostředí pro komunikaci.  

Znovu bych ráda poděkovala osloveným expertům za věnovaný čas, za poskytnuté 

informace a ochotu podělit se o své zkušenosti a názory.  

Veliké dík patří také Mgr. Magdaleně Mouralové, Ph.D., která v rámci bakalářského 

semináře odpovídala na četné dotazy ohledně psaní bakalářské práce a sdílela se studenty 

užitečné informace a zkušenosti.  

Poděkování si samozřejmě zaslouží i má rodina a všichni, kteří mi byli při psaní práce 

na blízku, podporovali mě a měli se mnou trpělivost. 

 



 

 

 

OBSAH 

Úvod 3 

1 Výzkumné cíle a otázky 4 

2 Vymezení výzkumného problému 5 

2.1 Demografické stárnutí obyvatelstva 5 

2.2 Sociální politika 5 

2.3 Sociální služby 7 

2.3.1 Financování sociálních služeb 7 

2.4 Pobytové sociální služby pro seniory v ČR 8 

2.4.1 Kapacity pobytových služeb 9 

3 Teoretická východiska 10 

3.1 Deinstitucionalizace z pohledu teorie institucionálních změn 10 

3.1.1 Deinstitucionalizace v sociálních službách 11 

3.2 Dlouhodobá péče a její typologie 12 

4 Metodologie 14 

4.1 Data 14 

4.2 Metoda analýzy dat 16 

5 Úskalí současného systému dlouhodobé péče o seniory a sociální politiky ČR 18 

5.1 Kapacity pobytových služeb pro seniory 18 

5.1.1 Struktura uživatelů pobytových služeb 19 

5.1.2 Regionální nastavení 20 

5.2 Selhávání sociální politiky a systémové bariéry rozvoje pobytových služeb 22 

5.2.1 Limity současné deinstitucionalizace v ČR 22 

5.2.2 Systém financování sociálních služeb 23 

5.2.2.1 Dotace ministerstva 24 

5.2.2.2 Příspěvek na péči 25 

5.2.2.3 Ochranné úhradové mechanismy 26 

5.2.2.4 Zdravotní pojišťovny 27 

5.2.2.5 Soukromá pobytová zařízení 28 

5.2.2.6 Novela zákona o sociálních službách 29 

5.2.3 Sociálně-zdravotní pomezí 30 

6 Navrhovaná řešení 33 

Závěr 37 

Seznam grafů, tabulek 39 

Seznam zkratek 40 



 

 

 

 

Seznam literatury 41 

Seznam analyzovaných dokumentů 45 

Teze bakalářské práce 46 

Seznam příloh 49 

Přílohy 50 

 

  



 

 

 

3 

 

Úvod 

Problematika dlouhodobé péče o seniory se stává středem pozornosti veřejněpolitických 

aktérů až v posledních několika letech (Österle, Rothang 2010). Ačkoli se v současné 

době snaží Česká republika uchylovat spíše směrem k neformální či formální péči 

o seniory v rodinném prostředí, převládající demografický trend stárnutí populace způso-

buje, že poptávka po pobytových sociálních službách neklesá a stále převyšuje nabídku. 

Přibývá seniorů osamělých, o které se partner, potomci, jiní příbuzní či blízké osoby 

z různých důvodů nemohou postarat, a seniorů vážně nemocných. Péče o seniory ze strany 

rodinných příslušníků nebo terénních pečovatelů pak v mnoha případech nedokáže 

uspokojit klientovu potřebu celodenní péče, kterou poskytují právě pobytové sociální 

služby. Institucionální péče, přestože je z hlediska veřejných výdajů nákladnější, je tak 

i nadále potřeba a nemůže být plně nahrazena komunitním modelem sociálních služeb. 

Dokonce „(a)ni v nejvyspělejších státech není institucionální péče o seniory zcela nahra-

zena domácí péčí“ (Malá, Tomeš 2017, s. 82). Studie Evropské komise (EGGE 2012) 

uvádí, že do roku 2060 se v evropských zemích počet osob, jež budou vyžadovat péči 

v institucích, trojnásobně navýší, a to konkrétně z 2,9 milionů na 8,3 milionů (tedy 

o 186 %). V České republice pak podle této projekce bude nárůst ještě vyšší. 

V bakalářské práci se tedy zaměřím na pobytové služby poskytující dlouho-

dobou péči o seniory v České republice, a to konkrétně na domovy pro seniory a domovy 

se zvláštním režimem. Tyto instituce volím proto, že se soustředí na poskytování 

sociálních služeb celodenní péče osobám se sníženou soběstačností, ať už z důvodu 

vysokého věku nebo chronických onemocnění (zejména demence), a osobám, o které se 

nemá v takovém rozsahu kdo postarat. Stěžejním problémem, kterým se celá práce zabývá, 

jsou jejich současné kapacity.  
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1 Výzkumné cíle a otázky 

Za výzkumný cíl si kladu identifikovat překážky a bariéry, jež brání navyšování kapacit 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Naplnění tohoto cíle pomůže odhalit 

a porozumět, kde a jak selhává sociální politika vzhledem k současným kapacitám těchto 

zařízení, a to z pohledu vedoucích pracovníků takových zařízení a dalších expertů a tvůrců 

příslušných politik. Dále se na základě výpovědí dotazovaných aktérů pokusím nastínit 

možná řešení problematiky současných kapacit, což však nepovažuji za primární cíl této 

práce. Mohl by nicméně posloužit pro zpracování budoucí diplomové práce.  

V návaznosti na vymezené cíle si stanovuji tyto výzkumné otázky:    

1. Jakým překážkám čelí pobytová zařízení pro seniory při navyšování kapacit? 

2. Kde selhává sociální politika ČR vzhledem k současnému systému dlouhodobé péče 

o seniory v pobytových zařízeních? 

- Jaká konkrétní nastavení či opatření sociální politiky zabraňují v navyšování 

kapacit pobytových zařízení pro seniory? 

- Je proces deinstitucionalizace sociálních služeb v případě pobytových služeb pro 

seniory vhodným řešením? 

3. Jaká jsou navrhovaná řešení problému dlouhodobě neuspokojené poptávky po pobyto-

vých zařízeních pro seniory? 
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2 Vymezení výzkumného problému 

2.1 Demografické stárnutí obyvatelstva 

Dlouhodobý vývoj obyvatelstva, ovlivněný zejména reprodukčním chováním, ale 

nepochybně také úrovní zdravotnictví či migračními trendy, se v posledních desetiletích 

projevuje stárnutím populace. Snižuje se úroveň plodnosti i úmrtnosti, prodlužuje se délka 

života, a starší 65 let představují větší část populace než děti do věku 15 let (Andel 2014). 

Dá se tak očekávat, že zvyšování počtu seniorů vyvolá zvýšenou poptávku po sociál-

ních službách (Šídlo, Křesťanová 2018). Dle Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

České republiky (dále jen APSS ČR) však „český systém sociálních služeb není na 

důsledky stárnutí populace připraven“ a můžeme očekávat „stav blížící se kolapsu, 

který bude mít dopady i na ekonomiku této země“ (APSS ČR 2019, s. 1). S takovým 

demografickým vývojem se totiž snižují nejen možnosti, ale i ochota rodin pečovat o jejich 

stárnoucího člena (Kučera 2002). 

Česko mělo v roce 2015 podíl 65 a víceleté populace na celkovém obyvatelstvu 

18,3 %, v roce 2019 pak 19,9 % (ČSÚ 2019). Ve srovnání s rokem 1985, kdy byl tento 

podíl 11,9 %, tak došlo za posledních více než třicet let ke značnému navýšení (ČSÚ 

2019). Pro rok 2050 je pak dokonce očekáván nárůst na 32,2 % (ČSÚ 2013; Šídlo, 

Křesťanová 2018). Demografické stárnutí tak bude vyžadovat stále větší pozornost a pro 

veřejnou politiku bude stále větší výzvou (Šídlo, Křesťanová 2018). 

 

2.2 Sociální politika 

Jestliže práce už v názvu hovoří o selhávání sociální politiky, je důležité si vymezit, 

colze pod pojmem sociální politika chápat. Definovat sociální politiku je však obtížné 

a neexistuje jednotná či jednoznačná definice. Závisí na tom, jaký vědní obor s pojmem 

pracuje či z jakého úhlu pohledu je na něj nahlíženo (Krebs 2015).  

Francouzský teoretik de Laubier (1984) jako jeden z prvních definuje sociální 

politiku jako souhrn národních opatření, jejichž účelem je zlepšit životní podmínky obyva-

tel v takové míře, v jaké to dovolují hospodářské a politické možnosti země. Zároveň mají 

být tato opatření v souladu s myšlenkou sociálních práv. Někteří autoři se pak uchylují 

spíše k výčtu složek sociální politiky. Například Armingeon (2010, s. 306) sociální 

politikou označuje hlavní činnosti sociálního státu, jako je sociální pomoc, sociální 

zabezpečení a sociální pojištění, ale zároveň také politika trhu práce a vzdělávání. 
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Obsáhleji poté sociální politiku popisuje Krebs (2015) jako jednu z resortních oblastí 

veřejné politiky. Zdůrazňuje, že podobu sociální politiky každého státu určuje jeho 

historická zakořeněnost, stejně jako tradice a ideologie, jež v dané společnosti převládají. 

Jedná se tedy o jakýsi živý systém, který však musí umět reagovat na obecné vývojové 

trendy. Bez sociální politiky je uspořádání společnosti už téměř nepředstavitelné. 

Je zároveň utvářena v souladu se sférou ekonomickou, politickou, ekologickou, vědecko-

technickou, kulturní a dalšími. Mezi oblasti spadající pod sociální politiku patří zdravotní 

politika, vzdělávací politika, bytová politika, politika zaměstnanosti a rodinná politika. 

(Krebs 2015) 

Sociální politiku lze v širším pojetí vnímat jako „konkrétní jednání zejména státu, ale 

i ostatních subjektů, kterými je ovlivňována sociální sféra společnosti“ (ibid., s. 24). Toto 

pojetí je důležité zejména pro utváření dlouhodobé koncepce sociální politiky. V užším 

pojetí lze vymezit sociální politiku jako systém opatření, jež mají reagovat na sociální 

rizika a jejich důsledky (např. stáří, nemoc či invalidita) a eliminovat nepříznivé události 

spojené s fungováním trhu (nezaměstnanost či chudoba), a to zvláště opatření v oblasti 

zaměstnanosti a sociálního zabezpečení (Krebs 2015). 

Sociální politika je realizována pomocí různých, stále se vyvíjejících a měnících 

nástrojů. Nástroji můžeme rozumět jak právní řád (sociálně-právní legislativu), ekono-

mická opatření, vzdělávací aktivity, sociální dokumenty (koncepce, plány, programy, 

projekty), nátlakové akce, tak i konkrétní aplikační nástroje (např. peněžité či věcné 

dávky, sociální služby, úlevy apod.) (Krebs 2015). S těmito nástroji souvisí pojem sociální 

zabezpečení. Obecně bývá sociální zabezpečení chápáno jako „soubor institucí, zařízení 

a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování 

a odstraňování následků sociálních událostí občanů“ (ibid., s. 183). Základními faktory, 

jež do určité míry ovlivňují a formují soustavy sociálního zabezpečení, jsou nejčastěji 

faktory ekonomické (vytvořené zdroje, cenová a mzdová dynamika či nezaměstnanost), 

společensko-politické (vládnoucí třídy a strany, mezinárodní vlivy) a demografické (proces 

stárnutí populace) (Krebs 2015). 

Vzhledem k tomu, jak rozsáhlé téma sociální politiky je, věnuji se v následující části 

pouze oblasti, na níž je zaměřena celá tato práce, a to sociálním službám.  
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2.3 Sociální služby 

Pojem sociální služby vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen 

zákon o sociálních službách). Tento zákon vyšel v platnost v roce 2006 a v účinnost 

1. ledna 2007 a přinesl zásadní změny do systému sociálních služeb poskytovaných do 

90. let minulého století na našem území. Sociální službou se v zákoně rozumí „činnost 

nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za 

účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ (§ 3 písm. a). Sociální 

služby se pak dělí na tři základní druhy, a to na: 

a) sociální poradentství, 

b) služby sociální péče,  

c) služby sociální prevence (§ 32). 

Mohou být poskytovány formou pobytových, ambulantních či terénních služeb (§ 33). 

Pomocí systému střednědobého plánování sociálních služeb na úrovni krajských samo-

správ a komunitního plánování na úrovni obcí jsou služby plánovány tak, aby odpovídaly 

lokálním specifikům a potřebám občanů (§ 3 písm. h). 

Pro účel této práce postačí uvést pouze nejčastěji využívané služby cílené na 

seniorskou populaci poskytující dlouhodobou péči. Jsou jimi služby sociální péče, 

konkrétně pak pečovatelská služba (terénní či ambulantní služba), domovy pro seniory 

(pobytová služba) a domovy se zvláštním režimem (pobytová služba) (MPSV 2019b). 

 

2.3.1 Financování sociálních služeb 

Sociální služby jsou financovány tzv. vícezdrojově. Přibližně polovina finančních 

prostředků pochází z dotací a příspěvku na péči z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních 

věcí (dále jen MPSV). Dotace poté v určité zákonem stanovené výši putují krajům 

(každému kraji v rozdílné výši). Z těchto dotací mohou být hrazeny osobní a provozní 

náklady zařízení, nikoli však investiční náklady do rozvoje služeb a zařízení. Rozvoj 

pobytových služeb může být hrazen z investičního dotačního titulu MPSV „Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ (MPSV 2019b). Další výz-

namná část finančních prostředků pak pochází přímo od klientů (uživatelů) služeb, 

z rozpočtu krajů a obcí a od zdravotních pojišťoven, které z veřejného zdravotního 

pojištění hradí zdravotní péči poskytovanou v zařízeních sociálních služeb (ibid.). Blíže 

upravuje financování zákon o sociálních službách.  
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Jednotlivé zdroje s jejich podílem na celkovém financování znázorňuje následující schéma:  

Graf č. 1: Odhadovaná struktura financování sociálních služeb za rok 2019 (seřazeno dle 

výše podílu na celkovém financování) 

 

Zdroj: MPSV 2019a, odhad zdrojů na základě 4 předchozích let, s. 11; upraveno autorkou  

 

2.4 Pobytové sociální služby pro seniory v ČR 

Dlouhodobou formální péči v České republice zajišťuje na jedné straně resort Ministerstva 

zdravotnictví (zdravotní služby) a na druhé resort Ministerstva práce a sociálních věcí 

(sociální služby). Služby, kterými se tato práce zabývá, tedy služby dlouhodobé péče 

o seniory v pobytových sociálních zařízeních poskytované v České republice, jsou 

upraveny zákonem o sociálních službách. Dalšími dokumenty souvisejícími s politikou 

sociálních služeb České republiky poskytovaných seniorům jsou především vyhláška 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

Bílá kniha v sociálních službách, Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 

2016-2025 a již zmíněné střednědobé plány rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů.  
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Dle platného znění z 1. července 2019 zákon o sociálních službách definuje pobytové 

služby jako „služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb“ (§ 33 odst. 2). 

Poskytovateli sociálních služeb mohou být obce a kraje a jimi zřizované právnické osoby, 

nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, a rovněž MPSV „a jím zřízené organizační 

složky státu nebo státní příspěvkové organizace, které jsou právnickými osobami“ (§ 6).  

 

2.4.1 Kapacity pobytových služeb  

Podle Statistické ročenky MPSV (2019c) byl v roce 2018 v České republice počet vybra-

ných pobytových služeb následující: 525 domovů pro seniory a 341 domovů se zvláštním 

režimem. Domovy pro seniory dohromady nabízely 37 048 lůžek, domovy se zvláštním 

režimem 20 075 lůžek. Zákon o sociálních službách také stanoví povinnost poskytovatelů 

sociálních služeb vést evidence odmítnutých zájemců o sociální službu z kapacitních 

důvodů (§ 88 písm. g). Neuspokojených žádostí o sociální služby k 31. prosinci 2018 bylo 

57 997 v případě domovů pro seniory a 24 198 v případě domovů se zvláštním režimem 

(MPSV 2019c). Z těchto čísel je evidentní, že počet neuspokojených žádostí dokonce 

převyšuje počet nabízených služeb. Horecký a Průša (2019, s. 5) v nich však shledávají 

úskalí. Jedná se totiž o „kumulaci žádostí, z nichž řada již nemusí být aktuální (z důvodu 

úmrtí, podání žádostí do více zařízení najednou apod.)“. Skutečných je podle odhadu 

APSS ČR přibližně jedna čtvrtina (ibid.). Molek (2011, s. 23) zase ve své publikaci uvádí, 

že převyšující agregátní poptávka po těchto službách „však neznamená, že u některých 

typů služeb či v některých lokalitách nemůže být poptávka po službách nižší než jejich 

nabídka.“ Důležité je zabezpečit správné služby, ve správném množství a kvalitě, na správ-

ném místě, ve správný čas a za správnou cenu (ibid., s. 23, 24). I podle Michalíka (2008) 

jsou sociální služby rozděleny jak teritoriálně, tak i obsahově nerovnoměrně.  

I přes tyto skutečnosti nicméně APSS ČR (2019) varuje, že pokud nedojde k prud-

kému navýšení kapacit a pracovníků, hrozí během následujících let kolaps sociálních 

služeb. Také podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO 2016) a z nich odvozených 

propočtů Horeckého a Průši (2019) Česká republika disponuje podprůměrnými kapacitami 

lůžek dlouhodobé péče (40,81 lůžek na 1000 osob starších 65 let). Od roku 2007 a 2008 se 

dostáváme pod průměr celé Evropské unie. Pro srovnání, nejvyššími kapacitami disponuje 

Belgie (70,01 lůžky), a ze sousedních států pak například Slovensko 55 lůžky a Německo 

54,09 lůžky. Jedná se tak o veřejněpolitický problém, který je pro zajištění udržitelnosti 

současného systému sociálních služeb potřeba řešit.  
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3 Teoretická východiska 

Bakalářská práce vychází ze dvou teoretických konceptů. Jsou jimi deinstitucionalizace 

z perspektivy institucionální teorie a koncept dlouhodobé péče a typologie jejích systémů.  

 

3.1 Deinstitucionalizace z pohledu teorie institucionálních změn 

Deinstitucionalizace bývá některými autory vyzdvihována pro její teoretický a empirický 

význam, i přesto je však v rámci institucionální teorie empiricky nedostatečně probádanou 

oblastí. Scott (2001, s. 184) podotýká, že „je užitečné umístit studie deinstitucionalizace 

do širšího kontextu institucionálních změn, protože oslabení a zmizení jednoho souboru 

přesvědčení a praktik bude pravděpodobně spojeno s příchodem nových“.1 Deinstitu-

cionalizace pak označuje proces, kdy dochází k upouštění od dříve institucionalizovaných 

praktik, nikoli však proto, že se nabízejí lepší možnosti, ale poněvadž tyto praktiky ztratily 

svůj původní význam a legitimitu působením politických, sociálních a funkčních tlaků 

zevnitř i zvnějšku organizace (Maguire, Hardy 2009; Oliver 1992). Pokud instituce má být 

chápána jako soubor legitimních a samozřejmých praktik (Douglas 1986), pak deinsti-

tucionalizace nastává, když legitimita a samozřejmost jsou zpochybněny a rozpadají se 

institucionální pilíře, o něž se tyto praktiky opíraly (Ahmadjian, Robinson 2001; Maguire, 

Hardy 2009).  

Dosavadní literatura rozlišuje mezi deinstitucionalizací řízenou aktéry uvnitř orga-

nizace (insider-driven) a řízenou tlaky zvenčí (outsider-driven), kterými mohou být 

kupříkladu měnící se regulace, hospodářská krize, média či nezávislí výzkumníci 

(Ahmadjian, Robinson 2001; Maguire, Hardy 2009). Několik studií deinstitucionalizace 

řízené zevnitř ukázalo, že stávající praktiky jsou opouštěny především kvůli povědomí 

o ekonomických výhodách plynoucích z praktik nových (např. Greenwood et al. 2002; 

Leblebici et al. 1991). Lawrence a Suddaby (2006) navíc dodávají, že deinstitucionalizace 

řízená zevnitř je obvykle řízena elitami, které mají zdroje a moc přimět regulační 

orgány, aby jednaly v souladu s jejich cíli, nebo jsou dostatečné velikosti a rozsahu, aby se 

formální regulaci vyhnuly. Naproti tomu zjištění Maguireho a Hardyho (2009) ilustrují, 

že deinstitucionalizace řízená zvenčí vyžaduje širší a heterogenní soubor aktérů, aby 

mohla být prosazena regulační změna. K opuštění stávajících praktik pak dochází: 

 
1 Původní znění: „it is useful to place studies of deinstitutionalization in a broader context of institutional 

change, since the weakening and disappearance of one set of beliefs and practices is likely to be associated 

with the arrival of new beliefs and practices" (Scott 2001, s. 184). 
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a) jejich problematizací a změnou diskursu na základě prosazování jejich 

negativních dopadů, 

b) kategorizováním těchto praktik jako nežádoucích nebo nevhodných z důvodu 

jejich negativních dopadů, 

c) vyzýváním ke změně, která negativní dopady zmírní, 

d) konstruováním přijatelných alternativních praktik (s. 168, 169).  

Tímto způsobem jsou podrývány tři institucionální pilíře: kognitivní (předkládáním nových 

faktů), normativní (předkládáním nových názorů o vhodnosti praktik) a regulační (nová 

fakta a názory vytváří předpoklad pro nová formální pravidla) (Scott 2001; Maguire, 

Hardy 2009) 

Další přístup tvrdí, že právě souhra vnitřních a vnějších tlaků může ovlivnit insti-

tucionální změnu či zachování institucionálního uspořádání. Chaudhry a Rubery (2017) 

rozlišují tři koexistující fáze deinstitucionalizace, které mohou touto souhrou nastat:  

a) úplná deinstitucionalizace, 

b) částečná deinstitucionalizace, 

c) sjednaná deinstitucionalizace (reinstitucionalizace).  

 

3.1.1 Deinstitucionalizace v sociálních službách 

Proces deinstitucionalizace, jež panuje napříč celým spektrem poskytovaných služeb 

nesoběstačným osobám a stává se hlavním proudem řešení v oblasti sociálních služeb po 

celém světě, je realizován už od 70. let minulého století. Jako příklady dobré praxe bývají 

uváděny Švédsko, USA, Nový Zéland či Velká Británie (MPSV 2007). Lze však 

pozorovat, že v oblasti sociálních služeb není jednoznačné shody o definici tohoto pojmu.  

Kubalčíková (2013, s. 248) pojem definuje jako „proces institucionálních změn, 

jehož cílem je oslabení tradičních ústavních forem péče a posílení služeb spojených 

s vlastním bydlením, s místní komunitou, s individuálním přístupem ke klientovi, včetně 

upevněné role rodiny a neformálních poskytovatelů pomoci“. Matoušek (2008) ve svém 

Slovníku sociální práce navíc dodává, že k prosazování neústavní formy péče v přirozeném 

prostředí klienta by mělo docházet pouze v případech, kdy je to možné. Termín 

deinstitucionalizace nicméně mnohdy bývá chápán i jako rušení velkých ústavních 

zařízení, jež mají být proměněny „v menší rezidence rodinného typu“ (Čermák, Faltová, 

Sobotková 2017, s. 135; MPSV 2013). Tuto situaci dle MPSV lépe vystihuje termín 
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transformace ústavní péče. Deinstitucionalizací totiž rozumí konečný, cílový stav, kterého 

bylo dosaženo právě procesem transformace péče ve velkokapacitních (ústavních) zaříze-

ních (MPSV 2013, s. 5).  

Z poněkud odlišné perspektivy je termín definován i zahraničními autory. Podle 

Baldocka a Everse (1991) se deinstitucionalizace v oblasti služeb sociální péče zakládá na 

myšlence, že by služby měly jít k uživateli, nikoli uživatel k službám. Navíc by měly být 

poskytovány individualizovaným a na míru šitým způsobem. V případě, že jsou služby 

poskytovány formou rezidenční péče, zařízení by mělo být malé a denní režim by se měl 

podobat tomu v domácím prostředí. 

Implementace sdílených principů deinstitucionalizace se nicméně mezi různými státy 

liší. Česká republika se otázkám individualizace služeb a zkvalitnění péče v zařízeních 

sociálních služeb začala věnovat až v roce 2002, kdy na MPSV vznikly Standardy 

kvality sociálních služeb. Tyto Standardy měly sloužit jako nástroj pro zavádění kvality 

do zařízení sociálních služeb. Proces deinstitucionalizace jako takový započal až s rokem 

2007. Na jedné straně vznikla nová legislativa (zákon o sociálních službách), která změnila 

systém financování sociálních služeb zavedením příspěvku na péči a umožnila tak 

uživatelům sociálních služeb zvolit si svobodně formu pomoci a typ služby na základě 

jejich specifických potřeb. Na druhé straně byla vládou přijata „Koncepce podpory 

transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných 

v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, 

jež měla podpořit přirozený proces humanizace sociálních služeb (MPSV 2007). 

 

3.2 Dlouhodobá péče a její typologie 

Dlouhodobá péče zahrnuje škálu služeb vyžadovaných osobami se sníženou mírou funkční 

kapacity (fyzickou či kognitivní), které jsou po delší dobu závislé na pomoci se základními 

činnostmi každodenního života (Colombo et al. 2011). Často zahrnuje i zdravotní služby 

a může být poskytována jak osobám, které setrvávají ve svém domácím prostředí, tak 

osobám využívajícím pobytové služby péče (ibid.). Potřeba dlouhodobé péče se jako 

specifické sociální riziko vyžadující veřejněpolitickou intervenci objevuje až v osmde-

sátých a devadesátých letech 20. století. V každé zemi je organizace dlouhodobé péče 

odrazem určitých hodnot a ideologií, což také souvisí se vznikem různých systémů 

podpory s různou úlohou jednotlivých aktérů (Österle, Rothang 2010). 

Systémy dlouhodobé péče se liší z hlediska regulační struktury, financování 
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a poskytování péče. V některých zemích dominuje státní odpovědnost za dlouhodobou 

péči, v jiných zase právní a morální normy dbají na odpovědnost rodiny. Liší se místní 

a regionální regulační kompetence i vymezené hranice mezi zdravotní a sociální péčí. 

Dle různých kritérií jsou pak definovány systém podpory (dávky, služby, daňové úlevy), 

cílová populace, nárok na podporu, kvalita a množství podpory. Největší rozdíly panují 

v rozdělení veřejné a soukromé odpovědnosti při financování dlouhodobé péče (např. 

v univerzalistických systémech, jež převažují v severní Evropě, je péče plně pokryta 

veřejnými výdaji). V posledních letech, ve spojitosti se zvyšující se potřebou péče, se také 

rozšiřují peněžité příspěvky závislým osobám, a to nejen v Evropě, ale i ve Spojených 

státech. Rozdílný přístup nacházíme v možnostech využití takové dávky. Kupříkladu 

systémy v Rakousku, Itálii či Německu neurčují, na co může být dávka použita, kdežto 

v Nizozemsku, Velké Británii či Spojených státech je užití dávky určitým způsobem 

předdefinováno (Österle, Rothang 2010). 

Ranci a Pavolini (2015) poukazují na dva tradiční modely dlouhodobé péče, které do 

90. let 20. století v Evropě existovaly: univerzalistický a reziduální. K univerzalistickému 

modelu autoři řadí země Skandinávie a Velkou Británii. Vyznačuje se vysokým pokrytím 

potřeb dlouhodobé péče. Vzhledem k reformám, ke kterým v posledních letech v rámci 

dlouhodobé péče došlo, by se dle autorů dal v současnosti tento model nazývat spíše 

omezeným univerzalismem (restricted universalism). Reziduální model je charakterizován 

nižším a omezenějším pokrytím potřeb dlouhodobé péče, založeném více na peněžité 

podpoře a rezidenční péči, ale spoléhajícím především na péči poskytovanou v rodině. 

Nevhodně je v rámci tohoto modelu nastaveno využívání zdravotních služeb. Zahrnuje 

země kontinentální, jižní a středovýchodní Evropy. Systémy ve Velké Británii a Itálii 

nicméně autoři popisují spíše jako specifické submodely univerzalistického a reziduálního. 

Anttonen a Sipilä (1996) rozlišují celkem čtyři modely péče. Dva protichůdné 

modely zahrnují skandinávský a jihoevropský. Dalšími, spíše jen orientačními, jsou podle 

nich středoevropský model subsidiarity a britský model testování příjmů. Skandinávský 

neboli univerzalistický model je pak charakterizován vysokou mírou veřejných služeb 

a formální péče, naproti tomu jihoevropský model se vyznačuje vysokou mírou neformální 

péče v rodině a nízkou mírou formální péče.  
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4 Metodologie 

Vzhledem k zvolenému tématu a vytyčeným výzkumným cílům a otázkám považuji 

za nejvhodnější kvalitativní výzkumný přístup, jehož předností je získání popisu případů 

do hloubky. K tomu dochází pomocí hledání smysluplných struktur v datech 

(tzv. induktivní přístup). Vyznačuje se delším a intenzivnějším kontaktem s terénem a se 

situací jedince či skupiny jedinců, než je tomu u kvantitativního výzkumu, a dále také 

pružným plánem výzkumu, který se v průběhu mění a přizpůsobuje okolnostem 

a získaným výsledkům (Hendl 2005). Kvalitativní výzkum bývá spojován s metodologií, 

jež je orientovaná normativně (tzv. neobjektivistický typ metodologie). Ani v případě 

mého výzkumu tomu nebude jinak. Normativní typ metodologie neznamená nic jiného, 

než že předmět zkoumání a popisovaný jev vychází z výzkumníkových hodnot a postojů 

(Ochrana 2019). Výzkumník totiž kromě toho, že účastníkům „dává slovo“, zároveň vybírá 

narativní důkazy, které následně upravuje a nasazuje, aby ohraničily jeho argumenty 

(Fine 1992). 

 

4.1 Data 

Potřebná data jsem sbírala především pomocí polostrukturovaných expertních rozhovorů. 

Rozhovor s expertem je technikou dotazování, při které jsou studovány znalosti profe-

sionálů. Účelem je „zachytit a analyzovat obsah a organizaci znalostí člověka, který je 

v dané oblasti expertem, a využít tyto poznatky pro jiné cíle“ (Hendl 2005, s. 189). 

Polostrukturované rozhovory jsou pak jakousi střední cestou mezi volným a struktu-

rovaným dotazováním. Výzkumník má k dispozici určitou osnovu s předem připravenými 

otázkami a stanovený účel dotazování, nicméně zároveň disponuje volností, díky které 

může získat informace, jež se mu zprvu nemusely zdát důležité (Hendl 2005). Dalším 

způsobem sběru dat bylo pečlivé studium sekundárních odborných a expertních materiálů 

(legislativní normy, veřejněpolitické dokumenty, výsledky výzkumů, odborné články, 

statistická data), tzv. desk research. Smyslem kombinace těchto dvou metod neboli 

tzv. triangulace je především zajištění vyšší validity výzkumu (platnosti jeho výsledků), 

získání holistického náhledu na fenomén, ale také obohacení výsledků díky odlišným 

úhlům pohledu (Hendl 2005). 

Komunikační partnery jsem vybírala na základě vlastního úsudku. Pro výběr první 

skupiny dotazovaných respondentů mi byla oporou elektronická podoba Registru poskyto-
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vatelů sociálních služeb, do kterého musí být dle zákona o sociálních službách oprávnění 

poskytovatelé sociálních služeb povinně zapsáni (§ 78, § 85). Podmínkou bylo, aby tito 

respondenti zastávali post vedoucích, případně zástupců vedoucích pobytových zařízení, 

konkrétně domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v Královéhradeckém 

a Středočeském kraji. Zároveň bylo mým záměrem, aby ve výzkumu byli zastoupeni jak 

soukromí, tak veřejní poskytovatelé sociálních služeb. Druhou dotazovanou skupinou jsou 

experti působící na krajských úřadech, podílející se na plánování sociálních služeb 

v daném kraji, ale také expert, jež významně participuje na tvorbě příslušných veřejných 

politik a legislativních opatření. Provedených rozhovorů pak bylo dohromady pět. 

Výzkumný vzorek reprezentuje široké spektrum důležitých aktérů působících v oblasti 

sociálních služeb dlouhodobé péče o seniory, a tím i mnoho odlišných perspektiv k dané 

problematice. Blíže je představen v tabulce č. 1. 

Pro každou skupinu dotazovaných jsem připravila – zčásti obsahově odlišnou –

osnovu polostrukturovaného rozhovoru s připravenými otázkami, podle které jsem rozho-

vor vedla. Rozhovory se odehrávaly převážně v prostředí výkonu zaměstnání účastníků, 

což v případě expertních rozhovorů není nedostatkem. Pouze jeden proběhl v kavárně. 

Rozhovory trvaly od 40 do 60 minut, přičemž byly na základě informovaného souhlasu 

(viz příloha č. 2) vytvořeny jejich audio nahrávky a následně doslovně přepsány relevantní 

pasáže2. Citované úryvky z transkripcí rozhovorů byly zčásti upraveny, a to převedením 

některých hovorových výrazů do jejich spisovné formy. Obsah sdělení tím však nebyl 

dotčen a stejně tak nedošlo k přidání žádných slov či vět, které by dotazovaný přímo 

nevyslovil. 

Vzhledem k počtu dotazovaných a zvolené metodologii je třeba zdůraznit obtížnost 

generalizace neboli možnosti vytvářet obecně platná tvrzení z mých výzkumných zjištění. 

Zjištěné výsledky mohou nicméně posloužit jako výchozí bod pro plánování a reformu 

pobytových sociálních služeb do budoucna, či jako materiál pro širší veřejnost, kterou daná 

problematika zajímá.  

 

 

 

 
2 Přepisy všech rozhovorů včetně osnov rozhovoru a audio nahrávek jsou k dispozici na vyžádání.  
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Tabulka č. 1: Účastníci rozhovorů 

Účastník Oblast působnosti Pozice, funkce 

Respondent č. 1 (R_P1) Královéhradecký kraj 
Soukromý poskytovatel (zřizovatelka 

zařízení) 

Respondent č. 2 (R_P2) Středočeský kraj 

Veřejný poskytovatel (zástupce ředitelky 

zařízení) – zřizovatelem je Středočeský 

kraj 

Respondent č. 3 (R_HK) Královéhradecký kraj 

Zástupce oddělení plánování 

a financování sociálních služeb na 

krajském úřadě 

Respondent č. 4 (R_SK) Středočeský kraj 
Zástupce oddělení koncepce a metodiky 

sociálních služeb na krajském úřadě 

Respondent č. 5 (R_EX) Česká republika Expert z APSS ČR 

Zdroj: autorka 

 

4.2 Metoda analýzy dat 

Aby mohla být výzkumná zjištění pro čtenáře věrohodná, je třeba důsledně demonstrovat, 

jak a pomocí jakých nástrojů výzkumník data analyzoval (Nowell et al. 2017). Já si pro svá 

data, tedy pro přepisy rozhovorů a texty příslušných dokumentů, zvolila analýzu tema-

tickou. Je to metoda, která umožňuje identifikovat, analyzovat, organizovat, popisovat, 

pojmenovávat a vykazovat témata, jež nalezneme v našem datovém souboru (Braun, 

Clarke 2006). Boyatzis (1998) popisuje tematickou analýzu jako tzv. překladatele pro 

ty, kdo mluví jazyky různých výzkumných metod a analýz. Dovoluje tak vědcům 

používajícím jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzy, komunikovat mezi sebou. 

Tematická analýza vychází z konceptu tzv. ukotvených teorií, které v datech hledají 

vhodná témata, z nichž následně vytvářejí konkrétní tematické modely (Charmaz 2006). 

Pomocí těchto modelů pak výzkumník interpretuje danou problematiku. Tématy je zde 

myšlen určitý soubor vzorů či myšlenek, jež se v datech opakuje (Braun, Clarke 2006). 

Výhodou tematické analýzy je, že nevyžaduje detailní teoretické ani technologické 

znalosti jiných kvalitativních metod, je velmi flexibilní, a tudíž přístupná i začínajícím 

výzkumníkům. Je užitečnou metodou, jelikož umožňuje zkoumat perspektivy různých 

účastníků výzkumu a hledat v nich podobnosti, rozdíly či generovat neočekávané poz-

natky, ale také dobře strukturovat a shrnovat klíčové rysy velkých souborů dat (Braun, 

Clarke 2006; King 2004). Mezi nevýhody pak patří nedostatek literatury o této metodě 
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analýzy dat (resp. o jejím provádění), ale i zmíněná flexibilita. Ta totiž může vést k nekon-

zistenci témat, jež výzkumník ze svých dat odvodil (Holloway, Todres 2003). Za nevýhodu 

je třeba považovat i subjektivitu analytika.  

Pomocí tematického kódování data sdružuji do tří tematických modelů (nadřazených 

kategorií), které se v datech opakovaly, a které zároveň navazují na vymezené výzkumné 

otázky a cíle. Na základě těchto tematických okruhů interpretuji problematiku dlouhodobé 

péče o seniory v pobytových zařízeních v České republice a kapacit těchto zařízení.  
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5 Úskalí současného systému dlouhodobé péče o seniory a sociální 

politiky ČR 

V této části práce jsou prezentovány výsledky analýzy, rozdělené do dvou tematických 

celků vyplývajících z výzkumných otázek (viz kapitola 1). První z nich se soustředí na 

současné kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory, druhý pak na to, kde vzhle-

dem k současným kapacitám selhává sociální politika ČR. Na třetí výzkumnou otázku poté 

reaguje kapitola 6.  

 

5.1 Kapacity pobytových služeb pro seniory 

Otázka kapacit pobytových služeb sociální péče se v mém výzkumu ukázala jako velice 

sporná. Zatímco na jedné straně existuje představa, že kapacit pobytových služeb pro 

seniory je dostatek, na druhé straně poptávka po těchto službách neustále převyšuje 

nabídku. Například v Královéhradeckém kraji se v roce 2017 po metodickém vyčištění 

statistických dat od poskytovatelů (duplicitních žádostí, úmrtí žadatelů apod.) ukázalo, že 

zhruba 400 oprávněných žádostí kraj nedokáže uspokojit. „… což je zhruba v průměru, 

že by čekali de facto půl roku, což není z hlediska lidského.. (přijatelné – pozn. autorky).“ 

(R_HK). Tento stav přetrvává i v současnosti. „My máme otevírat (další patro – pozn. 

autorky) až za měsíc, a už máme převis 5 lidí. (…) A pak už samozřejmě, když máte dvě 

funkční zařízení, tak tohle druhé patro, tam nám volaly, a donutily nás otevřít o měsíc dřív 

LDN.“ (R_P1) Dokonce i Evropská komise České republice „opakovaně vytýká v rámci 

tzv. Evropského semestru nedostatek kvalitních služeb formální dlouhodobé péče“ (APSS 

2018, s. 3). Z analýzy financování sociálních služeb provedené MPSV (2019b) vyplývá, že 

současné kapacity sociálních služeb nejsou svým rozsahem adekvátní k potřebám občanů 

ČR. Dle doc. Ing. Ladislava Průši, CSc. z APSS ČR, „pro zajištění potřebného nárůstu 

kapacity v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem do roku 2035 by 

bylo potřeba vybudovat v každém správním obvodu obce s rozšířenou působností v tomto 

období v průměru 289 míst“ (APSS 2019, s. 1). 

Z výpovědí všech mých respondentů vyplývá, že pokud by se to nechalo pouze na 

nabídce a poptávce, pobytová zařízení by se budovala mnohem rychleji. V praxi však 

navyšovat pobytové kapacity, natož vybudovat nová zařízení, není tak jednoduché, 

a každý poskytovatel se pochopitelně nachází v rozdílné situaci a rozdílných podmínkách. 

„Vzhledem k tomu, že tu službu poskytujeme v historické budově, chráněné památkově 
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státem, tak ty kapacity samozřejmě navyšovat nemůžeme, a naopak, my bychom je potře-

bovali snížit, protože máme vícelůžkové pokoje, což asi dneska není úplně trendy. 

My těžíme trošku z toho, že jsme de facto na vesnici a že ti potenciální klienti jsou z vesnic, 

takže si nepotrpí na takové podmínky, jako kdybych tu budovu měl někde ve velkém městě.“ 

(R_P2)  

Čím dál častěji také potřebné kapacity budují soukromí poskytovatelé, kteří to 

většinou dokáží rychleji. Respondenti se shodují na tom, že kvůli stále častějším 

výstavbám soukromých domovů není přílišný tlak na budování dalších veřejných 

pobytových zařízení. „Ty kapacity by se daly rozšířit určitě, ale otázka … jestli v této 

chvíli je to nutné. Protože teď opravdu ty soukromé domovy rostou jak ‘houby po dešti’.“ 

(R_P2) „Tento segment vyplnil tu díru, to znamená.. nebyl velký politický tlak, protože 

on to vyplnil ten přirozený trh, a on vybudoval nové kapacity.“ (R_HK) Mnohem inten-

zivnější je ale výstavba soukromých domovů v zahraničí. „V Německu 90 % všech domovů 

je soukromých, a jenom 10 % je veřejných, v Nizozemí je asi 98, 99 % soukromých. Ta 

marketizace toho trhu, to znamená že vznikají daleko víc soukromé než veřejné, je téměř 

v celé Evropě. (…) ty soukromé tam prostě jednoznačně vedou, protože umí pružněji 

reagovat na tu poptávku, staví rychleji. Než to (v případě veřejných zakázek – pozn. 

autorky) projde, zastupitelstvo rozhodne, že chce něco postavit, pak než se udělá projekt, 

než se vybere, pak se změní zastupitelstvo a tak dále.“ (R_EX)  

V případech, kdy se zřizovatel rozhodne kapacity svých služeb navýšit, brání mu 

v tom mnohé překážky. Jednou z nich je dle dotazovaných respondentů práce příslušných 

úřadů schvalujících navýšení a následná komunikace mezi součinnými úřady. „… než 

vám schválí navýšení kapacity, ať je to kraj, co se týče povolení, tak je to … papírů o tom 

vyplnit, byrokracie. (…) podle mě je nastavené špatně, jak všechny úřady spolu komu-

nikují. (…) nějakým způsobem to funguje v prvním patře, otevíráte druhé po půl roce a je 

to všechno úplně jinak a jiné požadavky.“ (R_P1) Další překážky navyšování kapacit, které 

byly v rámci výzkumu identifikovány a jsou hodny samostatné kapitoly, rozvádím 

v kapitole 5.2.  

 

5.1.1 Struktura uživatelů pobytových služeb 

Otázkou, která s dostatkem kapacit pobytových služeb nepochybně souvisí, je, kdo jsou 

žadatelé poptávající služby a jaká skupina osob už pobytových služeb využívá. Často se 

v rozhovorech objevovalo, že jsou kapacity nesprávně využívány. „Zhruba jedna třetina 
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těch sociálních lůžek v pobytových sociálních službách je využívána lidmi, kteří jsou buď 

bez příspěvku na péči a nebo příspěvek na péči odpovídá prvnímu stupni závislosti. Z této 

velmi ploché a suché statistické informace se dá možná dovodit, že tito lidé by pobytovou 

sociální péči nepotřebovali, že tím možná řeší nějaké jiné potřeby nebo jiné nepříznivé 

sociální situace, ve kterých se ocitají.“ (R_SK) Tento názor sdílí i jeden z dotazovaných 

poskytovatelů. „Když se podíváte, tak tady máme také několik klientů, kteří, já si osobně 

myslím, by tady vůbec být neměli, že jsou schopní se o sebe postarat.“ (R_P2) Kontrastní 

je pak interpretace poskytovatelky R_P1, která uvádí, že přiznaný příspěvek na péči v době 

nástupu není tak rozhodující, jako reálný stav klienta služby. „… ano, my vezmeme i ten 

první (stupeň závislosti – pozn. autorky), sice ten člověk to zaplatí, ale pak dostane ten 

třetí, protože to už i sestřička i lékař, kteří ty žádosti zhodnocují, vidí, jak ten člověk na 

tom je. (…) Ten člověk už je na trojku, nemůže se sám hýbat, sám se nenají, ale teď má 

jedničku, protože bohužel zase úřadu práce to trvá půl roku.“ (R_P1) Zároveň ale zákon 

o sociálních službách nestanovuje, zda musí žadatel o pobytovou sociální službu pobírat 

příspěvek na péči. Žadatel musí pouze spadat do cílové skupiny dané služby. Poskytovatelé 

tak při nabírání zájemců o službu nejsou vázáni žádným předpisem, který by určoval, jaký 

stupeň příspěvku na péči musí žadatel pobírat.  

Dle tvrzení respondenta R_HK se již s dřívější novelou zákona o sociálních službách 

struktura klientů v pobytových službách zčásti měnila. „To znamená, že se pobytové služby 

přestaly poskytovat jaksi plošně jako bydlení nebo nějaká alternativa budoucího zabezpe-

čení, ale začaly se poskytovat skutečně jako nástroj péče o osoby s vysokou mírou 

závislosti. Takže se počítalo s tím, … že se vlastně změní struktura klientů a ty kapacity 

budou dostatečné.“ V průběhu realizace střednědobého krajského plánu sociálních služeb 

se však podle R_HK zjistilo, že struktura klientů se rozhodně nemění u každého zařízení 

a stejně tak každý region reaguje odlišně. Shodný je výrok R_P2, že oproti jejich zařízení, 

které má současně kolem 70 % klientů vysoce závislých na pomoci, mají některé organi-

zace takových klientů pouze 30 %.  

 

5.1.2 Regionální nastavení 

Sociální služby se vyznačují tím, že se jejich rozsah a dostupnost liší napříč územními 

celky. Tímto je specifický obzvláště územně největší český kraj – Středočeský. „Tady jsou 

vlastně vypočtené kapacity v jednotlivých okresech na počet obyvatel 65+, je to tedy DS, 

DZR a pobytové odlehčovací služby dohromady. … a z toho nám vyplývá, že zhruba 
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v některých okresech (Mladá Boleslav, Praha-Západ, Praha-Východ, Benešov) jsou ty 

kapacity nedostatečné. … nelze říci, že všude je kapacita nedostatečná. Okres Příbram je 

třeba velmi dobře saturovaný okres, Mělník také. Prostě je to nerovnoměrně rozdělené.“ 

(R_SK) Mimoto je také pro tento kraj typické, že jejich kapacity jsou blokovány klienty 

z hlavního města, které Středočeský kraj svým územím obklopuje. „Nám zhruba 20 % 

kapacit, které máme, a možná i více, vytěžují klienti z hlavního města Prahy, občané. 

Protože Praha nemá téměř kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory, a když je 

má, tak je má třeba mimo území hlavního města Prahy.“ (R_SK)  

Stejně tak se regionálně liší i zastoupení pobytových a terénních služeb pro seniory 

a postoje občanů daného území k oběma službám. „… jsou třeba v Královéhradeckém 

kraji regiony, kde funguje péče téměř bez pobytových služeb, to je Rychnovsko, těch služeb 

tam je historicky málo, a opravdu tam velice kvalitně začaly fungovat terénní služby 

a nahradily ty pobytové služby, ne že by je nahradily 100%, ale výrazně je nahradily. 

Na rozdíl třeba od Náchodska, kde historicky bylo poměrně hodně kapacit (v pobytových 

službách – pozn. autorky), a vlastně tam nebyla vůle společensky vůbec měnit ten systém 

péče…“ (R_HK) 

Další regionální rozdíly jsou v částkách, které v rámci státních dotací putují 

do sociálních služeb v jednotlivých krajích, a také částky, které kraj ze svých rozpočtů 

vyčlení na své obyvatele. „… největší rozdíl ve financování sociálních služeb byl Zlínský 

a Olomoucký kraj. Zlínský dával v přepočtu 25 korun na jednoho obyvatele, a Olomoucký 

350 korun.“ (R_EX) 

Expert z APSS ČR (R_EX) kromě toho vyzdvihuje problém týkající se vysokého 

počtu obcí v České republice: 

„… my máme prakticky nejvíce obcí v Evropě, to znamená. že z pohledu zákona má 

stejná práva a povinnosti obec, která má půl milionu obyvatel, a obec která má 

500 obyvatel. Ten rozdíl je akorát v tom, že když je to obec druhého a třetího typu, 

že se na ni přenáší výkon státní správy v přenesené působnosti, ale jinak z hlediska 

péče o občany mají všichni stejná práva. Čili pak jsou třeba situace, které řešíme, 

kdy si obec postavila nějaká zařízení, třeba Vejprty, nebo Netolice, a to zařízení, ten 

domov, má daleko větší rozpočet než jeho zřizovatel, čili oni mu nemohou pomoci. 

… tím, že tady není domovské právo, že tady není povinnost postarat se o své 

obyvatele, tak ta participace obcí je dobrovolná, a funguje od voleb k volbám.“ 
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5.2 Selhávání sociální politiky a systémové bariéry rozvoje pobytových služeb 

V současném nastavení systému dlouhodobé péče a sociální politiky České republiky lze 

identifikovat tři problematické oblasti, kterými jsou proces deinstitucionalizace, systém 

financování a sociálně-zdravotní pomezí. 

 

5.2.1 Limity současné deinstitucionalizace v ČR 

Česká republika se stejně jako další evropské země snaží do oblasti sociálních služeb 

cílených na seniory implementovat principy deinstitucionalizace. V českém prostředí se to 

zatím příliš nedaří, a ačkoli snahy začaly už s rokem 2007, nejsou doposud zajištěny 

dostatečné podmínky pro její realizaci. „Stávající deinstitucionalizaci, jak je nastavená, si 

nedokážu v péči o seniory představit…“ (R_HK) Mezi takové podmínky respondenti řadí 

především kapacity terénních a ambulantních služeb, dostupnost zdravotní péče, 

individualizovanou péči a s tím související zvýšené personální obsazení, a snižování 

kapacit pobytových zařízení ve  prospěch jedno či dvou lůžkových pokojů a menšího 

domácího prostředí komunitního charakteru.  

Deinstitucionalizace je však dnes, více než kdy v minulosti, ovlivněna mnoha 

faktory. Spousta pečujících potomků seniora je stále zaměstnaná, poněvadž se posouvá věk 

odchodu do důchodu, a mladší rodinní příslušníci mají zároveň malé děti nebo nemají 

dostatečné finanční prostředky a čas, aby se mohli o babičku či dědečka postarat. „… je 

přeci kladený důraz na to, aby ten člověk, který doma toho seniora má, se o něj staral sám. 

Ale v dnešní době, když máte hypotéku na bydlení, máte děti (...) A oni je sem třeba ani 

nechtějí dát, ale nedovolí jim to ... za prvé časově, pak třeba řeknou: ‘hlídám vnoučata, 

nemůžu hlídat zároveň vnoučata a babičku, protože zase dcera potřebuje jít do práce.’ Pak 

vám vysvětlují, že už na to nemají ani fyzicky.“ (R_P1) K tomu, aby se rodinní příslušníci 

zvládali starat o seniora závislého na pomoci v domácím prostředí, slouží nejčastěji právě 

terénní služby. Podle všech respondentů je však těchto terénních služeb značný nedostatek. 

„… není to nastavené. Ta síť těch terénních služeb by musela být trojnásobně větší.“ 

(R_P1)  

Pracovní skupina pro deinstitucionalizaci, transformaci a humanizaci sociálních 

služeb při APSS ČR (2018, s. 1) vydala k deinstitucionalizaci stanovisko, kde se proti ní 

částečně vymezuje: „nebude (...) pravděpodobně nikdy realizována všude a pro všechny 

(...) pokud se zásadně nezmění stávající poměry“. Jako zásadní důvod uvádějí, že není 

dostatek finančních ani lidských zdrojů, aby mohla být péče v domácím, přiroze-
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ném prostředí či v komunitním bydlení dostupná „pro všechny osoby s  duševním onemoc-

něním, zdravotním postižením, seniory, osoby trpící demencí apod.“ (ibid., s. 1, 2) Odka-

zují současně na zahraniční praxi a zdůrazňují, že je třeba se učit od vyspělých zemí 

s nejlepším nastavením sociálního zabezpečení seniorů, které se zaměřují primárně na 

osoby s duševním onemocněním nebo zdravotním postižením, a méně pak na cílovou 

skupinu seniorů či osob trpících demencí (ibid., s. 2). Jejich závěrem je, že „(p)lošnou 

deinstitucionalizaci pobytových služeb pro seniory, a  zvláště pro osoby trpící demencí, je 

potřeba odmítnout.“ (ibid., s. 3) S tímto názorem se ztotožňovali i respondenti. „… myslím 

si že takový člověk.. já to nechci říct ošklivě, ale že vlastně už ani neocení tu komunitní 

podobu té sociální služby“ (R_SK). „… pro mentálně postižené osoby, tam bych ještě 

přimhouřil oči, … ale představit si, že domov seniorů budu mít po 20 osobách, což vlastně 

ta transformace… takhle o tom hovoří. Že budu mít více budov … a bude individuálnější 

přístup.“ (R_P2)  

I kdyby však k transformaci pobytových zařízení pro seniory a osoby trpící demencí 

mělo dojít, překážkou, která podle R_P2 brání jejímu realizování, jsou zejména náklady, 

které by bylo třeba vynaložit na další personál a na provoz. „Oni mají dnes totiž všichni 

vidinu toho, že stát, potažmo tedy Evropská unie, na tu transformaci dá peníze, … ale vy 

tam potom máte udržitelnost 25 let, a já si myslím, že kraje teprve za čas poznají, jak to 

leze do peněz.“ (R_P2) Problematiku financování více přibližuji v následující kapitole.  

 

5.2.2 Systém financování sociálních služeb 

Financování z mého výzkumu vyplynulo jako nejčastější a největší bariéra bránící jak 

navyšování kapacit, budování nových kapacit či transformování kapacit, tak vůbec 

fungování zařízení poskytujících dlouhodobou péči o seniory. „Financování je problém už 

od vzniku zákona, od toho roku 2006. (...) Jestli to bude fungovat tak, jak to funguje, stát to 

z dlouhodobého hlediska neufinancuje.“ (R_P2) Dokazuje to i fakt, že se v současné době 

projednává návrh novely zákona o sociálních službách (2019), která se má nejvíce 

dotknout právě financování sociálních služeb, a usiluje o jeho systémové změny. 

Jedná se nepochybně o velice komplexní problém a nelze o něm hovořit v jedné 

obecné rovině. Rozčleňuji tedy financování sociálních služeb na několik jeho proble-

matických podoblastí: dotace ministerstva, příspěvek na péči, ochranné úhradové 

mechanismy, zdravotní pojišťovny, financování v soukromých pobytových zařízeních 

a zmíněnou novelu zákona o sociálních službách.  
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5.2.2.1 Dotace ministerstva 

Jak ukazuje graf č. 1 (kapitola 2.3.1), dotace ze státního rozpočtu (resp. dotace MPSV) 

představují největší podíl na financování sociálních služeb. Systém, jakým jsou dotace 

vypláceny, s sebou však přináší mnoho obtíží. Všichni respondenti se shodují na tom, že 

současný dotační systém je nevyhovující. Jednou z jeho nepříznivých vlastností je absence 

plánování rozvoje služeb na úrovni státu. „Státní rozpočet je sestavován ročně a není tam 

de facto plánovaná část (...) vůbec se neplánuje ve financování rozvoj, ten rozvoj v tuto 

chvíli hodně táhly kraje. … Jako že by stát řekl: ‘já jsem přidal miliardu, protože stárne 

populace, a chci zvýšit služby pro seniory’, to se nikdy nestalo co já pamatuji.“ (R_HK) 

Dle APSS ČR i MPSV je pak centrální investiční podpora, která na rozšiřování kapacit 

sociálních služeb v ČR cílí, zcela zanedbatelná, a k investicím do rozvoje sociálních služeb 

nepřistupuje podle reálné potřeby v území, nýbrž podle objemu finančních prostředků 

vyčleněných Ministerstvem financí ze státního rozpočtu (MPSV 2019b, s. 31; Horecký, 

Průša 2019, s. 26)  

Další těžkostí dotačního systému je jeho časování. „… my se vlastně díky tomu, jaký 

máme systém financování, k těm službám chováme jako k projektům, které jeden rok jsou, 

a druhý rok být nemusí. To si myslím, že je velmi nezdravé…“ (R_SK) MPSV v rámci 

Analýzy financování sociálních služeb (2019b, s. 36) vytýká současnému dotačnímu 

systému časový posun v dotačním řízení mezi požadavky krajů a poskytovatelů pobyto-

vých služeb. Kraje totiž o dotaci žádají dříve, než vůbec znají požadavky poskytovatelů 

v témž kraji.  

„Kraje jsou povinny podat žádost v první polovině roku. Nemají jak predikovat 

možné legislativní změny ovlivňující nákladovost systému, které často nastanou až 

ve druhé polovině roku. Na tyto změny však již můžou zareagovat někteří 

poskytovatelé sociálních služeb, protože ti podávají žádosti až v posledním čtvrtletí 

roku a tím dochází k výraznému zkreslení dat. Celý dotační systém tak reaguje na 

legislativně podmíněný růst nákladů s obrovským zpožděním, což vyvolává 

každoroční bouřlivá jednání o potřebě dofinancování sociálních služeb.“ (ibid.) 

Kraje jsou v rámci vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb 

odpovědné za zajištění základní sítě sociálních služeb, k čemuž jim mají napomáhat právě 

tyto dotace. Nicméně doposud „… Ministerstvo financí nepřidávalo potřebné peníze tak, 

jak kraje plánovaly“ (R_HK). Síť sociálních služeb je charakteristická tím, že ne každý 
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poskytovatel je do ní zařazen. Aby se pobytová zařízení pro seniory mohla rozvíjet, často 

k tomu potřebují státní dotaci. Tu dostanou pouze tehdy, jsou-li zařazená do sítě. „Když se 

postaví nový, zejména domov se zvláštním režimem, protože ty rostou nejvíce, je po nich 

největší poptávka, tak se zpravidla do sítě nedostanou a zhruba více než polovina těch 

soukromých zařízení, která vznikla v posledních letech, v posledních deseti letech, v těch 

sítích není. Kraje je odmítají do sítě zařadit, a oni tím přicházejí o docela zásadní zdroj 

příjmů, to je … bariéra.“ (R_EX) Aby bylo danému zařízení umožněno být v krajem 

podporované síti, musí poskytovat registrovanou sociální službu a musí být posouzena 

potřebnost poskytované sociální služby na daném území (§ 3, písm. i); § 95, písm. h) 

zákona o sociálních službách). Dotazovaná zřizovatelka R_P1 se však setkává se situací, 

kdy jejich služby jsou žádané a poptávka po nich je ve značném převisu nad nabídkou, ale 

do sítě podporovaných se její zařízení nedostalo a na úřadech jí bylo sděleno, že zařízení 

v kraji není potřeba. „Co se týče té podpory, tak mi řekli, že když přežiji … rok, a přijdu na 

úřad do Jičína, tak mě začnou zařazovat do té sítě. Tak jsem tam po roce přišla, a řekli mi, 

že nejsem potřeba, že je převis jenom 180 čekatelů na 1 lůžko. (...) otevírali jsme 26. 11. 

a řekli jsme do Vánoc plno. A bylo plno. Takže kdybychom přeci nebyli potřeba, tak to 

mám rok prázdné.“ (R_P1) S výpovědí R_P1 souhlasí i R_EX. Podle něho jsou středně-

dobé plány krajů napsané tak obecně, že snesou jak vyřazení ze sítě, tak zařazení do ní. 

„A i skutečnost, že ten domov třeba 5, 10 let funguje, je naplněný, to znamená, že evidentně 

je o něj zájem a je ho potřeba v tom regionu, tak (přesto – pozn. autorky) není důvodem, 

aby byli zařazeni.“ (R_EX) 

 

5.2.2.2 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči, přidělovaný osobám na základě posouzení míry závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby, je dalším finančním prostředkem, který jde ze státního rozpočtu 

(z rozpočtu MPSV). Někteří respondenti se shodují, že finance v příspěvku na péči utíkají. 

„… jestli se vrací 30 % zpátky do systému, tak je to hodně. Tam už je chyba.“ (R_P2)  

Potíž spočívá v tom, že příspěvek často není využíván tak, jak je to legislativně určeno, 

a to zejména u seniorů v prvním a druhém stupni závislosti. „Troufnu si tvrdit, že mini-

málně polovina příspěvku není používána na ten účel, na který ho ti lidé dostávají. To 

znamená, nejenom že si za něj kupují sociální službu nebo ty peníze dají někomu, kdo jim 

tu péči udělá. … ve 3. a 4. stupni ten příspěvek není tak zneužívaný, protože když už je 

někdo ve 4. stupni, ta péče je tak náročná, že opravdu se o něj někdo musí starat, a ty 
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peníze potřebuje, protože tam ten čas tráví.“ (R_EX) Dle R_EX se může jednat až 

o částky blížící se k 10 miliardám korun. Český systém je jeho slovy nejbenevolentnější 

v celé Evropě (R_EX). 

O tom, zda bude osobě přiznán příspěvek na péči, a v jaké výši, rozhodují krajské 

pobočky Úřadu práce ČR. I zde má však systém své neuralgické body, se kterými se 

setkávají především poskytovatelé. Dle R_P1 a R_P2 jedná každý úřad jinak a délka řízení 

o rozhodnutí výše příspěvku na péči je příliš dlouhá. „Je to třeba opravdu zase úřad 

od úřadu práce. … je to opravdu individuální, kdo tam sedí, jak ho to asi baví…“ (R_P2) 

„Oni (kraj a obec s rozšířenou působností – pozn. autorky) nám třeba řekli, proč máme 

v domově babičku, která má stupeň pomoci jedna. … ‘takového člověka vůbec nemáte 

přijímat.’ A já říkám: ‘no ale ten člověk už je na trojku, nemůže se sám hýbat, sám se 

nenají, ale teď má jedničku, protože bohužel zase Úřadu práce to trvá půl roku, a zase to je 

byrokracie, nic jiného, a překážky.’“ (R_P1) 

 

5.2.2.3 Ochranné úhradové mechanismy 

Významnou složkou systému financování sociálních služeb pro seniory jsou také 

úhrady samotných klientů služeb, případně rozpočty rodinných příslušníků. Vyhláška 

č. 505/2006 Sb. (§ 15 odst. 2; § 16 odst. 2) stanoví maximální výši, kterou může registro-

vaný poskytovatel účtovat klientovi služby za ubytování, úkony s ubytováním spojené 

a za poskytnutí stravy v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.  

Poskytovatele nezařazené do sítě však tento ochranný úhradový mechanismus 

do jisté míry omezuje. „To znamená, ačkoli nedostávají žádné dotace, tak musí stanovit 

tu úhradu za stravovací a ubytovací služby ve výši úhradové vyhlášky, 170 Kč denně stra-

vovací, 210 Kč ubytovací, … a pokud má někdo snížený důchod, tak musí snížit tu 

úhradu.“ (R_EX) Stanovení maximální výše úhrady zároveň může zvýhodňovat klienta 

pobytové služby oproti klientovi terénní služby, což je v rozporu s deinstitucionalizací, 

o kterou Česká republika usiluje. „… rodina má o všechno postaráno, má to levné, 

a nemusí nic řešit, zatímco terén bývá dražší, ta rodina se musí starat a má s tím další 

výdaje.“ (R_HK) 

Stanovené ceny za tyto služby jsou dle respondentů velmi nízké a neodpovídají 

reálným nákladům v současné době. „A neochota Ministerstva práce tu vyhlášku nějakým 

způsobem novelizovat, přes výzvy Asociace krajů, přes výzvy prostě všech, aby se ty 

ceny zvedly, protože (takto – pozn. autorky) je to nepřijatelné.“ (R_SK) Výše úhrad byla 
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v úhradové vyhlášce změněna naposledy v roce 2014, viz tabulka č. 2. „Já jsem tady 7 let, 

za 7 let jsme nezdražili o deseťák stravu. Za 7 let … jak šly potraviny nahoru … Problém je 

ten, že i kdyby k navýšení došlo a my bychom zdražili, tak vesměs velká většina klientů na 

to mít nebude.“ (R_P2)  

Tabulka č. 2: Vývoj navyšování úhrad v sociálních službách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MPSV 2019b, s. 13 

 

5.2.2.4 Zdravotní pojišťovny 

Zdravotní pojišťovny se podílejí na financování pobytových sociálních služeb tak, že 

poskytovatelům hradí náklady za zdravotní péči. Zdravotní péče je však „hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění pouze ve výší 15 % z lékařsky indikované a skutečně 

provedené zdravotní péče“ a v pobytových zařízeních sociálních služeb tak přibližně 

5 miliard Kč ročně za zdravotní péči musí být hrazeno z jiných zdrojů (MPSV 2019b, 

s. 15). Těmi nesmí být dotace MPSV. MPSV uvádí, že financování ošetřovatelské péče 

poskytované v těchto zařízeních je už dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších problémů, se 

kterým se sociální služby v České republice potýkají (MPSV 2019b, s. 14). 

S výše uvedeným souhlasí i poskytovatelé. Zdravotní pojišťovny podle R_P1 i R_P2 

nechtějí proplácet přílišné částky. Jako důvod respondenti uvádějí, že v minulosti pobytová 

zařízení vykazovala i úkony, které byly zbytečné nebo reálně nebyly provedené, a proto 

jsou teď zdravotní pojišťovny obezřetnější a zpřísňují limity hrazených nákladů 

za vykonanou zdravotní péči v těchto zařízeních. „Nepochopím, že celý život platíme 

zdravotní (pojištění – pozn. autorky), a pak musím řešit s pojišťovnou, že je moc, když 

změřím třikrát za den glykemii, zaplatí mi to jenom jednou. (…) je to o tom, jak se s nimi 

dohodnete. Mnoho věcí vám (soukromým poskytovatelům – pozn. autorky) třeba neuznají. 

(…) Protože dostáváš peníze od lidí a velký.“ (R_P1) Avšak v praxi, a obzvláště 

u nemohoucích seniorů, může mít neuhrazená zdravotní péče mnohem horší následky. 

„… měla jsem zážitek, že jsem řekla, že potřebuji nasmlouvat práci sestry o víkendu, že 
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ona jde a stará se o ně, vyměňuje jim PK (permanentní katetr – pozn. autorky), nebo 

proplachuje PK, a pak doktor revizní řekl, že to prostě neuzná. A já říkám: ‘fajn, tak já to 

v sobotu a v neděli neudělám.’ A on: ‘no to nemůžete, ten člověk umře’.“ (R_P1) Dle R_P1 

není v některých situacích pro zdravotní pojišťovny ani finančně výhodné, že nechtějí 

proplácet některé zdravotní úkony, které by zdravotní sestry v pobytových sociálních 

zařízeních zvládly. „Tak je pošleme na 4 dny do nemocnice, kde ty náklady jsou 

stonásobné, když to přeženu. Místo nějakých stovek korun, které by ta pojišťovna zaplatila 

sestře a doktorovi.“ (R_P1) 

Na problém úhrad ze zdravotního pojištění bylo ve výzkumu nahlíženo i z opačného 

pohledu, tzn. že mnohdy nemusí být problém v částkách hrazených zdravotními 

pojišťovnami, jako spíše ve vykazování zdravotní péče. „… tím, že poskytovatelé sociál-

ních služeb byli v minulé době zvyklí starat se spíše o aktivní seniory, spíše to byly takové 

ty domovy, penzion pro aktivní seniory, nebyly to služby pro lidi vysoce odkázané na péči, 

tak zkrátka ten výběr úhrad ze zdravotního pojištění, respektive výběr výnosů 

ze zdravotního pojištění, není úplně dobrý.“ (R_SK) Dle R_P2 existují zařízení, která musí 

ze svého rozpočtu hradit i 3 miliony korun na platy zdravotním sestrám, „… a tam je pak 

otázka, jestli ta sestra to umí vyúčtovat tak jak má a podobně.“ 

 

5.2.2.5 Soukromá pobytová zařízení 

Úhrady za sociální služby v rámci veřejných a soukromých pobytových zařízeních 

pro seniory jsou mnohdy rozdílné. Výše ozřejmuji, že nezávisle na tom, zda se jedná 

o soukromé nebo veřejné zařízení, na dotace ze státního rozpočtu dosahuje pouze takové 

zařízení, které je zařazeno do sítě sociálních služeb. I soukromý domov, který do sítě 

zařazen není, ale podléhá registru poskytovatelů sociálních služeb, se však musí držet 

zákona o sociálních službách a maximální výše úhrad za ubytování a stravu stanovené 

ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. (§15, §16). 

V odpovědích respondentů se objevila kritika soukromých pobytových zařízení 

za účtování neoprávněných úhrad, a to nejčastěji formou fakultativních služeb, příspěvků 

od rodin, darů do nadací apod. „Já rozumím poskytovateli, který prostě nechce být v síti, 

chce si tu cenovou politiku vytvářet, v zásadě proti tomu vůbec nic nemám, pokud ti lidé na 

to mají, ať si tu prémiovou službu klidně zaplatí.“ (R_SK) Dle R_SK je však potřeba 

odlišit standardní od nadstandardních služeb. R_EX však ve prospěch soukromých zřizo-

vatelů v těchto technikách vidí možnosti, „jak se snaží vlastně tu dotaci, kterou nemají, 
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do těch zařízení dostat“. 

Několikrát bylo také zmíněno, že soukromé pobytové služby jsou pro jejich uživatele 

dražší. „… my máme nějakých možná.. tipnu 15 %, 20 % žádostí klientů, kteří jsou v těch 

soukromých, a rodina to není schopná ufinancovat, a chtějí k nám. Oni tam jsou spokojení, 

ale neufinancují to.“ (R_P2) „… samozřejmě to lidi vyčerpává finančně, ti poskytovatelé 

budou říkat, že je to velmi složité, aby to (pobytové služby – pozn. autorky) mohli 

poskytovat.“ (R_HK) Cenové rozdíly však mnohdy nemusí být tak markantní. „Ve finále 

když jsem zjistila ceník státní konkurence, tak jsme o 1500 (korun – pozn. autorky) třeba 

dražší.“ (R_P1) Opodstatněných důvodů, proč mohou být tyto ceny vyšší, je pak několik. 

Zřizovatelka R_P1, která zároveň není v síti státem podporovaných služeb, uvádí, že 

zaměstnává více pracovníků, aby byla klientům zajištěna individualizovaná a kvalitní péče, 

a že některé aktivity jsou pro ni ve srovnání s podporovaným zařízením nákladnější. 

„… nedostáváme vůbec podporu i co se týče kulturních akcí. Vím, že přímo Ministerstvo 

kultury vám pošle do státních zařízení zdarma, kdežto já to všechno platím. … ti lidé přece 

mají nárok na stejný život.“ (R_P1)  

 

5.2.2.6 Novela zákona o sociálních službách 

Samotné MPSV si problémů s financováním sociálních služeb všímá a snaží se je řešit. 

V současné chvíli je projednávána novela zákona o sociálních službách, ve které se 

navrhuje normativní financování na plat personálu (Návrh zákona 2019). 

„To znamená, že by to bylo podobné jako ve školství. Ve školství dostávají školy na 

platy učitelů a nepedagogických pracovníků, tady by dostávali na platy pracovníků 

v sociálních službách a sociálních pracovníků. Stanovilo by se personálním 

standardem, kolik tam má být na danou službu a počet klientů pracovníků, 

a všechny ty pracovníky by stát zaplatil, … personální standard má být minimální, 

ale ten by všichni měli splnit, a pak má být optimální, ale ten optimální má být ve 

vztahu k financování, to znamená, že těm poskytovatelům je de facto jedno, kolik 

bude ten optimální, protože na něj dostanou peníze, aby ty lidi mohli zaměstnat. 

(R_EX) 

Další změnou, která se v navrhované novele objevila, je centralizace sítě sociálních služeb, 

kterou nyní zajišťují kraje. Stát by měl prostřednictvím MPSV garantovat jednu síť 

sociálních služeb a rozhodovat o tom, které služby budou do sítě zařazeny (R_EX). 



 

 

 

30 

 

„Ta pravomoc … by se měla teď centralizovat zpátky na Ministerstvo práce, a to by mělo 

rozhodovat v rámci dohodovacího řízení. To je instrument, který známe ve zdravot-

nictví.“ (R_EX) 

Čtyři dotazovaní respondenti ale s předkládanou změnou systému financování 

nesouhlasí, a to hlavně s částí, která navrhuje zajišťování sítě sociálních služeb státem. 

Důvodem pak je, že touto centralizací bude svazován rozvoj a pružnost systému sociálních 

služeb. „… já osobně nejsem příznivcem centralizace toho financování, myslím si, že ty 

regiony jsou pružnější a dokážou víc reagovat, kór velikost našeho kraje, která je 

optimální.“ (R_HK) Dle R_SK s touto částí výslovně nesouhlasí ani kraje: „Minulý týden 

byla sociální komise Asociace krajů, kde se kraje shodly na tom, že ta reforma financování 

sociálních služeb tak, jak je předkládána, je nepřijatelná.“ Z jejich úhlu pohledu je střet 

zájmů, který je momentálně mezi kraji evidentní kvůli jejich odpovědnosti za dostupnost 

sociálních služeb a samotnému zřizování mnoha pobytových služeb, pro systém sociálních 

služeb pozitivní, a měl by být zachován. „To, že se ty sítě sociálních služeb do široka 

neotevírají, jako to bylo před tím rokem 2015, všem pobytovým sociálním službám, ale 

naopak ten důraz se klade na terénní sociální služby, je vlastně něco velmi zdravého 

a velmi pozitivního, co tento střet zájmů do nějaké míry přináší.“ (R_SK) Dle zástupce 

krajského úřadu Středočeského kraje bude novela znamenat „… přešlapování na stejném 

místě, v horších botech.“ Obzvláště v praxi pak navrhovaná centralizace nemusí být příliš 

šťastným řešením:  

„Teď tady realizujeme projekt Efektivita sítě sociálních služeb, máme čtyři 

metodiky, kteří jezdí každý týden minimálně do dvou, do tří sociálních služeb, dávají 

nějaká metodická doporučení, jak se mají ty služby proměňovat, aby byly více 

uzpůsobené lidem nebo potřebám těch lidí. A myslím, že pakliže se to vrátí na tu 

centrální úroveň, tak tohle ten kraj v přenesené působnosti vůbec dělat nebude, 

on bude dělat jen to, co bude muset. V tuto chvíli je to naše doména, jsou to naše 

služby, je to naše síť, naše peníze, které do toho dáváme, a záleží nám na tom. 

A pokud by proběhla ta centralizace, tak tohle úplně zanikne.“ (R_SK) 

 

5.2.3 Sociálně-zdravotní pomezí 

Sociálně-zdravotní pomezí je problém, který se snaží resortní ministerstva řešit už několik 

let. Otázkou je, proč se vládě České republiky dlouhodobě nedaří přijít s konkrétním 
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verdiktem. „… myslím, že se to nepodaří ani teď, protože žádný návrh není. Ta 

meziresortní skupina, kterou založili oba dva ministři, nebo ministryně, se sešla dvakrát 

a už se poslední rok a půl nesešla, a myslím si, že se nesejde.“ (R_EX) 

Hlavní potíž v sociálně-zdravotním pomezí spočívá v tom, že řada potenciálních 

klientů pobytových zařízení sociálních služeb čeká na zdravotnických lůžkách dlouho-

dobé péče (LDN), než se uvolní místo v sociálních službách. Dle dotazovaných 

respondentů přichází do pobytových zařízení sociálních služeb velká většina klientů právě 

z LDN. Poskytovaná péče o – v podstatě stejného – klienta se však v těchto zařízeních 

značně liší.  

„Měl by dostávat stejnou péči, má stejné potřeby, ale dostává péči jednak rozdílnou 

a jednak rozdílně placenou. V té LDN je na nějakou omezenou dobu, je to pro něj 

levnější, protože neplatí vůbec nic, a sice přijde o příspěvek na péči, pokud ho má, 

když je tam celý kalendářní měsíc, ale jinak je to pro něj levnější. Zase ta kvalita 

života je horší, protože tam je na čtyř, šesti lůžkovém pokoji, je tam 

prostě v nemocnici. V tom domově je na, zpravidla už, dvojlůžkovém pokoji, nebo 

jednolůžkovém, je to jakoby jeho sociální přirozené zázemí tam, ale platí za to 

celý příspěvek na péči, za stravu, ubytování, a samozřejmě i ty náklady jsou 

rozdílné.“ (R_EX)  

Někteří senioři zase přečkávají v odlehčovacích službách či na lůžkách skrytých sociálních 

hospitalizací ve zdravotnictví. „A ty odlehčovací služby pobytové mají sloužit k tomu, aby 

když se někdo stará, si mohl odpočinout a mohl tam svého blízkého dát, ale ve většině 

případů nesplňují tento účel…„ (R_EX). Lůžka skrytých sociálních hospitalizací zase 

slouží pro ty osoby, které by již v nemocnici ze zdravotních důvodů být neměly, ale 

vzhledem k sociálním důvodům není možné je pustit domů (R_EX). 

Že se jedná o dlouholetý problém potvrzují i výsledky výzkumu Kotrusové 

a Dobiášové (2012, s. 5) vyplývající z dat z let 2011 a 2012. Kvůli nedostatku domovů 

pro seniory či domovů se zvláštním režimem senioři využívali lůžek ve zdravotnických 

zařízeních a odlehčovacích službách nezřídka i dlouhodobě. Tato situace stále přetrvává. 

Sociálně-zdravotní pomezí naráží i v případech, kdy zdravotní péče poskytovaná 

v zařízeních sociálních služeb je poskytována nesprávně. Kraje mají však v případě 

prošetřování stížností omezené možnosti nápravy, poněvadž v pobytových sociálních 

službách je poskytování zdravotní péče nastaveno specificky. „… poskytovatelé sociálních 

služeb neposkytují zdravotní péči na základě oprávnění, které dostanou od krajského 
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úřadu. Oni tu zdravotní péči poskytují na základě nějakého oznámení tomu krajskému 

úřadu a vlastně ta péče potom není nastavená pomocí nějakých personálních standardů, 

nejsou stanoveny nějaké standardy té péče ve zdravotnických zařízeních. (R_SK) 

Nejčastěji byla tedy v mém výzkumu sociálním a zdravotním službám pro seniory 

vytýkána jejich vzájemná nejednotnost či nedostatečná provázanost. „Ten systém je hodně 

roztříštěný, je nejednotný. (R_HK) „Špatně je, že to není jeden systém. (...) mně vlastně 

v tom chybí ta provázanost, nějaká jedna legislativa, která by to nějakým způsobem 

uchopila jednotně. Protože neustále se dohadovat, jestli tohle je sociální část nebo 

zdravotní část té služby, je vlastně velmi vysilující a zbytečné.“ (R_SK) Důležitou a často 

opomíjenou se ukázala vzájemná komunikace a koordinace mezi sociálním a zdravotním 

systémem služeb. „Takže pokud to někde funguje, jsou u nás regiony Rychnovsko, 

Broumovsko, Dvorsko, kde ta komunikace mezi zdravotnickými zařízeními a sociálními 

službami funguje, není tam výrazný přetlak ve zdravotnických službách, LDN, dokáží si 

to domluvit. Takže koordinace, je zásadní podstatná věc.“ (R_HK) Nejednotnost se týká 

i kvality života v zařízeních sociální a zdravotní péče, jak výše naznačuje výrok R_EX. Dle 

R_P2 je chyba, že v LDN není respektován zákon o sociálních službách a není dbán 

dostatečný důraz na práva klientů. „… oni jsou registrovaní jako zdravotnické zařízení, jim 

tam nikdy inspekce na kontrolu nepřijde. (…) Já třeba chodím k jedné paní, … a říkala, že 

měla maminku na LDN, a že tam za ní přišla a byla uvázaná k posteli. Normálně ji tam 

uvázali k posteli. Což v sociálních službách, absolutně nepředstavitelné, to kdyby přijel 

ombudsman nebo inspekce, tak nám to zavřou. Přijdeme o dotaci a odchod. My prioritně 

když přijde jakákoliv kontrola, tak na čem to staví − práva klientů, on má svá práva…“ 

(R_P2) Z perspektivy R_P2 se ona nejednotnost může dotýkat i finančních odměn 

zdravotního personálu a pracovníků v sociálních službách zaměstnaných v zařízeních 

sociálních služeb. „… zdravotní sestra dnes má třeba 30 tisíc a výš, a ta pracovnice 

v přímé péči, ty mají 18, 16 tisíc. A teď si vemte ten nepoměr. … ona udělá převazy, ona 

zamedikuje, udělá odběry, nic manuálně těžkého. Teď tu máte pečovatelku, která toho 

klienta musí nakrmit, musí ho vykoupat, musí mu sundat plínku, převléknout… , musí se 

s ním tahat do té vany a podobně, a ten finanční nepoměr je obrovský.“ (R_P2) 
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6 Navrhovaná řešení 

Obsah předcházející praktické části naznačuje, že systém dlouhodobé péče poskytované 

seniorům v pobytových zařízeních v České republice vyžaduje zásadní změny. Na základě 

sady rozhovorů s odborníky z prostředí sociálních služeb a dalších sekundárních dat 

formuluji možná řešení, která vyplynula z jejich analýzy a byla respondenty či autory 

studovaných textů přímo navrhována. Vzhledem k tomu, že se nejedná o primární cíl 

práce, jsou navrhovaná řešení nastíněna jen okrajově a nezahrnují detailní kroky ani 

postupy, jak dosáhnout žádoucího stavu. Pro přehlednost jsou možná řešení seřazena podle 

tematických celků tak, jak je tomu v kapitole 5. 

 

Skupina tabulek č. 1: Experty navrhovaná řešení 

Kapacity pobytových služeb pro seniory 

1.  
Změnit strukturu klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb a „kriteriálně 

vymezit, kdo je oprávněný zájemce“ (R_SK). 

2.  

Transformovat kapacity domovů pro seniory v domovy se zvláštním režimem. 

„Protože lidé se sníženou soběstačností mohou velmi dobře zůstat doma s 

podporou terénních služeb, ale u těch s demencí je to daleko náročnější.“ (R_SK) 

3.  Urychlit proces řízení o navyšování kapacit (R_P1). 

4.  
Zajistit lepší komunikaci mezi úřady, které schvalují navyšování kapacit, 

a sjednotit jejich požadavky, a to alespoň v rámci kraje (R_P1; R_P2). 

5.  Vybudovat další domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem (R_P1). 

6. 
Zachovat decentralizaci (R_P2; R_HK; R_SK; R_EX), případně svěřit organizaci 

sociálních služeb územním celkům na co nejnižší úrovni (R_P2; R_SK).  

 

Deinstitucionalizace 

1. Stanovit hranice poskytované péče v pobytových a terénních službách (R_HK). 

2.  

Uchylovat se více k deinstitucionalizaci služeb pro osoby s duševním a zdravotním 

postižením, nežli pro závislé seniory a osoby trpící demencí (APSS ČR 2018; 

R_P2; R_SK; R_HK; R_EX) 
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3. 

Garantovat dostupnost terénních či ambulantních služeb od ranních do večerních 

hodin, „aby zkrátka to, že člověk potřebuje večerní hygienu nebo pomoc s podáním 

stravy, nebyl důvod k odchodu do pobytové sociální služby“ (R_SK). 

4. 

Pobytové služby by své zájemce měly v rámci základního sociálního poradenství 

informovat o dostupných terénních či ambulantních službách na daném území, 

pokud vidí, že senior není ve stavu, kdy by nutně potřeboval pobytovou službu 

(R_SK). 

 

Systém financování sociálních služeb 

1. 

Stát i kraje by si měly jako prioritu stanovit rozvoj terénních či pobytových 

služeb a tím i vnitřně strukturovat, kam budou prioritně směřovat finance (R_P2; 

R_SK)  

2. 

Postavit financování sociálních služeb na principu výkonnosti: „ten systém 

výkonů obdobný, jako máme ve zdravotních službách, nějakým způsobem 

postrádáme.“  (R_SK) 

3. Novelizovat úhradovou vyhlášku (R_P2; R_HK; R_SK; R_EX). 

4. 
Legislativně ošetřit, „že si lidé za nějakou prémiovou péči budou moci připlácet“ 

a tím rozlišit standardní a nadstandardní služby (R_SK). 

5. 
Stanovit, jaká má být participace krajů, měst a obcí na financování pobytových 

sociálních služeb (R_EX). 

 

V případě financování sociálních služeb zazněly dva alternativní způsoby řešení, a to 

změna současného dotačního systému nebo opuštění dotačního systému.  

 

Změna současného dotačního systému 

1. 

MPSV by mělo vyplácet celou roční dotaci na začátku roku a nechat si 

pouze určitou rezervu v případě potřeby dofinancování v průběhu roku 

(R_P2). 

2. 
Více zapojit soukromé rozpočty – rozpočty klientů a jejich rodinných 

příslušníků (R_HK; R_EX*). 

3. 
Vyčlenit více finančních prostředků na investice do rozvoje kapacit 

pobytových služeb (R_HK; Horecký, Průša 2019; MPSV 2019b). 

4. 
Poskytovatel pobytové sociální služby, který nedostává dotaci ze státního 

rozpočtu, nemusí dodržovat regulativní úhradové mechanismy (R_EX). 
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5. 
Zvýšit příspěvek na péči pro uživatele pobytových služeb, což by zařízením 

zaručilo elementární jistotu fungování (R_EX). 

6. Omezit použití příspěvku na péči (R_EX).  

* viz příloha č. 1 

 

Opuštění dotačního systému 

1. Vytvořit státní fond (jako je např. státní fond dopravní infrastruktury, státní 

fond rozvoje bydlení), který by zajistil průběžné financování (R_SK). 

2. 

Financovat pobytové služby formou modelu pojištění dlouhodobé péče 

(R_EX; R_SK):  

a) formou veřejného, obligátního pojištění dlouhodobé péče v rámci 

současného zdravotního či sociálního pojištění, nebo samostatného fondu 

- pojistný model by zcela nahradil současný dotační systém 

- vznikla by přirozená nabídka a poptávka a klasická soutěž mezi 

poskytovateli pobytových služeb 

- „v Evropě funguje toto pojištění dlouhodobé péče pouze ve třech 

zemích: v Německu, Nizozemí a v Belgii.“ (R_EX) 

b) formou soukromého, dobrovolného pojištění dlouhodobé péče 

- pojištění by si občan dobrovolně platil u komerční pojišťovny, 

„aby když ta potřeba bude, měl peníze nejen z příspěvku na péči, 

ale mohl si navíc zaplatit pečovatelku“ (R_EX) 

- lidé budou motivovanější si takové pojištění platit, pokud se zvýší 

úhrady za pobytové služby 

- vhodnější nástroj pro Českou republiku, poněvadž v zemi už je 

zažitý nějaký systém financování (viz např. příspěvek na péči), 

a bylo by velice složité celý systém měnit (R_EX) 

3. 

Namísto dotace zvýšit uživatelům pobytových služeb příspěvek na péči, 

případně poskytovat automatickou dotaci příspěvku na péči (odvíjející se 

od velikosti zařízení, počtu personálu apod.), která nedostatečnou výši 

příspěvku vyrovná. Síť by se tak vyvíjela přirozeně, kde je potřeba, a klient 

by poskytovatelům přinesl potřebné zdroje financí. (R_EX) 
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Sociálně-zdravotní pomezí 

1. 

Převést část lůžek v LDN do systému sociální péče, což by systému sociálních 

služeb zajistilo i část potřebných finančních prostředků. „… v tuto chvíli je platí 

fond zdravotních pojišťoven a ten by měl více platit tu skutečnou péči v terénních 

službách.“ (R_HK) 

2. 
Zajistit koordinaci a komunikaci mezi klientem služby, jeho rodinou a sociální 

a zdravotní sférou (R_HK). 

3. 

a) Sloučit sociální a zdravotní oblast zaměřenou na poskytování péče seniorům 

tak, aby v LDN, domovech pro seniory i domovech se zvláštním režimem byla 

stejnému klientovi poskytována stejně kvalitní péče za stejné úhrady (R_EX; 

R_SK).  

b) Udělat jasné rozhraní (R_HK) či striktně oddělit sociální složku (domovy pro 

seniory, domovy se zvláštním režimem) od zdravotní složky (LDN). „LDN by 

měla být opravdu třeba na 2, 3 měsíce, měla by tam být nějaká rehabilitace, 

měla by tam být lékařská péče, aby se ten člověk stabilizoval, a pak odchází do té 

sociální složky.“ (R_EX) 

4. 
Vytvořit jednotnou legislativu, která zajistí provázanost sociálních a zdravotních 

služeb a přechod z LDN do pobytových zařízení sociálních služeb (R_SK).  

5. 
Posílit odborný zdravotní personál v oblasti gerontologie. Tak by mohly např. 

vznikat ambulance gerontologů (R_HK). 

6. 
Posílit financování z fondu zdravotních pojišťoven a nahradit plně hrazenou 

zdravotní péči pro seniory systémem kofinancování (R_HK). 

Zdroj: autorka 
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Závěr  

Světová populace stárne a přibývá osob v seniorském věku, jež vyžadují pomoc a péči jiné 

fyzické osoby. Stále více seniorů trpí demencí či jiným závažným onemocněním a vyža-

duje tak 24hodinovou péči. Ačkoli je důležité podporovat péči v rodinném prostředí, 

potřeba celodenní péče bude s přihlédnutím k budoucímu demografickému vývoji podle 

mnohých projekcí stále větší. Celodenní péči v České republice poskytují pobytové služby 

sociální péče. Nejčastěji jsou zastoupeny domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem, na které také byla zaměřena tato práce.  

Bakalářská práce usilovala o naplnění tří vzájemně provázaných cílů a zodpovězení 

k nim směřující sady výzkumných otázek, a to na základě analýzy transkripce provedených 

expertních rozhovorů a sekundárních materiálů. Vycházela přitom z teorie institucionál-

ních změn soustředící se na proces deinstitucionalizace, který je v sociálních službách 

často diskutovaným fenoménem a na nějž se soustředí i jedna z dílčích výzkumných 

otázek. Dalším východiskem byl koncept dlouhodobé péče, který celou práci provází, 

a typologie systémů dlouhodobé péče. 

Primárně si práce kladla za cíl identifikovat bariéry, které brání potřebnému nárůstu 

kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v České republice. Dle 

výzkumných zjištění jsou nejčastějšími překážkami v rozvoji těchto kapacit především 

nejasně vymezená struktura uživatelů pobytových služeb a definice oprávněného zájemce 

o službu, nevyhovující systém financování pobytových služeb, práce příslušných úřadů 

a nejednotnost v požadavcích součinných úřadů, ale také přílišný tlak na transformaci 

pobytových sociálních služeb ve služby komunitního charakteru. Problematika kapacit je 

ovšem silně regionální záležitostí a ideální model péče by tak měl přihlížet k rozdílným 

podmínkám, ve kterých se jednotlivé regiony nachází.  

Druhým cílem práce bylo odhalit a porozumět, kde selhává sociální politika České 

republiky vzhledem k současným kapacitám pobytových zařízení pro seniory. Výsledky 

výzkumu potvrdily, že současný systém dlouhodobé péče o seniory v České republice 

je nastaven nevhodně a vyžaduje spoustu zásadních změn. Selhávání sociální politiky 

zaměřené na dlouhodobou péči o seniory se projevuje zejména v neopodstatněném tlaku na 

deinstitucionalizaci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, k jejíž realizaci 

by navíc chyběly jak kapacity terénních a ambulantních služeb, tak lidské a finanční 

zdroje. Další systémovou bariérou je způsob financování pobytových sociálních služeb. 
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Ačkoli se jedná o problém, na který je upozorňováno už několik let, doposud se nepřijalo 

efektivní opatření, jež by problém řešilo. I přes aktuálně připravovanou novelu zákona 

o sociálních službách, která ve financování sociálních služeb navrhuje poměrně zásadní 

změny, z provedené analýzy vyplynulo, že ani tyto změny nemají potenciál zajistit lepší 

fungování systému. Alarmující je současně dlouhodobě nedostatečná provázanost sociální 

a zdravotní pečující sféry a absence legislativy jednotně upravující sociálně-zdravotní 

pomezí.  

Sekundárně pak bylo záměrem práce nastínit možná řešení, která vyplývají z výše 

uvedených bariér systému dlouhodobé péče v České republice souvisejícím se současnými 

kapacitami pobytových zařízení pro seniory. Navrhovaná řešení byla analyzována 

a kategorizována do pěti okruhů. Přestože některá řešení vzájemně kolidují, mohou 

posloužit jako výchozí bod pro plánování a reformu systému dlouhodobé péče o seniory 

v pobytových zařízeních do budoucna, která se zdá nevyhnutelnou.  

Proces deinstitucionalizace, který je přiblížen v teoretické části práce, není pro 

sociální služby poskytované v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem 

považován za vhodný. Z výzkumu nevyplynulo, že by se institucionální pilíře, o něž se 

tato zařízení opírají, rozpadaly, a že by s sebou praktiky těchto institucí přinášely 

značné negativní dopady. Naopak, tyto instituce budou hrát v následujících letech stále 

podstatnější roli.  
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Teze bakalářské práce (výzkumný projekt):  

A. Vymezení výzkumného problému  

I přesto, že se v současné době snaží Česká republika uchylovat spíše směrem 

k deinstitucionalizaci a klást důraz především na neformální péči o seniory v rodinném 

prostředí, převládající demografický trend stárnutí populace způsobuje, že poptávka po 

pobytových sociálních službách neklesá a stále převyšuje nabídku. Péče o seniory ze 

strany rodinných příslušníků nebo terénních sociálních pracovníků v mnoha případech 

nedokáže uspokojit klientovu potřebu celodenní péče, kterou poskytují právě pobytové 

sociální služby, a je tak nutné provést reformu takových institucí. Jedním z cílů reformy 

by mohlo být „přeměnit pobytové zařízení z totální instituce na instituci pomáhající“ 

Jarošovská, 2012: 63, kde by deinstitucionalizace znamenala spíše změnu způsobu 

řízení instituce. Dalším významným krokem je pak navýšit kapacitu těchto institucí 

a pokrýt tak převyšující poptávku.  
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B. Cíle bakalářské práce  

Mým hlavním cílem tedy bude zjistit, kde a jak selhává sociální politika vzhledem 

k nedostatečným kapacitám pobytových sociálních zařízení poskytujících dlouhodobou 

péči o seniory, jakým překážkám musí taková zařízení čelit při navyšování kapacit 

a jaká jsou navrhovaná řešení z pohledu vedoucích pracovníků pobytových sociálních 

zařízení a z pohledu expertů tvořících příslušné politiky.   

  

C. Výzkumné otázky  

Proč je kapacit v pobytových zařízeních poskytujících dlouhodobou péči o seniory 

nedostatek?  

Kde selhávají příslušné politiky vzhledem k nedostatečným kapacitám pobytových 

zařízení?  

Jakým překážkám pobytová zařízení čelí při navyšování kapacit?  

Jaká jsou navrhovaná řešení či doporučení z pohledu jednotlivých aktérů?  

D. Teoretická východiska  

Politika deinstitucionalizace nabývá v České republice, stejně jako v jiných zemích 

Evropské unie, stále více na důležitosti. Podporuje setrvání osob staršího věku v jejich 

přirozeném sociálním prostředí namísto ústavní péče. Faktem však je, že zároveň 

přibývá seniorů nesoběstačných a osamělých, kteří přišli o partnera a potomci či jiní 

příbuzní se o ně z různých důvodů nemohou postarat. Ústavní péče je tak i nadále 

potřeba a nemůže být plně nahrazena komunitním modelem sociálních služeb. Dokonce 

„(a)ni v nejvyspělejších státech není institucionální péče o seniory zcela nahrazena 

domácí péčí“ Malá, Tomeš, 2017: 82. Studie OECD (2005) uvádějí, že v roce 2050 

bude míra závislosti osob starších 65 let v populaci 20-64 let mezi 40 a více než 70 % 

oproti nynějším 20 až 30 %. Je tedy politika deinstitucionalizace vhodným řešením?  

  

E. Výzkumný plán  

K dosažení výzkumného cíle provedu polostrukturované rozhovory s aktéry politiky 

sociálních služeb, jimiž budou vedoucí pracovníci tří pobytových sociálních zařízení 

a tři experti tvořící příslušné veřejné a sociální politiky, zejména experti působící na 

Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dotazovaní aktéři budou zastupovat 

Královéhradecký kraj, Středočeský kraj a Prahu.   
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Přílohy  

 

Příloha č. 1: Úryvek z rozhovoru s expertem o zvýšení úhrad ze soukromých zdrojů  

R_EX: „Ještě tedy další zdroje jsou u těch lidí. My máme ten systém takový socialistický, 

že se stanoví náklady na stravu a ubytování, a když ty peníze nejsou, tak se dá snížená 

úhrada. Ve všech západoevropských zemích to funguje s různými parametry tak, že se 

stanoví úhrada, když na to ten člověk nemá, tak se koukne jestli má úspory a nemovitý 

majetek, pokud má úspory nebo nemovitý majetek, tak si to musí zaplatit ze svého, pokud 

nemá, tak se koukne jaké příjmy mají jeho děti. Pokud mají nadstandartní příjmy, tak to 

musí tomu rodiči doplatit, a teprve pokud tam není žádný z těchto zdrojů, tak tam 

nastupuje třeba nějaký Sozialhilfe nebo snížená úhrada. U nás to tak není. U nás se 

nezjišťuje, jestli je ten člověk bohatý nebo není, automaticky jenom podle výše důchodu. 

Respektive v zákoně je to podle příjmů, ale ti senioři zpravidla nemají jiný příjem než ten 

důchod. A vůbec se nezajímá o to, že by ta rodina mohla pravidelně přispívat, když na 

to má, (…) by si to třeba rozmysleli to pobytové zařízení. Takhle, vemte si, že se tedy 

o někoho staráte, už to je náročné, už to nezvládáte tam chodit dvakrát týdně, tak si 

řeknete: ‘no tak maminka půjde do domova. A nemusím vůbec řešit peníze. To co má 

důchod, to ji stačí, když ji to nestačí, tak bude platit méně, a já mám po starostech.’ Kdežto 

kdyby to bylo tak.. maminka půjde do domova, a je tam úhrada 15 tisíc, ona má důchod 12, 

tak si bude muset spořit ze svých úspor, a tak už ta rodina bude říkat třeba: ‘no tak jestli je 

to z úspor, tak ještě zaplatíme nějakou pečovatelku a budeme se střídat’. Nebo bude muset 

prodat nemovitost a řekne rodina: ‘no to ani náhodou, to je rodinný dům, tak to se ještě 

dáme dohromady třeba se ségrou, a zaplatíme pečovatelku, a počkáme, až to nepůjde 

jinak.’ A nebo řeknou, že teda ty 3 tisíce bude platit rodina, protože má nadstandartní 

příjem. Tak řeknou: ‘no tak jestli máme platit 3 tisíce do domova, tak ještě objednáme 

nějakou pečovatelku a zkusíme to udělat’.“ 
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Příloha č. 2: Znění informovaného souhlasu 

 

Zpracování osobních údajů  

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vás žádám o souhlas 

s publikováním získaných dat z rozhovoru v rámci bakalářské práce na téma Selhávání 

sociální politiky ve vztahu k dlouhodobé péči o seniory v pobytových zařízeních v České 

republice, řešené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a během rozhovoru máte právo kdykoli 

odmítnout odpovědět na otázky, na které si odpovídat nepřejete, či rozhovor ukončit. 

Za účelem analýzy bude náš rozhovor nahráván na diktafon a následně přepsán do písemné 

formy. Jako tazatel se zavazuji, že veškeré informace sdělené v rámci rozhovoru budou 

důvěrné ve smyslu výše zmíněného zákona. Vaše jméno ani jiné údaje, dle kterých by bylo 

možné Vás identifikovat, nebudou nikde uvedeny.  

Jméno tazatele: Jana Mrázková 

Podpis tazatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Informovaný souhlas  

Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že dobrovolně souhlasím s publikací 

dat ve výše uvedené bakalářské práci a že jsem měl/a možnost řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout 

účast ve výzkumu nebo svůj souhlas v budoucnosti kdykoli odvolat bez represí. 

Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu:   ano  ne 

 

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jméno účastníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Podpis účastníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Podpis tazatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Po skončení rozhovoru jsem se rozhodl/a, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu 

použity následující pasáže: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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