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Abstrakt

Diplomová práce ‚Analýza systému sociální pomoci v ČR z pohledu rodin 

pečujících o dítě se zdravotním znevýhodněním‘ se zabývá jedním ze tří pilířů

systému sociálního zabezpečení v České republice, a to systémem sociální pomoci. 

Shrnuje dosavadní teoretické poznání v oblasti, seznamuje se stěžejními

hodnotovými koncepty problematiky a věnuje se také světovému a evropskému 

kontextu lidských a sociálních práv uplatňovaných v rámci systému sociální pomoci 

s konkrétním zaměřením na zdravotně znevýhodněné osoby. Dále zasazuje koncept 

sociální pomoci těmto občanům do historického rámce a seznamuje s jeho genezí 

v České republice.

V analytické části se práce zaměřuje na konkrétní podobu a fungování systému 

sociální pomoci z pohledu rodin pečujících o dítě se zdravotním znevýhodněním ve 

dvou obdobích, v socialismu a v současnosti. Identifikuje veškerou pomoc 

poskytovanou systémem cílové skupině, která představuje především sociální dávky 

a sociální služby, a následně ji podrobuje srovnání. Analytická část je dále doplněna 

o výpovědi rodin pečujících o zdravotně znevýhodněné dítě. Práce seznamuje 

s praktickými zkušenostmi se systémem sociální pomoci při péči o takové dítě dvou

rodin v období socialismu a jedné současné rodiny. Zkušenosti z popsaných

životních situací jsou poté také porovnávány. 

Práce zachycuje proces přechodu systému z doby reálného socialismu v České 

republice na systém dnešní moderní demokratické společnosti a identifikuje 

odlišnosti v sociální pomoci dětem se zdravotním znevýhodněním a v postavení 

rodin pečujících o tyto děti před rokem 1989 a v současnosti.



Abstract

Diploma thesis „Analysis of the social assistance system in the Czech Republic 

from the perspective of families caring for a child with handicap“ deals with one 

of the three pillars of the social security system in the Czech Republic, with 

the system of social assistance. It summarizes the current theoretical knowledge in 

this field, introduces the core concepts of values and international and European 

kontext of human and social rights claimed under the social assistance system with 

a particular focus on the handicapped people. It also advocates the concept of social 

assistance to these citizens into the historical framework and explains its origination 

in the Czech Republic.

The analytical part focuses on specific design and operation of social assistance 

from the perspective of families caring for a child with handicap in two periods, in 

socialism and in present. It identifies the whole field of provided assistance to 

the target group, which represents mainly social benefits and social welfare services, 

and subsequently subjects it to comparison. The analytical part is supplemented by 

the testimony of families caring for the disadvantaged child. The paper presents 

practical experience with the system of social assistance by caring such a child 

of two families in the socialist era and one contemporary family. Experiences from 

described life situations are also then compared.

The thesis captures the process of system‘s transition from a period of real 

socialism in the Czech Republic to the present modern democratic society, and 

identifies differences in social assistance for children with handicaps and in the status 

of families caring for these children before the year 1989 and in present. 
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VÝCHODISKA PRÁCE

Sociální pomoc je jedním ze tří pilířů systému sociálního zabezpečení, který byl 

státem vytvořen proto, aby pomáhal předcházet nepříznivým životním situacím, 

zmírňoval jejich dopady, příp. je odstraňoval, a tak naplňoval sociální práva svých 

občanů. Potůček (1995, s. 69) definuje sociální zabezpečení jako „soubor právních, 

finančních a organizačních nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat 

nepříznivé finanční a sociální důsledky různých životních okolností a událostí, 

ohrožujících uznaná sociální práva, nebo takovým životním situacím předcházet.“

Sociální pomoc představuje významnou součást tohoto systému a její podstatou je 

řešit již vzniklé situace, ve kterých se občan není schopen sám o sebe postarat 

a zabezpečit uspokojení svých potřeb v alespoň minimálním rozsahu. Pomoc je 

poskytována prostřednictvím finančních dávek a sociálních služeb. Právě v systému 

sociální pomoci hrají podstatnou roli adresátů pomoci zdravotně znevýhodnění 

občané, kterým je pomoc, vzhledem k povaze jejich potřeb, poskytována převážně 

formou sociálních služeb.

Zaměření diplomové práce pramení především z osobní zkušenosti se zdravotně 

postiženým dítětem v rodině. Porovnání systému sociální pomoci ve dvou zcela 

odlišných obdobích jedné společnosti jsem zvolila především ze zájmu o situaci 

rodin se zdravotně postiženými dětmi a pomoci ze strany státu  v období reálného 

socialismu v ČR  a její porovnání se současnou situací.

V rámci diplomové práce se zaměřím na systém sociální pomoci z pohledu rodin 

pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním. Stěžejním bodem práce bude proces 

přechodu tohoto systému z doby reálného socialismu v České republice na systém 

dnešní moderní demokratické společnosti. Systémy v obou obdobích budou 

podrobně analyzovány, analýze podrobím také právní rámec problematiky v těchto 

obdobích. Zajímá mě do jaké míry systém skutečně prošel změnou, jak byla výrazná 

a v čem konkrétně spočívala. Zjištěné informace o této změně poté doplním 

o praktické zkušenosti z obou období. Využiji rozhovorů s rodinami, které pečovaly

o zdravotně znevýhodněné děti v době před dvaceti lety a které pečují dnes, 

a zhodnotím jejich rozdílné či podobné zkušenosti se systémem sociální pomoci.

Na zvolenou problematiku zdravotně znevýhodněných osob v diplomové práci 

uvažuji nahlížet prostřednictvím následujících teoretických konceptů. Jelikož 



podstatou systému sociální pomoci je solidarita, v tomto případě „zdravých 

s nemocnými“, považuji tento teoretický koncept za hlavní východisko diplomové 

práce. Dále je principem systému sociální pomoci zajistit dostatečnou kvalitu života

zdravotně znevýhodněných občanů a přispět k jejich integraci do společnosti. Jedná 

se o další teoretická východiska mé práce.

CÍLE PRÁCE

Cílem práce je na základě analýzy současného a minulého systému sociální 

pomoci, zjistit rozdíly v postavení rodin pečujících o dítě se zdravotním 

znevýhodněním. Analyzován bude systém sociální pomoci a její právní ukotvení od 

80. let 20. století. Zjišťovány budou proměny systému v čase, zda došlo ke 

zkvalitnění a zefektivnění či naopak, zejména když v průběhu této doby se v České 

republice uskutečnila razantní přeměna celého společenského a politického systému.

Výsledkem bude ucelený pohled na problematiku sociální pomoci poskytované 

zdravotně znevýhodněným dětem v ČR a jejich rodinám, a analytické poznatky 

o odlišných formách pomoci společnosti těmto osobám při zvládání jejich životní 

situace tehdy a dnes.

METODOLOGIE

K dosažení cíle práce volím následující metody:

 studium dokumentů

 polostandardizované rozhovory

 metoda komparace

Studium dokumentů spočívá v nabývání teoretických poznatků o problematice 

prostřednictvím odborné literatury. Prostřednictvím této metody získám potřebný 

teoretický základ vědomostí o systému sociální pomoci a jeho přístupu ke zdravotně 

znevýhodněným občanům, o formách pomoci, které nabízí, o podmínkách, které 

musí rodina se zdravotně postiženými dětmi splňovat, aby jí mohlo být pomoženo 



apod. Také využiji tuto metodu při osvojování si poznatků o specifických životních 

podmínkách osob (dětí) s různým druhem a stupněm zdravotního znevýhodnění.

Polostandardizované rozhovory jsou vhodnou kvalitativní metodou k získání 

poznatků zaměřených do hloubky problému a k pochopení problematiky a situace

rodin se zdravotně postiženými dětmi. Tento typ rozhovorů volím z důvodu možného 

operativního přizpůsobení pokládaných otázek podle průběhu rozhovoru. Rozhovory 

uskutečním se zásadními aktéry řešeného problému, jimiž jsou rodiny se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi (zástupci rodin, pravděpodobně matky dětí), a to s rodinami 

starajícími se o děti se zdravotním znevýhodněním v současné době a také s těmi, 

které se staraly o tyto děti před rokem 1989. Dalším aktérem, se kterým provedu 

polostandardizované rozhovory, jsou sociální pracovníci participující na sociální 

pomoci rodinám pečujícím o děti se zdravotním znevýhodněním.

K následnému srovnání kvality života rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi 

v době socialismu a v dnešní moderní demokratické společnosti využiji metodu 

komparace. Komparace bude vycházet především z porovnání fungování systému 

sociální pomoci těmto rodinám v odlišných dobách podle konkrétně určených 

kritérií. 

Při práci s jednotlivými metodami, jejich definování a provádění, budu vycházet 

z odborné literatury zabývající se touto tématikou, která je uvedena v předběžném 

seznamu literatury. 

ORIENTAČNÍ STRUKTURA PRÁCE
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ÚVOD

„Blahoslavený, který bere ohled na slabého.“

(Žalm 41,1, cit. dle Lechta 2010: 15)

„Nad zlato dražší poklad je dítě, ale nad sklo křehčí.“

(Komenský: Informatorium školy mateřské, cit. dle Lechta 2010: 13)

„Bezbranné dítě má být chráněno láskou, vědou a státem.“

(Dosužkov, cit. dle Péče o tělesně postižené dítě: 4)

Již od počátku svých dějin se lidstvo pokouší pečovat o své potřebné a slabé

jedince. V každém stupni vývoje společnosti najdeme jisté snahy o řešení problémů 

s chudými, nemocnými, starými či nesoběstačnými lidmi. Tato řešení jsou však tolik 

rozličná, jaká je rozmanitost lidských společností. V případě zdravotního 

znevýhodnění trvalo velmi dlouhou dobu, než bylo vůbec začleněno do zájmového 

pole společenských věd a do politického diskursu. Zdravotně znevýhodnění lidé byli 

v průběhu vývoje společnosti nejprve vylučováni na okraj společnosti, segregováni, 

či dokonce likvidováni, teprve s vyšším vývojovým stupněm společnosti byli 

postupně přijímáni zpět mezi zdravý lid a později jim bylo dokonce přiznáváno 

právo na pomoc v jejich životní situaci. Jejich postavení ve společnosti a pomoc jim 

poskytovaná se také odvíjela od dostupného vědění té které doby a tedy od možností, 

které jim mohla společnost nabídnout.

Dnes jsou zdravotně znevýhodnění občané přirozenou součástí každé moderní 

demokratické společnosti, disponují právem vést plnohodnotný, kvalitní a důstojný 

život ve stejné míře jako kterýkoli jiný člověk. Existence zdravotního znevýhodnění 

jim však naplnění těchto práv velmi znesnadňuje, ba dokonce jim často naprosto 

brání v jejich realizaci. Zdravotně znevýhodnění občané však nejsou schopni 

vlastními silami tuto svou situaci zvrátit a jakkoli ji pozitivně ovlivnit. Ještě složitější 

a obtížnější se tento problém jeví v situaci zdravotně znevýhodněného dítěte, které je 

již z důvodu svého věku nuceno překonávat mnohé životní překážky, jež není 

schopno zvládnout samo. Ze zkušenosti se zdravotně znevýhodněným dítětem 

v rodině vím, že právě znevýhodnění pro něj představuje jednu z těch nejtěžších.

Přitom právě děti tvoří nejdůležitější a zároveň nejzranitelnější článek každé 
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společnosti, o který by tato měla pečovat a utvářet mu co nejpříznivější prostředí pro 

jeho vývoj. Stejně tak by měla podporovat rodinu v její snaze vychovat pro 

společnost novou generaci jejích členů a zabezpečit tak její další fungování. Je proto 

přirozené, že se zdravotně znevýhodnění občané, zvláště pak děti a rodiny o ně 

pečující, stali v současných společnostech oprávněnými příjemci solidarity a pomoci 

ze strany států či ostatních občanů. 

V České republice je jim tato solidární péče zajišťována prostřednictvím systému 

sociální pomoci, který spolu s celou společností prošel ve své nedávné historii velmi 

rozsáhlou přeměnou ekonomickou, politickou i ideologickou. Jelikož od té doby 

uběhlo už více než 20 let, považuji toto výročí sametové revoluce za ideální čas pro

zhodnocení dosaženého vývoje v dané oblasti. Období socialismu bývá 

charakterizováno mimo jiné zatlačováním zdravotně znevýhodněných osob 

samotných i jejich problémů na samý okraj společnosti. 

Zajímá mě proto konkrétní podoba sociální pomoci o tyto osoby před rokem 1989 

ve srovnání s její současnou podobou a také zjištění, zda nastal kvalitativní či

kvantitativní posun v péči o rodiny se zdravotně znevýhodněným dítětem, v jaké 

míře se tak stalo a v čem konkrétně spočívají rozdíly ve zvládání jejich životních 

situací v odlišných politických zřízeních.
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1 VÝZKUMNÝ PROBLÉM, CÍL PRÁCE A VÝZKUMNÉ 
OTÁZKY

1.1 Výzkumný problém a cíl práce

Výzkumným problémem této diplomové práce je systém sociální pomoci jako

jeden z pilířů systému sociálního zabezpečení v České republice. Práce se orientuje 

na sociální pomoc poskytovanou rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi, a to 

jak v současnosti, tak v období socialismu před rokem 1989. Stěžejním úkolem 

diplomové práce je zachytit proces přechodu části systému sociálního zabezpečení 

v České republice z doby reálného socialismu (80. léta 20. stol.) na systém dnešní 

moderní demokratické společnosti, především pak vysvětlit jejich rozdílnost 

a postihnout jejich dopad na rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi, které jsou 

početnou skupinou příjemců pomoci od tohoto systému. Rodiny se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi jsou společností identifikovány za ohroženou skupinu, z toho 

důvodu je jí od státu přiznávána pomoc a poskytovány určité výhody s úkolem 

zmírnit dopad jejího znevýhodnění. V práci bude zjišťování do jaké míry prošel tento 

systém změnou, jak výrazná byla změna, v čem konkrétně se projevila a zda došlo 

k posunu ve vhodnosti poskytované sociální pomoci rodinám pečujícím o zdravotně 

znevýhodněné dítě.   

Vzhledem k povaze minulého režimu bychom mohli všeobecně předpokládat, že 

sociální oblasti bylo v období socialismu věnováno více pozornosti i finančních 

prostředků, než je tomu dnes. Socialismus považoval za svůj stavební kámen rovnost 

mezi občany, plnou zaměstnanost a především se bránil stratifikaci společnosti 

a prohloubení nerovností mezi lidmi. Byl tedy charakteristický vysokou mírou 

přerozdělování. Na 3. celostátním semináři v Zámostí u Jičína bylo předneseno, že 

zatímco předchozí režim od cílové skupiny zdravotně znevýhodněných občanů 

vyžadoval co nejmenší míru osobní aktivity a žití nejlépe v ústraní a odměnou jim 

byl určitý jednotný standart, nezávislý na vlastní iniciativě a postačující k lepšímu či 

horšímu přežití, ten dnešní je chápe sice jako plnoprávné občany, ale ne vždy jsou 

tato jejich práva naplňována (mnohem výraznější dopady, než pro jiné skupiny 

obyvatel – vysoké procento nezaměstnaných v řadách zdravotně postižených, 

zvýšené náklady na dopravu u tělesně postižených, ceny dietních potravin atd.). 

(Kolář 1993) Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že tehdejší systém sociální pomoci 
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byl k těmto občanům štědřejší a ti se tak měli lépe, než v dnešní době. Na druhou 

stranu dnešní moderní demokratická společnost nabízí četnější možnosti v pomoci 

zdravotně znevýhodněným občanům v jejich nepříznivé situaci a služby jim určené 

jsou snáze dostupné i v menších obcích. Samozřejmé je nyní také alespoň teoretické

uznání jejich lidských, sociálních i dalších práv. Naproti tomu v minulém režimu

přetrvával přístup, jenž se snažil ukrývat zdravotně postižené osoby, vyčleňovat je 

z běžné společnosti a v podstatě popírat (bagatelizovat) existenci tohoto 

společenského problému. Se změnou režimu zde nepochybně nastal posun, změna,

která by přirozeně s vývojem měla proběhnout k lepšímu. Zjistit, které ze dvou 

tvrzení se zakládá na pravdě a zda skutečně došlo ke kvalitativnímu posunu 

v sociální pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi je výzkumným 

problémem této diplomové práce.

V diplomové práci bude analyzována podoba, nástroje, či vhodnost systému 

sociální pomoci adresované rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi v České 

republice jednak před rokem 1989, a také v období po přelomu století. Práce nastíní

stupeň podpory směrem od společnosti / státu k těmto osobám při zvládání jejich 

životní situace v obou obdobích.

Cílem diplomové práce je na základě analýzy současného a minulého systému

sociální pomoci identifikovat odlišnosti ve fungování těchto systému v obou 

obdobích a zjistit rozdíly v postavení rodin pečujících o děti se zdravotním 

znevýhodněním plynoucí z poskytované sociální pomoci v období před rokem 1989 

a v současnosti.

Analyzován bude systém sociální pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými 

dětmi a jeho právní ukotvení v 80. letech 20. století (v období tzv. reálného 

socialismu) a ukotvení stejného systému v prvním desetiletí 21. století (konkrétně 

v roce 2010). Pozornost bude věnována proměně systému v čase, jeho posunu ke 

zlepšení kvality a vhodnosti poskytované pomoci cílové skupině, či naopak. 

1.2 Výzkumné otázky

Výzkumné otázky, na které bude hledat diplomová práce odpovědi, jsou 

v návaznosti na výzkumný cíl stanoveny následovně.
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Hlavní výzkumné otázky:

1. Z jakých hledisek se odlišuje dnešní forma systému sociální pomoci rodinám 

se zdravotně znevýhodněnými dětmi od té v socialismu?

2. Jaké rozdíly (plynoucí z poskytované sociální pomoci) v postavení a ve 

zvládání životní situace rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi 

mezi obdobím socialismu a současností je možné identifikovat?

3. V čem konkrétně spočívá předpokládaný posun v kvalitě poskytované 

sociální pomoci (od socialismu do současnosti) s ohledem na skutečné 

potřeby rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi?

Dílčí (pracovní) výzkumné otázky:

1. Jak byla organizována sociální pomoc rodinám se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi v 80. letech 20. století?

a. V jaké výši a za jakých podmínek byla dotyčné cílové skupině 

poskytována finanční pomoc?

b. Které jiné formy sociální pomoci napomáhající jejich participaci na 

životě společnosti (mimořádné výhody, sociální služby apod.) byly

rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi poskytovány?

c. V jakých ohledech (ne)byly všechny výše zmíněné druhy sociální 

pomoci poskytovány rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním 

zvoleny vhodně a v takové míře, aby kompenzovaly handicap?

2. Jaké jsou formy sociální pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými

dětmi v současnosti?

a. V jaké výši a za jakých podmínek jsou rodinám se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi poskytovány finanční dávky? 

b. Které jiné formy sociální pomoci napomáhající rodinám se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi k participaci na životě společnosti

(mimořádné výhody, sociální služby apod.) jsou jim poskytovány?

c. V jakých ohledech (ne)jsou všechny výše zmíněné druhy sociální 

pomoci poskytovány daným rodinám zvoleny vhodně a v takové míře, 

aby kompenzovaly znevýhodnění? 
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2 METODY PRÁCE

2.1 Výzkumné metody

V práci byl využit kvalitativní výzkumný přístup, neboť zájmem zde bylo dostat 

se do hloubky problému, popsat jej a vysvětlit. Tento typ výzkumu se totiž „… snaží 

pochopit fenomény, jako jsou chování nebo instituce, na základě toho, jak tyto 

fenomény vnímají a prožívají jednotliví lidé, popř. skupiny (jejich hodnoty, rituály, 

symboly, víry a emoce)“ (Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 150). Výzkumné metody

byly následně zvoleny tak, aby se díky nim podařilo co nejlépe dosáhnout 

výzkumných cílů práce a zodpovědět stanovené výzkumné otázky.

Stěžejní použitou metodou napomáhající dosažení výše uvedených cílů se stala 

metoda případové studie. Výzkum uskutečněný prostřednictvím této metody se 

zaměřuje na podrobný popis a rozbor jednoho nebo několika málo případů, které je 

možné srovnat s případy jinými (Hendl 2008). „Obvykle se tak rozlišuje 

jednopřípadová (single-case) nebo vícepřípadová studie (multi-case study, 

comparative case study)“ (Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 152). V práci jsem 

konkrétně využila dvou navzájem porovnávaných případů, a to případové studie 

systému sociální pomoci směřované rodinám se zdravotně znevýhodněným dítětem 

v době reálného socialismu a poté v současnosti (rozuměj v roce 2010, v době tvorby 

této práce), jednak prostřednictvím studia fungování systémů v jednotlivých dobách 

a jednak skrze zástupce obou skupin. Dle Hendla (2008), z jehož vymezení jsem 

vycházela, je případová studie charakteristická sběrem množství dat od jednoho nebo 

několika málo jedinců, neboť jejím principem je zachycení složitosti případu a popis 

celistvosti vztahů. Především v případě studia konkrétních rodin reprezentujících 

život systému v rozdílné době jsem stavěla na Hendlově (2008: 102) předpokladu, že 

„důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným 

případům“. Případy systému sociální pomoci jsou studovány a poté porovnávány na 

základě stanovených kritérií, které jsou popsány dále v textu.   

K získání dat potřebných pro zjištění rozdílů mezi systémy sociální pomoci 

rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi v obou uvedených obdobích jsem 

aplikovala metodu analýzy obsahu dokumentů. Analýza dokumentů je běžnou 

metodou v kvalitativním, ale i kvantitativním výzkumu. Jak uvádí Hendl (2008), 

z něhož jsem vycházela i při využití této metody, mezi její pozitiva patří rozmanitost 
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dokumentů otevírající přístup k mnoha různorodým informacím a fakt, že data takto 

získaná nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení od výzkumníka. 

Naopak, výběr dokumentů je značně subjektivní a proto velmi důležitý. Pro tuto 

práci byly relevantní zejména právní dokumenty (zákony) a odborná tématická 

literatura, ale i další. „Analýza dokumentů je důležitá zvláště tehdy, když se jedná 

o časově vzdálené, historické události“ (Hendl 2008: 130). Tento fakt naprosto 

koresponduje s tématem a cílem práce. 

Vzhledem ke své nereaktivnosti je analýza dokumentů vhodná hlavně pro 

doplnění poznatků získaných jinou cestou (Hendl 2008). Také z důvodu získání 

primárních dat od samotných uživatelů sociální pomoci se další užitou metodou stal 

rozhovor. Rozhovor je možné definovat jako systém verbálního kontaktu mezi 

tazatelem a dotazovaným s cílem získat informace prostřednictvím otázek, které 

klade tazatel (Disman 2002). Právě rozhovory patří mezi nejčastěji používanou 

metodu při analýze politiky a v radě publikací jsou popsány jeho jednotlivé typy 

provádění (Nekola, Veselý 2007). Pro potřeby této práce jsem vybrala 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Sestává z řady pečlivě 

formulovaných otázek, proto je pružnost sondování v kontextu situace omezenější 

a tento rozhovor se využívá, pokud je nutné minimalizovat variaci kladených otázek, 

aby se redukovalo riziko odlišnosti získaných dat v jednotlivých rozhovorech 

(Hendl 2008). Aby se podařilo postihnout rozdíly v systémech sociální pomoci 

a v životní situaci zdravotně znevýhodněných v socialismu a dnes je nutné získat 

vzájemně porovnatelné odpovědi, proto na totožné otázky. Otevřené otázky naopak 

nabízí mnohem větší prostor pro variace odpovědí, aby bylo možné zjistit jejich 

prostřednictvím například i informace, které tazateli až do chvíle rozhovoru nebyly 

známy. Dle Zicha (2004) nechávají zcela na dotazovaném, jakým způsobem odpoví, 

jak bude odpověď formulovat a tak poskytují mnohem plastičtější výsledný obraz 

o tématu. 

Metodu neformálního rozhovoru jsem využila při získávání základních 

informací o problematice od osob zainteresovaných a odborných v dané oblasti.

Komparace případů se stala poslední metodou zvolenou k naplnění cílů této 

práce. „Srovnávání je v oblasti sociální politiky velmi široce užívaným postupem. 

Může přinést poznatky, které vedou ke zlepšení reálně uplatňovaných politik. Vede 

k zevrubnějšímu poznání toho, jak jsou (…) politiky efektivní, zda skutečně vedou 

směrem, který předpokládaly.“ (Potůček, Radičová 1998b: 7) Opět jsem při aplikaci



10

metody vycházela z Hendla (2008: 236): „Každý případ se analyzuje zvlášť sám 

o sobě. Navazuje srovnání případů.“ Komparovány byly systémy sociální pomoci 

v pomoci rodinám pečujícím o zdravotně znevýhodněné dítě, ten z období socialismu 

se současným, i výpovědi zástupců rodin z obou období.

Dle Munkové (2005) je srovnávání pro mnoho autorů natolik přirozeným 

způsobem lidského poznávání, že nemají potřebu pracovat s přesnou metodologií. 

Přesto v současnosti narůstá přesvědčení o vhodnosti využití objektivní srovnávací 

metodologie. V práci využívám mimo jiné tzv. profilovou metodu, kdy jsem zvolila

abstraktní jednotku představující příjemce studovaného sociálního požitku 

a definovala její profil (v tomto případě rodina s dítětem s určitým zdravotním 

znevýhodněním). „Předmětem studia je pak porovnání výše dávky a dalších 

podmínek, které jsou s ní spojené…“ (Munková a kol. 2005: 39) v odlišných 

obdobích jednoho státu. „Zřejmou výhodou této metody je, že pracuje na úrovni 

konkrétních životních situací….“ (tamtéž)

2.2 Zdroje dat

Hlavními informačními zdroji diplomové práce se staly právní dokumenty 

stanovující pravidla a postupy systému sociálního zabezpečení a sociální pomoci, 

dále ostatní relevantní odborná literatura a dokumenty týkající se tohoto tématu 

v minulosti i v současnosti, rozhovory s rodinami pečujícími o zdravotně 

znevýhodněné děti a také rozhovory se sociálními pracovnicemi.

Zmíněné právní dokumenty, zejména zákony, jsem čerpala z internetových 

stránek systému ASPI. Obsah jeho databáze sahá daleko do minulých let a znamená 

tak spolehlivý a všezahrnující zdroj zákonů a vyhlášek týkajících se nejen oblasti 

sociální politiky. Poskytnutá data byla nezbytná pro splnění cílů práce a stala se 

základním stavebním kamenem analýzy systémů sociální pomoci v obou obdobích. 

Dalším zdrojem zákonů se mi staly dokumenty vydávané v Edici ÚZ nakladatelství 

Sagit, které jsem měla zapůjčené od sociálních pracovnic Magistrátu města Karlovy 

Vary. Edice ÚZ spolu s měsíčníkem ‚Zpravodaj ÚZ‘ vytvářejí systém průběžně 

informující o všech zákonných novelách v České republice a poskytuje v tištěné 

formě jejich plné znění. Posledním zákonným zdrojem byla samozřejmě též odborná 

literatura zabývající se tématem sociální politiky a jejích podsystémů.
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Relevantní odborná literatura zahrnovala české i zahraniční dokumenty většinou 

studijního charakteru a periodika pojednávající o sociální politice, o základních 

lidských a sociálních právech, sociální správě, veřejné politice apod. Informace 

z nich čerpané byly využity zejména při tvorbě teoretických východisek práce, dále 

při získávání znalostí o dějinách sociální pomoci a celé sociální politiky, ale také 

v samotné analýze systému sociální pomoci zdravotně znevýhodněným dětem.

Pro případové studie byly také provedeny rozhovory se dvěma rodinami 

pečujícími o zdravotně znevýhodněné děti, a to s jednou pečující v období 

socialistickém a s druhou pečující v současné době. Zaměření těchto rozhovorů 

vyplynulo ze záměru získat informace o praktickém fungování systému sociální 

pomoci těmto osobám v obou zmíněných obdobích. V návaznosti bylo také jejich 

cílem poskytnout výpověď o subjektivním pocitovém vnímání jejich kvality života

a stupně začlenění do společnosti plynoucí ze systému sociální pomoci.

Neformální rozhovory byly provedeny ještě se sociálními pracovnicemi 

zabývajícími se agendou pomoci zdravotně znevýhodněným osobám na Odboru 

zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary. Umožnily mi vhled 

do problematiky a poskytly základní praktické informace o sociální pomoci 

zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám. V neposlední řadě mi 

komunikace se sociálními pracovnicemi dopomohla k získání cenných zdrojů 

a materiálů a také k vytipování rodin vhodných do případové studie. 
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3 KONCEPTUALIZACE POJMŮ

Teoretické poznatky uvedené v této kapitole diplomové práce mají za úkol přispět 

k lepším vhledu do problematiky systému sociální pomoci vzhledem ke zdravotně 

znevýhodněným dětem, k porozumění tématu a k orientaci v něm. Definují zásadní

pojmy pro dané téma, na kterých práce staví a informují o vzájemných vztazích mezi 

nimi. 

3.1 Sociální politika a sociální zabezpečení

Sociální politika (angl. social policy i social politics) je důležitou součástí 

společnosti, neboť každý je nějakým způsobem jejím účastníkem, každý člověk žijící 

ve společnosti dalších lidí se v průběhu svého života se sociální politikou setká. 

Sociální politika formuje vztah jedinců a sociálních podmínek jejich života, každý 

jedinec naopak spoluutváří sociální politiku a každý je vystaven sociálním 

podmínkám, které nemá ve své moci (Potůček 1995). 

Podle Tomeše (2001) je pojem sociální politika až novodobé označování úsilí 

a institucí, jimiž se rodina, skupiny lidí a později stát staraly o ty, kteří se o sebe 

nedokázali postarat sami. V minulosti byla tato činnost označována různě, mezi 

nejstarší pojmy patří ‚chudinské zákonodárství‘, ‚dělnické zákonodárství‘, ‚dělnické 

pojištění‘, další pak byly ‚chudinská péče‘ či ‚sociální správa‘ (ten se používá i dnes, 

ale v pozměněném, užším smyslu). „Pojem sociální politika u nás zdomácněl na 

přelomu 19. a 20. století“ (Tomeš 2001: 20).

Přesné vymezení sociální politiky tak, jak je vnímána v dnešní době, je velmi 

obtížné, neboť i v akademických kruzích je definice sociální politiky velmi nepřesná 

a každý autor si ji přizpůsobuje a vykládá podle vlastní úvahy (Munková a kol. 2005; 

Tomeš 2001; Čabanová, Munková 2005 a další).

Původem latinské slovo ‚sociální‘ je v češtině používáno ve smyslu 

‚společenský‘, ‚týkající se hospodářsky slabých a závislých vrstev‘, ale nesprávně 

i ‚hygienický‘ (Tomeš 2001). Někdy je druhý z vyjmenovaných rozdělován ještě ve 

smyslu „vyrovnání nerovností a zlepšování společenských poměrů“ a ve smyslu 

„kurativním, tedy jako řešení nepříznivých sociálních situací“ (Čabanová, Munková 

2005: 245). Řecký původ slova ‚politika‘ zase odkazuje k ambivalentnímu pojmu 

vykládanému nejčastěji jako ‚úsilí o rozvoj, udržení nebo změnu systému‘, ‚soubor 
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sociálních činností‘, či ‚soubor politických nástrojů‘ (Tomeš 2001). Politika je také 

vykládána jako proces záměrného ovlivňování jednání jednotlivců i sociálních 

institucí (Večeřa 1996). 

Spojení těchto slov je tedy možné podle Tomeše (2001) vyložit jako soustavné 

a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo o udržení svého 

nebo jiného sociálního systému prostřednictvím vlastního rozhodování a činnosti, 

jehož výsledkem je fungování nebo transformace tohoto systému. Stručně a výstižně 

sociální politiku definovaly Čabanová a Munková (2005: 246) „jako snahu 

o ovlivnění sociální reality“. Cílem, ke kterému sociální politika v moderní evropské 

státní sociální politice směřuje je realizace nezadatelných lidských práv, zaručených 

přinejmenším ústavou dané země (Tomeš 2001).

Často je sociální politika při jejím definování rozdělována na užší a širší pojetí. 

„To, jak široce či úzce je sociální politika koncipována, závisí především na 

převládajících hodnotových a ideologických principech dané společnosti“

(Čabanová, Munková 2005: 247). 

V užším slova smyslu bývá pojímána pouze jako doplněk hospodářské politiky při 

udržování sociálního konsenzu ve společnosti prostřednictvím sociálního 

zabezpečení či pouze záchranné sociální sítě občanů, a je tak lidmi vnímána spíše 

jako zátěž ekonomiky a rozvoje (Krebs a kol. 1991). Jedná se tedy pouze o konkrétní 

dílčí sociální opatření a sociální dávky, které mají pomoci v tíživé sociální situaci 

(Večeřa 1996). Spojována je pouze se sociální činností státu jako jediného subjektu. 

Toto je pojetí bylo typické především v době minulé a právě za socialismu. 

„Ve skutečnosti má sociální politika“, podle Krebse (1991: 7), „aktivní úlohu ve 

společnosti, značnou část jejích výdajů představují investice do lidí, které se 

společnosti mnohonásobně vracejí.“ V širším významu je tak sociální politika nejen 

sociální ochranou nebo záchrannou sítí před sociální riziky, ale koncepcí celé 

společnosti, základními sociálními idejemi ovlivňujícími ekonomické a politické 

vztahy ve společnosti i aktivizačním činitelem napomáhajícím uspokojování 

sociálních potřeb a zabezpečení aktivního a důstojného života každého člena 

společnosti (Večeřa 1996). Záchranná sociální síť je tedy pouze jedním z nástrojů 

sociální politiky, přesto pro tuto diplomovou práci stěžejní, systém sociálního 
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zabezpečení totiž nabývá stejného významu jako záchranná sociální síť1. M. Hill 

(cit. dle Krebs a kol. 2007) širší pohled na sociální politiku definuje jednak jejími 

odlišnostmi od ostatních politik, nebo jako součást politiky veřejné, jejích určitých 

oblastí a oborů. V tomto případě jsou za sociální politiku považovány takové obory 

veřejné politiky, které jsou za ně všeobecně uznávány, přesto jde o poněkud 

libovolnou kategorizaci, a proto se tento přístup setkává s kritikou. Do oblasti 

působnosti sociální politiky potom řadíme zejména politiku sociálního zabezpečení, 

o jejíž části pojednává tato práce, zdravotní politiku, politiku bydlení, rodinnou 

politiku, politiku zaměstnanosti, někdy také vzdělávací politiku.  

Další možné vymezení je také dle Potůčkova (1995) rozdělení sociální politiky na 

praktickou činnost (společenská praxe) a vědní obor (teoretická disciplína). 

Praktická sociální politika je pak samotným politickým procesem a zároveň 

předmětem sociální politiky jako vědního oboru. Řeší prostřednictvím svých nástrojů 

konkrétní sociální situace (sociální problémy) (Čabanová, Munková 2005). „Jako 

společenská praxe je sociální politika prováděna různými subjekty po staletí, se 

vznikem moderního státu však postupně získává i institucionální a legislativní 

rámec“ (Večeřa 1996: 29). „Sociální politika jako vědní disciplína je analýzou 

procesů tvorby a realizace politik dotýkajících se vztahů občanů a sociálních 

podmínek jejich života“ (Potůček 1995: 33). Vychází z poznatků některých ostatních 

společenských věd a ty poté přenáší na sociální realitu, zkoumá sociální politiku jako 

praktickou aktivitu (Čabanová, Munková 2005). 

Pro nejednoznačnost pojmu autoři často užívají raději výčtu jejich základních 

složek místo obsažné a nesrozumitelné definice. Sociální politika je tedy tímto 

způsobem charakterizována jako: 

 Snažící se o zlepšení životních podmínek obyvatel,

 zajišťující a zachovávající bezpečí a sociální suverenitu,

 redukující sociální závislost a ohrožení (Žižková 1995).

 Prospěšná občanům,

 vázaná na ekonomické i mimoekonomické cíle,

 používající přerozdělování zdrojů,

                                                
1 Záchranná sociální síť funguje jako útočiště poslední naděje pro lidi v ekonomické i sociální nouzi 
(Tomeš 2001).



15

 užívající politické moci k regulaci ekonomických aktivit (Titmuss, 

cit. dle Večeřa 1996: 30).

 Zahrnující sociální zabezpečení, zdravotní politiku, bytovou politiku, 

sociální služby, politiku zaměstnanosti, někdy politiku vzdělávací 

(Marshall 1975, cit. dle Čabanová, Munková 2005).

 Poskytující sociální dávky,

 obsahující rodinnou politiku, svépomocná a zájmová sdružení, obce 

a regiony jako subjekty

 a distribuující placenou i neplacenou práci (Titmuss, cit. dle Potůček 

1995).

Širší a užší pohled můžeme uplatňovat také vůči subjektům sociální politiky2. 

Někteří mezi ně řadí pouze státní (veřejnoprávní) instituce, v jiném pojetí má každý 

sociální subjekt svou sociální politiku, kterou uplatňuje vůči objektům sociální 

politiky3 buď jako hlavní smysl, nebo vedlejší produkt své existence (Tomeš 2001). 

V rámci druhého, širšího přístupu tak mezi subjekty lze zařadit kromě státu a obcí

také nestátní organizace (občanská sdružení, zájmové organizace, zaměstnavatelské 

organizace, církve, nadace, hnutí, spolky apod.) a mezinárodní organizace, Večeřa 

(1996) sem řadí i rodinu a občana samotného. Stát má přesto ve svém postavení vůči 

ostatním subjektům určitá specifika. Liší se svou zvláštní mocí (regulovat 

a vynucovat sankčními mechanismy), zvláštní povinností (zaručit lidská práva) 

a zvláštními prostředky k uskutečnění svých sociálně politických cílů  (peníze, 

instituce) (Tomeš 2001).

Nástroje sociální politiky4 jsou potom podmíněny historicky a sociálně 

politickou a ekonomickou situací země (Tomeš 2001). Odvislost sociální politiky od 

různých faktorů společenského prostředí je pramenem neobyčejné rozdílnosti 

přístupů k sociálním problémům v jednotlivých státech a kontinentech, důvodem je 

i různost názorů na to, co je považováno za sociální problém (Munková a kol. 2005). 

                                                
2 Subjektem sociální politiky formující své potřeby a zájmy a prosazující svou sociální politiku vůči 
jejím objektům může být jen formalizovaný sociální systém s definovanými strukturami a chováním, 
nemůže jím být jednotlivec nebo neformální a náhodné skupiny lidí (Tomeš 2001).

3 Objektem sociální politiky je ten, ke komu tato politika směřuje a kdo z ní má prospěch (jednotlivci, 
rodiny, skupiny osob) (Tomeš 2001).

4 Prostřednictvím nástrojů sociální politiky jsou realizovány sociálněpolitické cíle a tedy i sociální 
práva občanů; lze za ně považovat právo, finanční prostředky a soubor institucí (Čabanová, Munková 
2005). Potůček (1995) k nástrojům sociální politiky řadí ještě sociální programy, působení 
hromadných sdělovacích prostředků a nátlakových akcí.
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Proto si každý stát vytváří svůj právní řád a určité sociální instituce, a proto vznikají 

odlišné sociální systémy (Tomeš 2001). Česká sociální politika je mimo jiné 

charakterizována existencí institutu sociálního zabezpečení, které je dále rozděleno 

na sociální pojištění, státní sociální podporu a sociální pomoc. Na způsob fungování 

posledního jmenovaného systému směrem k jedné z jeho cílových skupin v České 

republice je zaměřena právě tato práce.

Pokud chápeme sociální politiku hlavně jako politiku státu, jejímž cílem je 

vytvoření systému na ochranu společnosti před vznikem sociálních patologií 

a k zabezpečení sociální soudržnosti, potom je systém sociální ochrany jednou 

z forem konkrétní realizace sociální politiky (Koldinská 2007).

„Účelem sociální ochrany je v tomto smyslu chránit občany (event. jejich rodiny) 

v případě, že jim hrozí určité ‚sociální nebezpečí‘, tedy hrozí, že dojde k sociálně 

nepříznivé situaci, nebo k ní již dokonce došlo“ (Koldinská 2007: 21) Pojímáme-li 

tento pojem v celé jeho šíři, potom sem řadíme nejen klasické dávky v rámci systému 

sociálního zabezpečení, ale např. i ochranu bezpečnosti a zdraví při práci, zákaz 

dětské práce, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých, sociálně-právní ochranu

dětí atd. 

V rámci této práce se ovšem zaměřím pouze na užší vymezení sociální ochrany 

v podobě systému sociálního zabezpečení5. Konkrétně jej definuje Víšek 

(1993: 107) jako „souhrnné označení pro všechny sociální instituty poskytující 

občanům sociální příjmy a služby určené k uspokojení jejich sociálních, společensky 

uznaných potřeb, a to za situace, kdy tyto své potřeby nejsou občané schopni 

uspokojovat vlastními silami z důvodu, který je celospolečensky akceptován (nemoc, 

stáří, invalidita, péče o děti apod.)“ Cílem sociálního zabezpečení je s pomocí 

právních, finančních a organizačních nástrojů kompenzovat nepříznivé životní 

situace vzniklé v důsledku okolností ohrožujících uznaná sociální práva (Potůček 

1999). Sociální ochrana v rámci systému sociálního zabezpečení je tedy důležitým 

nástrojem založeným na solidaritě, s jehož pomocí stát naplňuje základní lidská 

                                                
5 Pojem sociální zabezpečení se prvně objevil v programu Všesvazové komunistické strany v roce 
1919 a označoval všeobsahující systém sociálních dávek pro všechny zaměstnance (Tomeš 2001).
Nejdříve totiž bylo sociální zabezpečení „omezeno pouze na specifické situace (např. pracovní úrazy) 
či sociální skupiny (např. státní úředníky)“ a jeho postupná univerzalizace započala až po druhé 
světové válce, postupně byla pomoc od tohoto systému uznána jako právní závazek států vůči svým 
občanům (Potůček 1999: 96).
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práva zakotvená v Ústavě České republiky i v mezinárodních dokumentech

(Koldinská 2007).

V současné době existují v moderních evropských státech v zásadě dva principy, 

na základě kterých je poskytována ochrana v rámci sociálního zabezpečení směrem 

ke znevýhodněným občanům. Základem prvního je fakt, že je po občanu 

požadováno, aby se pojistil pro případ sociálních událostí, které eventuelně mohou 

nastat a je předpokládáno, že by je občan bez pomoci nezvládl překonat. Druhým 

způsobem pomoci je poskytnutí dávek občanům státem v situacích, na které se 

nepojišťovali, ale na základě celospolečenské shody je v nich pomoc žádoucí 

a nutná. Podle způsobu poskytování se dávky dále dělí na netestované – poskytují se 

každému, koho definovaná událost potká, nebo testované – poskytované v závislosti 

na příjmu žadatele. (Matoušek, Koldinská 2007)

V souladu s těmito principy započala na počátku 90. let v kontextu scénáře 

sociální reformy6 i v České republice (dále ČR) snaha o vytvoření systému 

poskytování sociální ochrany v rámci sociálního zabezpečení a jeho tehdejší podoba 

byla ponechána dodnes. Sociální zabezpečení tak ve výsledku zahrnuje tři základní 

typy relativně samostatných a principiálně odlišných systémů - sociální pojištění, 

státní sociální podporu a sociální pomoc (Víšek 1993).

Následující tabulka zachycuje základní vzájemné odlišnosti mezi jednotlivými 

systémy sociální ochrany v České republice:

Tabulka č. 1 - Systémy sociální ochrany v ČR.

Sociální pojištění Státní zaopatření
(státní sociální podpora)

Sociální pomoc

Kdo Pojišťovna Státní úřad Obec

Komu Pojištěný Rodina Jedince v krizi

Jak Peněžní dávka / 
/ úhrada

Peněžní dávka Dávka, služba

Za co Pojistné Státní rozpočet
Obecní rozpočet / úhrada 

klienta

Na základě 
čeho

Placení pojistného 
+ zákon

Zákon Úřední výrok

Zdroj: Koldinská (2007: 27), upraveno.

                                                
6 Listopad 1989 znamenal pro českou společnost zlom, který se projevil mimo jiné nutností 
celospolečenské transformace. K nejzásadnějším změnám patřilo provedení ekonomické reformy, 
kterou ovšem nebylo možné uskutečnit bez souběžné reformy sociální. Právě počátek reformy 
v sociální oblasti je spojován s přijetím scénáře sociální reformy, který byl vypracován v roce 1990, 
stal se prakticky sociálním programem tehdejší vlády a prvním koncepčněji zaměřeným programem 
naší sociální politiky po roce 1948 (Krebs a kol. 2007).
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Jak znázorňuje tabulka, každý z těchto systémů používá jiné nástroje, aby 

realizoval sociální ochranu. Dávky a služby poskytované v rámci všech tří systémů 

mají za úkol zlepšovat sociální postavení osob či rodin, které jsou v ohrožení 

nepříznivé sociální situace, či u nich již tato situace nastala. Dávky jsou poskytovány 

ve formě peněžní a věcné (potraviny, oblečení, zdravotní pomůcky aj.), jsou tedy 

hmotného charakteru. Mezi služby v podobě naopak nehmotné pomoci lze zařadit 

úkony vykonávané jednotlivcem, rodinou, okruhem přátel nebo institucí ve prospěch 

potřebného. (Koldinská 2007)

Financován je systém sociálního zabezpečení přerozdělováním z několika zdrojů, 

z povinného pojistného, ze státního rozpočtu a ze zdrojů účastníků právních vztahů 

sociálního práva. 

„Státní rozpočet je velmi důležitým zdrojem financování sociální ochrany jako 

celku. Česká republika k tomuto účelu vynakládá ročně cca 20 % HDP a řadí se tak 

mezi evropské státy s průměrnými sociálními výdaji.“ (Koldinská 2007: 58)

Prostřednictvím krajských a obecních rozpočtů jsou hrazeny dávky a částečně 

i služby plynoucí ze systému sociálního zabezpečení. 

Podpůrně je sociální ochrana financována ještě z jinných zdrojů, např. 

z prostředků zaměstnavatele, přímou úhradou od klienta, sponzorskými dary atp., 

přičemž těchto více zdrojů zaručuje dlouhodobou finanční i sociální udržitelnost 

systému a stává se tak podmínkou existence sociálních i jiných systémů v moderní 

společnosti. (Koldinská 2007) 

„Celá oblast sociální politiky je těsně vázána na hospodářskou politiku státu 

ovlivňující makroekonomické (např. míru inflace, tvorbu zdrojů státního rozpočtu, 

tendence vývoje národního hospodářství apod.) i mikroekonomické vztahy (např. výši 

a strukturu příjmů domácnosti, reálnou kupní sílu domácnosti apod.), promítající se 

do sociální situace potenciálních adresátů (…) sociální politiky“ (Večeřa 1996: 31). 

Hospodářská situace tedy představuje materiální základnu a označuje prostor, ve 

kterém se sociální zabezpečení může rozvíjet, přestožena dynamika vývoje souvisí 

s jinými faktory. Jinak řečeno, přerozdělování prostředků by se v případě výrazného 

zpomalení nebo dokonce zastavení růstu národního důchodu stalo problematickým .

(Munková a kol. 2005)
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Aby mohla být vůbec poskytnuta pomoc ze systému sociálního zabezpečení, je 

nutné hledat způsoby organizace lidí a strukturace a provedení jejich činnosti za 

tímto účelem, čímž se zabývá sociální správa. Zatímco na přelomu 19. a 20. století 

v Evropě se pojmem sociální správa (angl. social administration) rozuměla soustava 

státních institucí poskytujících sociální ochranu nízkopříjmovým a zchudlým lidem, 

později označoval sociální služby v nejširším slova smyslu a v současnosti pojem 

zahrnuje státní a veřejnoprávní instituce poskytující sociální ochranu. (Tomeš 2001)

Specifikum sociální správy je v jejím sloučení veřejné a soukromé správy. 

Sociální správa vznikla zdola ze sociální potřeby jedné strany a ze strachu ze 

sociálního napětí z druhé strany. Tomeš a kol. (2009: 33) dále definuje sociální 

správu jako „souhrn orgánů a organizací konající v sociální sféře a realizující

sociální politiku určitými nástroji, prostředky a technikami“. Zahrnuje do ní 

veřejnoprávní i soukromoprávní formalizované organizace, činnosti a postupy,

kterými je uskutečňována sociální ochrana občanů a uspokojování jejich sociálních 

potřeb.

V tabulce č. 2 jsou obecně uvedeny subjekty sociální správy, jež spravují 

jednotlivé systému sociálního zabezpečení.

Tabulka č. 2 - Sociální správa v sociálním zabezpečení.

Systém sociální ochrany Státní správa Samospráva Soukromá správa

Důchodové pojištění ČSSZ Penzijní fondy
(penzij. připojištění)

Nemocenské pojištění OSSZ

Státní sociální podpora Úřady práce

Sociální pomoc Krajské úřady
Obecní úřady

Kraje
Obce

Občanská sdružení
Obecně prospěšné společnosti
Církevní právnické osoby

Zdroj: Koldinská 2007: 51, upraveno.

Přestože z tabulky vyplývá i v současnosti dominantní postavení státní správy 

v systému sociálního zabezpečení, vliv soukromého sektoru se tu ukazuje také jako 

značný, obzvláště v systému sociální pomoci. 
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3.2 Vymezení sociální pomoci rodinám pečujícím o zdravotně 

znevýhodněné děti jako veřejně politického zájmu

Kapitola se zabývá specifikováním problému, kterému je tato práce věnována. 

Jejím úkolem je tedy konkrétně vymezit oblast zájmu diplomové práce a obhájit 

důležitost a nevylučitelnost problematiky ze spektra věřejně politických zájmů.

3.2.1 Sociální pomoc a sociální služba  

Možnost zaměřit se na problematiku sociální pomoci zdravotně znevýhodněným 

dětem je nutně podmíněna prvotním osvětlením samotného pojmu sociální pomoc, 

pro tuto práci pojmu zásadního, a také pojmů souvisejících. 

Sociální pomoc (angl. social assistance) je, jak je již výše uvedeno, jedním ze tří 

teoreticky samostatných a na jiných principech fungujících pilířů sociálního 

zabezpečení. Podle Večeři (1996) se uplatňuje v sociálních situacích, ve kterých pro 

člověka již neexistují jiné možnosti, jak překonat tyto obtížné životní situace. Slovy 

Potůčka (1995) je soustava sociální pomoci koncipována jako ‚záchrana tonoucích‘

a pomáhá v situacích, kdy ostatní zdroje, které by mohly pomoci, nejsou k dispozici, 

dotyční nemají nárok na dávky sociálního pojištění a státní sociální podpory nebo 

tyto nejsou dostatečné a jedinec, či rodina nejsou schopni ohrožující životní situaci 

sami překonat. Ještě dále ve výkladu pojmu jde Tomeš (2001), podle nějž pojem 

sociální pomoc nahradil starší pojem chudinská péče či podpora a označuje jednu 

z nejstarších forem přerozdělování, kterou stát pomáhá potřebným. Souhrnně tedy 

řeší systém sociální pomoci situace, kdy jsou ohrožena práva občana, občan se 

nachází v hmotné nouzi nebo sociální nouzi a není schopen zabezpečit svoje potřeby 

vlastními silami, či mu tyto situace hrozí (Krebs a kol. 2007).

Krebs a kol. (2007) vysvětluje, že se v systému sociální pomoci řeší obtížné 

sociální situace stavu hmotné a sociální nouze a od sociálního pojištění a zaopatření 

se tak systém liší svou individualizovanou aplikací podmíněnou chudobou (sociální 

nouzí). V současnosti je totiž (naopak od systému fungujícího v minulém režimu, 

kde se lidé naučili zcela spoléhat na stát a nevyvíjet vlastní aktivitu) v rámci systému 

sociální pomoci kladen důraz na aktivní úlohu adresáta sociální pomoci a jeho 

odpovědnost za sebe i svou rodinu, proto je potřebnost této formy pomoci důkladně 

individuálně testována, patří tedy mezi tzv. ‚means tested‘ dávky. Ověřovány jsou 
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vlastní příjmy, možnost jejich zvýšení, majetkové poměry apod. (Večeřa 1996). 

Individuálně jsou tedy posuzovány jednotlivé případy a forma a intenzita následné

pomoci je proto poskytována nejvhodněji vzhledem ke konkrétní situaci jedince 

a k jeho potřebám. Na dávky sociální pomoci nevzniká nárok přímo ze zákona, ale až 

na základě úředního rozhodnutí splněním zákonných podmínek. (Koldinská 2007) 

Finanční prostředky na sociální pomoc plynou ze státního a obecního rozpočtu 

a také od nestátních subjektů, nejvíce je ale zabezpečována na úrovni obce, jejíž role 

je důsledně oddělena od role státu.  

Adresáty sociální pomoci jsou (Tomeš 2001: 27): 

a) dlouhodobě nezaměstnaní občané

b) staří občané

c) zdravotně postižení občané

d) standardní i rozvrácené rodiny

e) sociálně dezintegrovaní občané.

Výše uvedené naznačuje, že sociální pomoc je určena poměrně omezenému 

okruhu osob, a to slabým a zranitelným členům společnosti a těm, kdo jsou 

vyčleňováni ze společnosti (Koldinská 2007).

Krebs a kol. (2007: 265) dále jmenují cíle sociální pomoci v občanově sociálně 

neuspokojivé situaci:

1) navrátit co nejrychleji sociální suverenitu (v případě problému 

přechodného charakteru, aby mohl občan opět převzít plnou odpovědnost)

2) překonat přechodně delší stadium sociálně ekonomických obtíží (při déle 

trvajícím problému, kdy nelze předpokládat velmi rychlý návrat sociální 

suverenity, např. tělesné postižení) a zabránit propadu k naprostému 

odkázání na péči společnosti,

3) řešit trvalé sociálně svízelné postavení (pokud nelze ani s pomocí obnovit 

sociální suverenitu).

V rámci sociální pomoci jsou osobám, či celým rodinám poskytovány věcné7

i peněžité8 sociální dávky a sociální služby (také služby sociální péče). Mezi nástroje 

                                                
7 Pod sociální pomocí prostřednictvím věcné dávky si můžeme představit především pomůcky spojené 
s ochranou zdraví (léky a zdravotní pomůcky – berle, invalidní vozíky, protézy, ochranné pracovní 
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pomoci v rámci systému ale patří také poradenství, prevence sociálně-patologických 

jevů a sociálně-právní ochrana (Krebs a kol. 2007).

Sociální služby (angl. social services) se prolínají celým systémem sociální 

ochrany, mohou být tedy vytvářeny ve všech třech složkách sociálního zabezpečení, 

přestože jejich doménou je systém sociální pomoci. Ačkoli je jejich poskytování 

vždy nákladnější než poskytování peněžních dávek, jsou využívány v případech, kdy 

je to sociálně efektivnější (Tomeš 2001). Jejich výhodou je zabránění finanční 

závislosti klienta na systému a motivace klienta, aby ukončil vlastní situaci 

potřebnosti (méně již v případě právě zdravotně znevýhodněných osob), vzhledem 

k jejich finanční náročnosti je však i v systému sociální pomoci upřednosťováno 

poskytování dávek (Koldinská 2007). Krebs (2007: 66) vysvětluje jejich funkci jako 

„… uspokojování specifických potřeb určitých skupin obyvatelstva poskytnutím 

služby“, a to i v širším smyslu slova v oblasti zdraví, vzdělávání, bydlení

a poradenství. V tomto pojetí jsou tak často dávány do souvislosti s širší kategorií 

veřejných služeb poskytovaných v zájmu veřejnosti, financovaných z veřejných 

rozpočtů, a proto více závislých na politickém rozhodování státu, krajů a obcí

(Matoušek, Koldinská 2007). 

V tradičním, užším pojetí, jsou sociální služby v ČR součástí státního systému 

sociálního zabezpečení, legislativou zařazeny do systému sociální pomoci a jsou 

poskytovány lidem společensky znevýhodněným. Jejich účelem je zlepšení kvality

života těchto osob, jejich začlenění do společnosti nebo ochrana společnosti před 

riziky, která tito lidé představují. (Matoušek, Koldinská 2007)

Zatímco systém sociální pomoci je spojován především se státním sektorem, který 

jej zabezpečuje, samotné sociální služby jako jeho součást jsou poskytovány nejen 

v rámci sektoru státního, ale i nestátního. Tyto potom nejsou financovány pouze 

z veřejných rozpočtů (výběr poplatku za poskytnutí, sponzoring aj.). „I v případě

nestátních subjektů (soukromoprávních) je však stát – jako garant dodržování 

základních lidských práv – povinen formou periodického prověřování činnosti těchto 

                                                                                                                                         
pomůcky), ale i šatstvo, či potraviny v situacích, kdy existují pochybnosti o využití peněžité dávky. 
(Krebs a kol. 2007)

8 „Peněžité dávky jsou finanční částky vyplácené většinou na základě nároku (…) nebo je nárok na ně 
podmíněn úředním výrokem na základě žádosti (dávky sociální péče, …)“ (Čabanová, Munková 
2005: 259). 
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subjektů a přidělováním licencí zaručit občanům, že tyto instituce budou vykonávat 

to, k čemu se zavázaly“ (Matoušek, Koldinská 2007: 11). 

Typologie sociálních služeb se vyvíjí a tak existuje těchto rozdělení několik. 

Například Tomeš (2001: 30) je v rámci České republiky dělí na ‚služby sociální 

péče‘ (pečovatelská služba, kluby, osobní asistence, chráněné bydlení, ústavní péče) 

a ‚služby sociální prevence‘ (poradenství, komunitní sociální práce, sociální práce se 

skupinami atd.). Obě zmíněné jsou v kontextu této práce nejdůležitější, neboť 

důvodem jejich potřeby bývá často právě zdravotní handicap.

3.2.2 Zdravotní znevýhodnění jako sociální událost

Pojem sociální událost / situace, příp. obtížná / ohrožující životní situace

(angl. contingency) byl vyvinut z pojmu ‚sociální zla‘, který byl používán nejdříve.

William Beveridge (cit. dle Koldinská 2007: 63) ve své správě v roce 1942 definoval 

pět typů ‚sociálního zla‘, a to nedostatek (want), nemoc (illness), neznalost 

(ignorance), špína (squalor) a zahálka (idleness). Jejich vznik je spojen s obavou 

hrozby pro společnost a její stabilitu, na kterou prvotně sociální systémy reagovaly. 

Teprve s vývojem společnosti došlo ve 2. polovině 20. století k formálnímu 

vyjádření lidských práv v mezinárodních právních dokumentech, které s sebou 

přináší moderní pojem sociální události. Ta již přestávají být pouhými riziky pro 

společnost, ale také událostí v životě člověka bez negativního zabarvení, přesto 

pohledem sociální politiky by její důsledky bez adekvátního zásahu stále mohly

ohrozit stabilitu ve společnosti. Pro sociální politiku tedy není relevantní sociální 

událost jako taková (např. rodičovství), ale až z ní plynoucí následky (např. zvýšené 

životní náklady, snížená schopnost výdělečné činnosti apod). (Koldinská 2007)

Tomeš (2001) sociální událostí nazývá nepříznivou životní situaci, v jejímž 

důsledku je člověk sociálně ohrožen (například dezintegrací, samotou, či chudobou) 

a následkem tohoto sociálního ohrožení u něj může nastat ztráta příjmů, mimořádně 

vysoké výdaje nebo mimořádné zdravotní či sociální omezení (nerovnost, nedostatek 

šancí apod.). Důležitý je zde fakt uznání nepříznivých důsledků za předměty 

veřejného zájmu (a tedy existence sociálního opatření napravujícího tento nepříznivý 

stav), teprve potom je možno je považovat za sociální události. Ze zde uvedeného 

tedy vyplývá, že dostane-li se osoba do situace vyhovující definici sociální události, 

vzniká jí právo na získání některého druhu pomoci ze systému sociální pomoci. 
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V současnosti můžeme rozlišovat šest základních skupin sociálních událostí, ze 

kterých plynou ohrožení a nepříznivé důsledky jednak pro dotčenou osobu samotnou 

a jednak také pro společnost a které souvisejí: 

a) se zdravotním stavem (nemoc, úraz, invalidita)

b) s rodinou (mateřství, výchova dětí, selhání rodiny, smrt atd.)

c) s věkem (stáří)

d) s nezaměstnaností

e) s nouzí

f) s nepřizpůsobením (sociální dezintegrace). (Tomeš 2001)

Zdravotní znevýhodnění (angl. handicap, disability, impairment atp.) je spojeno 

se zhoršením zdravotního stavu, který také způsobuje neschopnost k zaměstnání 

a možnou následnou chudobu či sociální vyloučení, a stává se tak jasnou 

a nezpochybnitelnou sociální událostí. Terminologické vymezení zdravotního 

znevýhodnění, postižení, ohrožení či narušení jedince není bohužel zdaleka ustálené, 

dokonce je terminologie poměrně často nově kodifikována, a to v důsledku velké 

heterogenity problematiky, dynamického rozvoje vědy v těchto otázkách i různých 

oborů v rámci transdisciplinárního přístupu (Lechta 2010). V České republice 

v současnosti existuje dokonce několik desítek klasifikačních přístupů současně, jsou 

často nesouměřitelné a nekompatibilní z hlediska druhu, závažnosti a hloubky 

postižení. Z hlediska existence řádově několika různých klasifikací, které třídí 

odlišné stránky projevů a důsledků zdravotního znevýhodnění může být 

nejednoznačnost pojmů oprávněná, ale přesto tento stav bývá kritizován zejména 

samotnými občany se zdravotním postižením a vyvstává požadavek vypracování 

jednotné definice pojmu zdravotního postižení. (Koláčková, Kodymová 2010)

Tento stav je zapříčiněn kromě již zmíněného také vývojem v oblasti lidských 

práv a důrazem na ochranu před diskriminací zdravotně znevýhodněným. Z toho 

důvodu se postupně upouštělo od řady z těchto pojmů, neboť byly často užívány 

nejasným způsobem, odrážely pouze lékařský (diagnostický) přístup, který se 

neohlížel na podmínky, v nichž lidé žijí a nevystihoval tak podstatu věci, nebo

některé tyto pojmy získaly pejorativní charakter (např. invalida, defektní osoba, 

poškozený, postižení, abnormální, ale i handicap aj.). Vysokajová (2000) dokonce 

přichází s odmítáním jakéhokoli třídění či označování osob se zdravotním postižením 

proto, že je údajně a priori diskriminuje a vede k jejich segregaci. Místo toho se 
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objevuje termín ‚osoby se zvláštními potřebami‘, na jehož základě je nově jakékoli 

postižení definováno potřebami člověka. 

V současnosti se v české právní terminologii vyskytují následující pojmy užívané 

pro označení diskutovaného jedince. Listina základních práv a svobod a právní 

dokumenty týkající se zaměstnanosti užívají termín ‚osoby zdravotně postižené‘ či 

‚osoby těžce zdravotně postižené‘. V zákoně o důchodovém pojištění a tedy ve 

spojení se zdravotním stavem vedoucím i k poklesu výdělečné schopnosti se hovoří 

o ‚invaliditě‘. Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy preferují ‚občana se 

změněnou pracovní schopností‘ (včetně ‚občana se změněnou pracovní schopností 

s těžším zdravotním postižením‘). Ve školství identifikují ‚mládež vyžadující zvláštní 

péči‘, pedagogika a psychologie hovoří o člověku ‚defektním‘, ‚s různými vadami‘

a ‚postiženém‘ a zdravotnictví zase o ‚nemocném‘, ‚anomálním‘, ‚oslabeném‘

a dalších. Za ‚poškození zdraví‘ je bráno toto znevýhodnění v rámci úrazového 

pojištění a ‚dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav‘ používají předpisy z oblasti státní 

sociální podpory a sociální pomoci. (Koldinská 2007; Vysokajová 2000; 

Frey a kol. 1991) „Až do 31. 12. 2006 používal český právní řád v souvislosti 

s poškozením zdravotního stavu zvláštní kategorii – bezmocnost“ (pro účely tzv. 

zvýšení důchodu pro bezmocnost a stanovení ceny pečovatelské služby) (Koldinská 

2007: 103). Po změně právní úpravy sociální pomoci byl tento pojem změněn na 

‚závislost na pomoci jiné fyzické osoby‘. Invalidita tedy odkazuje k výdělečné 

činnosti a schopnosti ji vykonávat, zatímco závislost na pomoci jiné fyzické osoby 

k potřebě pomoci ze strany druhé osoby v péči o vlastní osobu. (Koldinská 2007)

Lechta (2010) vymezuje ‚postižení‘ u dětí9 ze symptomatologického hlediska jako 

relativně trvalý stav, nenapravitelný v poznávací, komunikační, motorické nebo 

emocionální oblasti s významnými obtížemi při učení a sociálním chování. 

‚Narušení‘ může být naproti tomu limitované, tedy reparabilní. ‚Ohrožením‘ rozumí 

dlouhodobé nepříznivé působení různých faktorů, které ve výsledku v případě 

nepříznivých okolností mohou způsobit ‚narušení‘. Kromě těchto termínů se při 

charakteristikách dětí z hlediska výchovy a vzdělávání u nás používají ještě 

‚znevýhodněný žák‘ a ‚žák se zdravotním znevýhodněním‘. Lechta neopomíná ani cizí 
                                                
9 Jako dítě je pro účely této práce definováno nezaopatřené dítě, jak je vymezeno v zákoně 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění účinném od 1. 4. 2011. Za nezaopatřené dítě se 
považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26 let věku, jestliže a) se 
soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí 
povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (§11).
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terminologii, ze které je u nás nejvíce využíván pojem ‚handicapped children‘, 

příp. ještě ‚impairment‘ (tělesné poškození).

Nejednoznačnost pojmů se pokoušela vymýtit Světová zdravotnická organizace 

(WHO), když v roce 1980 vytvořila Mezinárodní klasifikaci vad, postižení 

a handicapů (International Classification od Impairments, Disabilities 

and Handicaps, ICIDH), ve které navrhla klasifikaci a jednoznačné vymezení těchto 

odborných termínů na 3 úrovních:

 Orgánové: impairment (vada, porucha – např. chybějící prst)

 Osobní, funkční: disability (postižení, nezpůsobilost – např. porucha 

uchopování, ztráta schopnosti)

 Sociální: handicap (znevýhodnění a obtíže při zastávání rolí, jež jsou pro 

jedince vzhledem k jeho věku, pohlaví a jiným kulturním a sociálním 

činitelům normální). (cit. dle Kalvach 2001; Slowík 2010)

Vzhledem k novým přístupům ke zdravotně znevýhodněným ovšem přestala tato 

klasifikace vyhovovat a nahradila ji nová Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností disability a zdraví – MKF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health –ICF) z roku 2001, která více reflektuje možnosti fungování 

a uplatnění jedince, než jeho omezení, hodnotí a posuzuje, co vše je takový člověk 

schopen i navzdory vadě či postižení zvládat, kromě zdravotních aspektů (diagnóza) 

bere v úvahu i vlivy prostředí a osobní charakteristiky jedince. (Slowík 2010; Lechta 

2010)

Během revize této klasifikace byl opuštěn pojem ‚handicap‘ a k zastřešení všech 

tří pohledů (těla, jedince i společnosti) byl použit výraz ‚disability‘ (česky 

‚postižení‘), zahrnuje v sobě tedy poruchy, hranice aktivit i omezení participace. 

V roce 2007 došlo na konferenci v Miláně k dohodě zainteresovaných evropských 

organizací, že  ICF (MKF) se stane základní metodikou k hodnocení funkčních 

schopností osob s disabilitou. Její přínos spočívá v tom, že neklasifikuje osoby, ale 

popisuje situace každého člověka v řadě okolností, které se vztahují ke zdravotnímu 

stavu. Díky této klasifikaci lze lépe definovat a vyhodnotit pozitivní a negativní 
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dopady prostředí na participaci osob s disabilitou10. (Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví: MKF 2008). Následující schéma zachycuje 

jednotlivé faktory, které působí na člověka a jsou posuzovány při klasifikaci v rámci 

MKF.

Schéma č. 1 - Schéma vzájemných interakcí různých komponent při posuzování 

podle MKF.

Zdravotní kondice

(vada nebo nemoc)

Tělesné funkce a struktury         Aktivity Participace

Faktory prostředí Osobní faktory

Zdroj: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF: 30.

Shrnu-li zde uvedené, pak zatímco zdravotní postižení, nezpůsobilost, invalidita či 

vada jsou pojmy vztahující se k orgánovým a funkčním úrovním poškození zdraví, 

termíny handicap a zdravotní znevýhodnění jsou synonyma úzce se vztahující 

zejména k sociální existenci člověka. Přestože byl termín handicap v souvislosti 

s poslední revizí MKF WHO opuštěn a nahrazen, pojem disabilita ještě není v České 

republice příliš vžitý. Z toho důvodu a také vzhledem k zaměření práce na sociální 

sféru je zde užíván původní výraz handicap / znevýhodnění. 

Srozumitelně osvětluje anglické terminologické rozdělení diskutovaných pojmů

Jaro Křivohlavý, přičemž tak jasně vymezuje pojem handicap.

                                                
10 „Disabilita je snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, 
když se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) setkává s bariérami prostředí“
(Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF 2008: 9). Dle předchozí 
klasifikace WHO se jedná o synonymum českého pojmu postižení, nezpůsobilost.
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Tabulka č. 3 - Terminologie v anglicky mluvících zemích.

Nemoc (dysfunkce) Krátkodobě Dlouhodobě

Biologické hledisko Disease (nemoc) Impairment (fyzicky nemocný)

Psychologické hledisko Illness (špatně, nesvůj) Disability (cítící se špatně)

Sociální hledisko (role) Sickness (působící neduživě) Handicapped (handicapovaný)

Zdroj: Buřvalová, Reitmayerová 2007: 5.

Z tabulky vyplývá, že handicap neznamená pouze typ nemoci člověka, ale 

vyjadřuje určitou dysfunkci sociální role, kterou jedinec nabývá svou odlišností od 

ostatních a jejich postoji vůči jeho osobě. Handicap tedy představuje znevýhodnění 

dané nejen postižením, ale hlavně mírou subjektivního zvládnutí tohoto postižení 

a pozicí jedince ve společnosti. (Buřvalová, Reitmayerová 2007)

I jednotný termín zdravotní znevýhodnění / handicap přesto stále představuje

velmi různorodou a nehomogenní skupinu. Slowík (2010: 14) identifikuje 

5 základních skupin znevýhodnění, které se už svou charakteristikou uvnitř každé 

skupiny relativně shodují, a to: 

 Postižení sluchu

 Postižení zraku

 Vada (porucha) řeči

 Mentální postižení

 Tělesné postižení. 

Dále je možné dělit postižení, které jedince v jeho životě handicapuje, na vrozené  

(cca 3 - 5 %) či získané v raném věku – více ovlivňuje vývoj jedince, ale je snazší se 

něj adaptovat, protože jedinci chybí srovnání dvou světů, a získané (v souvislosti se 

stárnutím až 50 %) – zde je problém přijetí nové identity, na které se podílí i postoje 

celé společnosti (Buřvalová, Reitmayerová 2007).

„Handicap obecně můžeme z hlediska prožívání jedince chápat jako náročnou 

životní situaci“ (Buřvalová, Reitmayerová 2007: 17). Podle Buřvalové 

a Reitmayerové (2007) samotné tělesné postižení nevytváří zásadní změny 

v osobnosti člověka, ale každé porušení normálního tělesného a psychického stavu 

znamená v podstatě zvláštní životní situaci, která vytváří náročnější životní 
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podmínky a tak člověka s postižením dlouhodobě zatěžuje, zvyšuje jeho stres, 

zhoršuje každodenní život a způsobuje řadu zdánlivě až neřešitelných vnitřních 

konfliktů. (Buřvalová, Reitmayerová 2007: 17) Jedná se o zásadní a náročnou životní 

změnu, která s sebou přináší mnoho omezení zhoršujících sociální a ekonomickou 

situaci jedince se zdravotním znevýhodněním a jeho rodiny (Koldinská 2007). 

V případě zdravotně znevýhodněných dětí se jedná především o úbytek pracovní 

aktivity pečujících rodičů či její absenci (ekonomická nesoběstačnost) a o zvýšené 

životní náklady (potřeba zvláštních pomůcek, zvláštní stravy, více léků, sociálních 

a zdravotnických služeb).

3.2.3 Veřejný zájem a sociální pomoc zdravotně znevýhodněným

Podle nejnovějších statistik OSN (Organizace spojených národů) a WHO žije na 

světě asi 650 miliónů lidí se zdravotním znevýhodněním (cca každý desátý člověk) 

a jejich počet se neustále zvyšuje. Jedná se tak o nejpočetnější menšinu na světě. 

(Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF 2008). Ke 

zvyšování jejich počtu dochází v souvislosti s jejich čím dále lepší evidencí, ale 

hlavně s kvalitnější a stále dostupnější péčí o těhotné ženy a novorozence (snižování 

novorozenecké a kojenecké úmrtnosti) (Frey a kol. 1991). V České republice se pak 

počet zdravotně znevýhodněných pohybuje kolem 1,2 milionu občanů (Vysokajová 

2000). V následující tabulce uvádím orientační odhad počtu zdravotně postižených 

v České republice, přestože se může jednat (z výše uvedených důvodů pojmové 

ambivalence) o sledované počty občanů pouze v určité klasifikační soustavě.

Tabulka č. 4 - Odhad počtu zdravotně postižených v ČR.

Typ postižení Počet lidí s postižením

Zrakové znevýhodnění 60 tisíc (z nich u 17 tisíc velmi těžké postižení)

Sluchové znevýhodnění 300 tisíc (z nich 15 tisíc zcela hluchých)

Poruchy řeči 60 tisíc

Slepohluchota 1500

Mentální znevýhodnění 300 tisíc

Vady pohybového ústrojí 300 tisíc

Diabetes 480 tisíc (z nich 70 tisíc inzulinovaných)

Cévní mozkové příhody 150 tisíc

Epilepsie 140 tisíc

Duševní nemoc 100 tisíc

Zdroj: Koláčková, Kodymová 2010: 90.
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„Existence zákonodárství a historický vývoj dokazují, že existují potřeby, jejichž 

uspokojení přinese užitek celé společnosti, i když si ho každý jedinec nemusí 

uvědomovat. Je tedy ve veřejném zájmu zajištění uspokojování těchto potřeb a to i na 

úkor ‚veřejného omezení osobních zájmů jednotlivců‘.“ (Dostálová, Křivková 

1999: 28) Sociální pomoc ze strany státu zdravotně znevýhodněným dětem se tak 

vzhledem k výše uvedenému nepochybně zdá být ve veřejném zájmu celé 

společnosti. Fakta, na základě kterých takto můžeme uvažovat budou uvedena v této 

podkapitole. Při vymezení termínu ‚veřejný zájem‘ budu vycházet převážně 

z příspěvku Miroslava Purkrábka (2001), který se jím podrobně zabývá ve sborníku 

Zdravotní politika a Ekonomika.

Veřejné služby, právě jejichž uspokojování je předmětem veřejného zájmu (neboť

zde z různých důvodů nefiguruje zájem privátní), jsou realizovány ve veřejném 

sektoru. Existence veřejného sektoru je přesto podmíněna existencí soukromého 

sektoru, který teprve následně vyvolává potřebu veřejného. Analýza procesů 

formování a uplatňování veřejného zájmu institucemi veřejného sektoru poté spadá 

do oblasti působení veřejné politiky. Jejím objektem není celá společnost, ale právě 

vše, co se týká veřejného sektoru a veřejného zájmu, včetně jeho vzniku, rozšíření

a uznání v dané době jako společensky aktuálního a významného. (Rektořík 1999)

Veřejná politika se v některých oblastech zcela prolíná se sociální politikou, v jiných 

oblast zájmu asociuje pouze k jedné z politik. 

Veřejný zájem (angl. public interest) je obtížně definovatelný a relativní pojem, 

který se proměňuje v čase a historicky se vyvíjí. Měl by zajišťovat budoucí prospěch 

společnosti, ale jelikož je obvykle tvořen dílčími zájmy obyvatel, je nezbytné, aby jej 

někdo souhrnně vzal v potaz a vyjádřil, posléze i zabezpečil. (Buchta 1999) 

Erazim Kohák (1994, cit. dle Purkrábek 2001) ve své stati Tragédie obecní 

pastviny trefně vystihuje princip vzniku veřejného zájmu. Pojednává o pastvině, 

v jejíž silách je uživit 100 ovcí. Na této pastvině pase svých 10 ovcí stejný počet 

hospodářů, nejsou si ale vědomi sebe navzájem a pastviny jako celku. Když každý 

z nich přidá na pastvinu další ovečku, celkový počet se tak zvýší na 110 ovcí, které 

už pastvina nedokáže uživit, proto postupně všichni zemřou hladem. Toto si nikdo 

nepřál, ale osobní skromná přání zapříčinila tento nechtěný důsledek. Možným 

řešením této tragédie je podle autora vzetí všech zúčastněných v potaz potřeb 
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společného dobra nebo jejich diktát od silnějších. Demokracii vidí jako pokus 

o přijetí osobní zodpovědnosti za věci obecné.

Kvalita veřejného zájmu spočívá v faktu, že se týká společnosti i ve chvíli, kdy si 

jej uvědomuje pouze menší množství lidí. Dle Purkrábka (2001: 23) je veřejný zájem 

„takový druh orientace politiky (…), který podporuje rozvoj společnosti a řešení 

jejích reálných problémů. Je v tomto smyslu v zájmu jednotlivců, kteří jsou členy 

veřejnosti.“

Výstižná je také definice Lippmannova (1955: 42), podle kterého je veřejný zájem 

„zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, racionálně a jednali nezaujatě 

a benevolentně“. 

„Je-li něco ve veřejném zájmu“, dle Malého (1999: 21) „automaticky 

předpokládáme, že se jedná o věc, která je obecně prospěšná, blahodárná a užitečná 

pro společnost“.

Zásadním předmětem veřejného zájmu jsou životní situace s potenciálem způsobit 

sociální napětí a jejichž příčinnou je ztráta nebo ztížení společenského 

a ekonomického uplatnění osob. Zájmem státu je sociální klid, stabilita 

a ekonomická prosperita, proto uznává tyto vybrané životní situace za sociální 

události a ve veřejném zájmu vytváří sociální opatření ve prospěch postiženého. 

(Tomeš 2001)

Souhrně veřejný zájem tedy vyjadřuje:

 Potřeby týkající se větších společenských kategorií (skupin, či celé 

společnosti),

 Hodnoty, na jejichž uskutečnění společnost aspiruje (např. národní 

společenství, kulturní obec),

 Obranu, před ohrožením těchto potřeb a hodnot.

Tyto potřeby, hodnoty a obrany mohou být buď krátkodobé (definovatelné 

a zjistitelné na podkladě sociálních problémů, napětí, společenských poruch, či 

funkčních potřeb společnosti a jejích podstatných částí, např. státu), dlouhodobé

(založené spíše na hodnotách, o něž společnost usiluje a případném ohrožení těchto 

hodnot), či směsí obou. (Purkrábek 2001: 24)

Osvětlení procesu, v rámci kterého se problematika stává uznaným veřejným 

zájmem, zde považuji za zásadní. Veřejný zájem je vždy vyjádřen v současnosti, jeho 



32

orientace by měla být hlavně na budoucnost, měl by předvídat potřeby a zájmy 

budoucích generací, ale jeho vznik a obsah je naopak výrazně ovlivněn minulostí,

dlouhodobým vývojem a zkušenostmi, kterými lidstvo ve svém vývoji prošlo. Dle 

historické zkušenosti vyplývají volby priorit společnosti a jejích členů z jejich 

sociální orientace, jež má tedy přímý i nepřímý vliv na vznik, obsah i prosazování 

veřejného zájmu politickými rozhodnutími o alokaci zdrojů. (Skřídlovská 1999)

Purkrábek (2001: 22-23) uvádí předpoklady, za kterých se problematika může stát 

veřejným zájmem:

1) Změna hodnotového klimatu společnosti ve vztahu ke zdravotně 

znevýhodněným, jejich společenskému postavení, potřebám, aktivitám.

2) Posunutí hodnotového klimatu do oblasti decizních a výkonných institucí 

veřejné politiky (parlament, vláda, ministerstva, samosprávy, zájmové, 

profesní a neziskové organizace, hromadné sdělovací prostředky). Pouhé 

uznání hodnot může jen velmi postupně měnit vědomí společnosti, ale 

nezabezpečí jejich uznání za priority vládních a parlamentních legislativních 

kroků.

3) Transformace hodnotového klimatu do veřejného zájmu (politická

kategorie srozumitelná veřejné politice a rozhodující pro její zaměření) 

pomocí politických mechanismů voleb, věcného dialogu a vyjednávání, tlaku

na politické strany a státní reprezentaci. Začíná od jednotlivců, mluvčích 

skupin občanů a komunit a pokračuje v politických stranách, které pod tímto 

tlakem a za podmínek soutěže o politickou moc a vliv upravují své programy 

a aktivity, aby získaly podporu, legitimitu ve veřejnosti.

Purkrábek (2001: 24-25) tedy považuje dva hlavní zdroje, které se vzájemně 

prolínají a podmiňují, za zodpovědné za vznik veřejných zájmů:

1. aspirace občanů na uspokojení jejich potřeb, přesahující jejich individuální 

možnosti, tj. jejich osobní zájmy (existenční, kulturní, bezpečnostní, 

zdravotní aj.),

2. působení společenských, nadindividuálních faktorů, jež ovlivňují existenci 

a vývoj společnosti, státu, a jejich širší prostředí (politické, mezinárodní, 

ekonomické, bezpečnostní, ekologické, kulturní aj.).
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Základním hybatelem vzniku veřejného zájmu jsou tedy nenaplněné potřeby 

občanů. Společensky žádoucí je pak uspokojování takových potřeb, které vedou 

k rozvoji jednotlivců i celé společnosti, ale není možné uspokojovat všechny potřeby 

(zbytnost, ekonomické faktory) (Hunčová 1999). Co je a není veřejný zájem bývá 

vyjádřeno veřejnou volbou odvislou od orientace společnosti a dalších faktorů. 

Veřejné zájmy tedy nejsou vyjadřovány pouze v důsledku osobních zájmů 

jednotlivců, či společenských institucí, ale vznikají ve vzájemném dialogu i konfliktu

doprovázených konečným konsensem obou stran. Nejdůležitější roli při formulaci 

a prosazování veřejných zájmů hrají politické strany, které si po svém zvolení

přisuzují právo mluvit za své voliče a vyjadřovat jejich postoje. (Purkrábek 2001)

Občané tak mohou uplatňovat své preference právě prostřednictvím politických

stran, a to jejich zvolením za své zástupce ve volbách. (Rektořík 1999) Právě zde 

dochází nejčastěji ke třecím plochám ve věci uznaných hodnot a potřeb (veřejných 

zájmů) a jejich skutečného naplňování politiky po jejich zvolení.

Proces uplatnění veřejného zájmu sociální pomoci zdravotně znevýhodněným 

dětem je stručně zachycen v tabulce:

Tabulka č. 5 - Veřejný zájem – proces uplatnění veřejného zájmu (aplikováno 

na sociální pomoc zdravotně znevýhodněným dětem).

Identifikace Formulace a prezentace Uznání rozhodnutí Realizace

Analýza situace –
významný počet 
zdravotně 
znevýhodněných. 

Zjištění sociálních 
problémů – problémy 
jejich integrace 
a uplatnění ve 
společnosti, bariéry 
v každodenním životě.

Hodnotové souvislosti
– mezinárodně uznaná 
lidská a sociální práva 
těchto osob na 
důstojný život a rovné 
příležitosti.

Programy politických stran –
ve svých volebních 
programech se také zaměřují 
na zdravotně znevýhodněné 
a přislibují jim pomoc. 

Požadavky a návrhy občanů, 
státu, samospráv, zájmových 
organizací, masmédií – vznik 
občanských společností 
vyjadřujících a hájících práva 
těchto osob, média 
upozorňující na jejich 
obtížnou životní situaci atp.

Programová rozhodnutí 
státu, samospráv 
a nevládních organizací. 
Stanovení priorit řešení
– např. nařízení 
a opatření EU, národní 
akční plány sociálního 
začleňování, komunitní 
plány sociálních služeb 
aj. prohlášení 
politických zástupců.

Veřejně politická 
opatření. Správní opatření
– příkladem státní 
sociální politika, ale 
dochází zde ke konfliktu 
uznaných hodnot, 
formulovaných
požadavků a reálných 
opatření k pomoci 
zdravotně 
znevýhodněným 
(nenaplňují hodnoty 
a požadavky).

Participace občanů a 
zájmových organizací –
vzájemná podpora 
a pomoc, sociální služby 
těmto občanům.

Zdroj: Purkrábek 2001: 24 (upraveno).
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Veřejný zájem v podobě sociální pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými

dětmi je tedy obhájen několika faktory:

 Ignorování jejich potřeb může vést k závažným konfliktům, to poté 

v nejhorším případě i k destabilizaci celé společnosti; poskytnutí výhod těmto 

občanům znamená také ochranu práv občanů ostatních

(Matoušek, Koldinská 2007).

 Sociální systém společnosti poskytující širokou dostupnost zdravotní péče 

a školství přispívá současně k udržování a růstu kvalitní a kvalifikované 

pracovní síly, tedy podporuje ekonomický růst; při zajišťování minimálních 

příjmů a sociálních dávek je také udržována kupní síla obyvatelstva, což 

celkově stabilizuje ekonomiku. (Keller 2006)

 Potůček (1999: 18) na základě teorie lidských zdrojů říká, že „vývoj lidských 

individuí do podoby vzdělaných, motivovaných, zdravých, dobře živených lidí 

není pouze cílem o sobě, ale také předpokladem efektivní zaměstnanosti 

a ekonomického rozvoje“.

 Práva zdravotně znevýhodněných osob, dokonce pak dětí, na jejich důstojný 

život a rovné šance jsou vyjádřena v mezinárodně uznaných úmluvách 

a deklaracích (viz kapitola 4.1.1).

 Jejich potřeby jsou srovnatelné s potřebami ostatních lidí, k jejich uspokojení 

ovšem objektivně potřebují více prostředků a musí překonat mnoho překážek

(viz kapitola 4.4.1). Jejich životní podmínky jsou velmi náročné a ztížené. 

Rodičům je často kvůli péči znemožněna výdělečná činnost. 

 Děti jsou hybatelem udržujícím při životě každou společnost a rodiny, které 

je vychovávají tak přispívají celé společnosti na budoucí rozvoj a pracovní 

sílu. I děti zdravotně znevýhodněné mohou znamenat v budoucnosti přínos 

pro společnost, bude-li jim poskytnuto vše potřebné k jejich rozvoji. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A KONCEPTY

Kapitola se podrobně zabývá stěžejními teoretickými koncepty ovlivňujícími 

problematiku a je tak koncipována jako primární teoretický základ, ze kterého práce 

dále čerpá. Teoretická východiska a koncepty jsou podstatným faktorem při 

identifikaci příčinných souvislostí problematiky, z hlediska zaměření tématu jej 

začleňují především do odpovídajícího hodnotového rámce.

Pro vhodnější postihnutí všech možných kontextů tématiky mi poslouží 

myšlenkové mapy. Fakt, že sociální politika se nejen rozvíjí v rámci společnosti 

i jejím prostřednictvím, ale také sama ovlivňuje život společnosti a významně na něj 

působí, má za následek, že její cíle, funkce a nástroje se utváří v návaznosti na 

společnost a její ekonomické, politické a mravní normy (Krebs a kol. 2007). 

Schéma č.2 zobrazuje vývoj tématu (sociální pomoci jako součásti sociální 

politiky) ve společnosti a z něj usuzuje kontexty a teoretická východiska 

problematiky, zachycuje tak vzájemné provázanosti jednotlivých aspektů problému 

a přispívá tím k jeho lepšímu pochopení.

Schéma č. 2 – Kontexty vývoje společnosti k sociální pomoci.

Zdroj: Autorka.

Schéma č. 3 na předchozí potom navazuje a zasazuje zvolená východiska do 

vzájemných vztahů mezi regulátory života společnosti.
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Schéma č. 3 – Mapa teoretických konceptů.

Zdroj: Autorka.

4.1 Lidská a sociální práva, nadnárodní kontext

„Lidská práva“, jak jihoafrický právník Albie Sachs (in An-Na’im 2002, cit. dle 

Blau, Moncada 2009: 496) vyjádřil, „zahrnují obojí, právo být stejný jako všichni 

ostatní a právo být odlišný od všech ostatních“.

Důraz na lidská práva se začíná více objevovat až ve 20. století, jejich 

předchůdcem byla ale tzv. práva přirozená zdůrazňující hlavně právo na svobodu 

a majetek. Do politických dokumentů se práva poprvé začlenila až v americké

Deklaraci nezávislosti v roce 1776. (Potůček 1999) V moderní společnosti je již

jejich dodržování a ochrana zakotvena v mezinárodních i národních závazných 

dokumentech a týkají se všech lidí bez výhrad, neboť všichni lidé mající stejné 

potřeby, musí mít i stejná práva k jejich uspokojení. Jejich základem je univerzálně 

sdílená koncepce humanity, opírající se zároveň o rovnost všech lidí mezi sebou 

i jejich jedinečnost a práva na ni. (Blau, Moncada 2009)

V oblasti sociálních práv přebírá Koldinská (2007: 22) definici z německé 

literatury, kde se jedná o „ty části práva, jejichž cílem je vyrovnání sociálních 

rozdílů, především v podobě nedostatků jedinců a určitých skupin obyvatel 

v materiálním zajištění, rovnosti příležitostí a možnosti vlastního uplatnění 

a rozvoje“. Sociální práva tak zaručují základní standard vzdělání, zdraví, sociální 

péče, bydlení a zajištění příjmu. Jako určující faktor sociálního práva vyvstává 
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požadavek na zachování lidské důstojnosti (Koldinská 2007). T. H. Marshall (1950, 

cit. dle Dean 2002) označuje vymezení sociálních práv za jedinečný dosažený úspěch 

20. století, po boji za získání občanských práv v 18. století a politických práv 

v 19. století. 

V otázce lidských a sociálních práv dochází k propojení mezinárodního práva 

s národním, tyto mezinárodní předpisy se stávají součástí českého právního řádu. 

V rámci EU (Evropská unie) a její metody otevřené koordinace směřují sociální 

práva členských států ke stejným cílům a současně jsou zachována národní specifika 

(Tomeš 2007). Vytvořením soustavy mezinárodních ujednání sledují nejen evropské 

země cíl ve vytvoření minimálních norem pro zabezpečení základních lidských práv 

(Tomeš 2001).

Význam vymezení lidských a sociálních práv pro tuto práci vyplývá z jejich 

povahy obecně uznat a zaručovat i pro zdravotně znevýhodněné osoby (děti) stejná 

práva jako pro všechny ostatní osoby (děti). Smyslem jejich vymezení a zaručení 

řadou deklarací, úmluv a listin je především právě ochrana těch nejslabších 

a nejzranitelnějších, zaručují jim tak pomoc v případech, kdy nejsou schopni naplnit 

svá práva sami, a měly by zamezit diskriminaci a vykořisťování těchto osob.

4.1.1 Mezinárodní kontext lidských a sociálních práv

Prvním počinem týkajícím se lidských práv se stala Charta nové světové 

organizace Spojených národů, a to v reakci na fašistické zločiny a hrůzy války. 

Charta vykládá cíle organizace jako je ‚podpora a posilování úcty k lidským právům 

a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo 

náboženství‘. V návaznosti na tuto Chartu vzniká ještě v roce 1946 Komise pro 

lidská práva jako orgán pro podporu lidských práv. (Vysokajová 2000)

Nejdůležitějším milníkem v oblasti lidských práv se stalo vyhlášení Všeobecné 

deklarace lidských práv11 10. prosince 1948 pod záštitou Valného shromáždění 

OSN. Jedná se o mimořádný dokument a ve svých důsledcích revoluční, ani

v současnosti se nepodařilo žádnému státu naplnit beze zbytku jeho standardy. Podle 

Deklarace se ‚všechny lidské bytosti rodí svobodné a rovné v důstojnosti a právech, 

jsou obdařeny rozumem a svědomím a měly by jednat jedna s druhou v duchu 

                                                
11 Srovnej viz Všeobecná deklarace lidských práv. Dostupné z www: <http://www.osn.cz/dokumenty-
osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf > [cit. 2011-04-01]
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bratrství‘. (cit. dle Blau, Moncada 2009) Lidská práva jsou dle Deklarace odvozena 

‚od přirozené důstojnosti lidské osobnosti‘, jsou považována za ‚rovná 

a nezcizitelná‘, a jsou ‚přirozená‘ (každý člověk na ně má přirozený nárok). 

I hospodářská, sociální a kulturní práva patří k mezinárodně uznávaným lidských 

právům stejně jako práva přirozená a vyžadují pozitivní činnost ze strany státu. 

(cit. dle Vysokajová 2000) Deklarace mimo jiné hovoří i o právu na sociální 

zabezpečení, speciálně také v případě postižení (Dean 2002).

Všeobecná deklarace lidských práv se sice stala důležitým dokumentem výchozím 

pro mnoho dalších jemu podobných, nicméně se nejedná o zákon, neobsahuje 

vynucovaní mechanismy a není tedy právně závazná. Z toho důvodu byla následně 

rozdělena do dvou již právně závazných úmluv: Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech12 a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech13 byly ratifikovány a vešly v platnost roku 1976. (Blau, 

Moncada 2009) Přestože oficiálně existuje konsenzus v uznání obou kategorií 

uvedených práv, je patrná tendence ignorovat či zmenšovat význam hospodářských, 

sociálních a kulturních práv. Právě v paktu pojednávajícím o těchto právech je 

vzpomenuto na právo na sociální zabezpečení, zachování příjmu, na opatření 

udržující příjem osob, které jej v důsledku zdravotního postižení ztratily. Hovoří také 

o ohledu na zvláštní výdaje spojené se zdravotním postižením a o osobách (členech 

rodiny), které pečují o zdravotně postižené, kterým je nutné též zajistit příjem. 

Preferuje výchovu v rodině před ústavy a zaručuje pro rodinu zdravotně 

znevýhodněného nejširší možnou ochranu a pomoc, zejména postiženým dětem 

přiznává právo na zvláštní ochranu proti jejich využívání, zneužívání a zanedbávání. 

(cit. dle Vysokajová 2000)

Kromě OSN je další organizací zabezpečující lidská práva a bezpečnost a mír 

v Evropě Rada Evropy (založena 1949). Nejdůležitějším dokumentem přijatým na 

půdě Rady je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

(1950), která vstoupila v platnost 3. září 1953 a do současnosti byla doplněna či 

pozměněna dalšími třinácti dodatkovými protokoly (Koldinská 2007, Pomahač 

                                                
12 Srovnej viz Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Dostupné z www: 
<http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinar.pakt-obc.a.polit.prava.pdf> [cit. 2011-04-01].

13 Srovnej viz Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Dostupné z www: 
<http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-
kulturnich-pravech.pdf> [cit. 2011-04-01].



39

2004). Spolu s ní došlo ke vzniku dvou nadnárodních institucí kontrolujících 

dodržování lidských práv - Evropské komise pro lidská práva a Evropského 

soudu pro lidská práva (Potůček 1999). Ke druhé zmíněné se mohou obracet 

jednotliví občané členských zemí, pokud se domnívají, že byla porušena jejich práva, 

právě práva zakotvená v Úmluvě jsou vymahatelná jeho prostřednictvím.

V roce 1961 byl Radou Evropy přijat další důležitý dokument – Evropská 

sociálních charta14. V ní je důraz kladen na sociální práva, zvláště zdůrazňuje práva 

osob vyžadujících zvláštní ochranu a právo na přiměřené sociální zabezpečení 

(Vysokajová 2000). Charta nemusí být však přijata státy jako celek, ale 

v minimálním počtu pěti ze sedmi deklarovaných práv. V roce 1996 byla Charta 

revidována a jako primární cíl si stanovila podporu sociální inkluze (Mareš, 

Rákoczyová, Sirovátka a kol. 2006). Česká republika (Československo) vstoupila do 

Rady Evropy až s rokem 1990, Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv 

a základních svobod ratifikovala v roce 1992 a Evropskou sociální chartu dokonce až 

na konci roku 1999. (Koldinská 2007)

„Valné shromáždění Spojených národů přijalo v průběhu doby několik 

mezinárodních úmluv, které měly v rámci řešení mezinárodních problémů na zřeteli 

i uznání, uplatňování a ochranu lidských práv. Byly to např. Deklarace práv dítěte

(1969), Úmluva o právech dítěte15 (1990), Úmluva proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání (1984) aj.“ (Vysokajová 2000: 10). 

Úmluva o právech dítěte mimo jiné přiznává dětem ‚právo na takovou ochranu 

a péči, jaká je nutná pro jejich dobro‘, stejně tak i zdravotně handicapovaným dětem 

a osobám, které o ně pečují (Pomahač 2004). Ty mají ‚prožívat život v podmínkách 

zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňující aktivní účast 

dítěte ve společnosti‘. (cit. dle Vysokajová 2000).

V roce 1971 se v Římě odehrála první mezinárodní konference o legislativě 

týkající se zdravotně postižených osob pod záštitou organizace Rehabilitation 

International, která nasměrovala budoucí legislativní vývoj v oblasti ochrany práv 

zdravotně postižených. Stanovila jako konečný cíl úplnou integraci zdravotně 

postižených do společnosti. (Vysokajová 2000)

                                                
14 Srovnej viz Evropská sociální charta. 
Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf> [cit. 2011-04-01].

15 Srovnej viz Úmluva o právech dítěte. Dostupné z www: <http://www.osn.cz/dokumenty-
osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf> [cit. 2011-04-01].
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Ve stejném roce byla OSN přijata Deklarace práv mentálně postižených osob16, 

která těmto přiznává stejná práva jako ostatním občanům a také ochranu před 

zneužíváním nebo ponížením. Rok 1975 potom přinesl Deklaraci práv tělesně 

postižených osob17, která prohlašuje právo těchto osob na potřebnou pomoc a na 

respektování jejich lidské důstojnosti. (cit. dle Vysokajová 2000)

Rok 1981 je specifický, neboť jej OSN prohlásila za Mezinárodní rok zdravotně 

postižených osob a v jeho průběhu byl přijat Světový akční program týkající se 

osob zdravotně postižených, který představuje základní strategickou koncepci na 

podporu práv postižených osob18.  Léta 1983 - 1992 pak byla Dekádou OSN pro 

osoby s postižením, na jejímž konci stojí první oficiální studie o porušování lidských 

práv zdravotně postižených a přijetí Standardních pravidel pro vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (1993) (Vysokajová 2000). Jedná 

se o velmi důležitý dokument, který mohou organizace zdravotně znevýhodněných 

osob využít při svých kampaních za rovnoprávnost, ale nemá platnost mezinárodního 

práva (Koláčková, Kodymová 2010).

„Problematice lidských práv byla věnována i světová konference konaná v roce 

1993 ve Vídni. V závěrečné deklaraci je mimo jiné zdůrazněn význam 

hospodářských, sociálních a kulturních práv“ (Vysokajová 2000: 11). Velký význam 

měla právě na ochranu lidských práv osob patřících k tzv. ‚zranitelným‘ skupinám. 

V prosinci 2006 byla přijata Úmluva OSN o právech zdravotně postižených, 

která ja zaměřena na ochranu před diskriminací těchto osob v celé šířce jejich 

občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv. Byla 

ratifikována Českou republikou i Evropskou unií v roce 2007. Přiznává mimo jiné 

právo lidí s narušením na edukaci (cit. dle Lechta 2010: 18). Diskutuje také 

povinnost smluvních států organizovat, posilovat a rozšiřovat (re)habilitační služby 

v oblasti vzdělávání a sociálních služeb (Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví: MKF 2008).

                                                
16 Srovnej viz Deklarace práv mentálně postižených osob. Dostupné 
z www: <http://www.helpnet.cz/dokumenty/deklarace-prav/291-3> [cit. 2011-04-01].

17 Srovnej viz Deklarace práv zdravotně postižených osob. In Organizace spojených národů (1994). 
Přehled deklarací práv zdravotně postižených osob.

18 Srovnej viz Lidská práva: Podpora a ochrana lidských práv: Boj proti diskriminaci – osoby 
s postižením. Dostupné z www: <http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=42&subkap=50> 
[cit. 2011-04-01].
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Kromě výše uvedeného přijalo množství organizací pod záštitou OSN programy 

týkající se osob se zdravotním znevýhodněním a snahy pomoci jim při naplňování 

práv. Jsou to např. Dětský fond Spojených národů (dále SN) (UNICEF), Centrum pro 

lidská sídla SN (UNCHS), Organizace pro průmyslový vývoj SN (UNIDO), Světová 

zdravotnická organizace (WHO), Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva 

(CESCR).

Přes všechny aktivity v oblasti lidských a sociálních práv v celosvětovém měřítku 

není možné ani na počátku 21. století konstatovat, že jsou práva zdravotně 

znevýhodněným občanů realizována beze zbytku. Naopak tito lidé jsou stále ještě 

v mnoha ohledech diskriminováni. Národní rada osob se zdravotním postižením pod 

vedením J. Hutaře (2010) ve své zprávě o stavu lidských práv v České republice 

jmenuje základní oblasti spojené s diskriminací těchto osob. Jedná se o právo na 

svobodný přístup k informacím, o právo na spravedlivý proces a právo na přístup ke 

spravedlnosti, o rovnost stran v řízení, o práva spojená se zaměstnáváním osob se 

zdravotním postižením, o sociální práva, o přístupnost prostředí, o zdravotnické 

reformy důležité pro dodržování práv těchto osob a o právo na vzdělání.

4.1.2 Lidská a sociální práva zdravotně znevýhodněných osob v České 

republice

Mezi základní zdroje ochrany před jakoukoli formou diskriminace občanů České 

republiky i cizinců na jejím území řadíme:

 Ústavu České republiky19, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění změn provedených 

zákonem č. 319/2009 Sb.

 Listinu základních práv a svobod20, zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního 

zákona 162/1998 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 

16. prosince 1992.

 Mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána. (Sociálně právní 

rádce 2007: 29)

 Právní dokumenty Evropské unie, které má Česká republika povinnost 

implementovat do svého právního řádu.

                                                
19 Srovnej viz Ústava České republiky. 
Dostupné z www: <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html> [cit. 2011-04-01].
20 Srovnej viz Listina základních práv a svobod. 
Dostupné z www: <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html> [cit. 2011-04-01].
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Ústava i Listina jsou dále provedeny zákonnými a podzákonnými normami, mezi 

něž patří v oblasti sociální pomoci:

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, většinou již prošlé 

novelizacemi. (Koldinská 2007: 38)

Listina základních práv a svobod je součástí našeho ústavního pořádku, z čehož 

vyplývá ústavní úroveň práv a svobod v České republice a tedy jejich mimořádná 

ochrana. Žádný jiný právní předpis nesmí být v rozporu s ústavními principy ochrany 

lidských práv nebo v rozporu s mezinárodními ratifikovanými úmluvami, neboť 

takové mezinárodní úmluvy jsou nadřazeny zákonům České republiky. (Sociálně 

právní rádce 2007: 29)

Listina základních práv a svobod stanoví, že ‚lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech‘ a ‚základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné‘. Z článku 3 Listiny dále vychází všechna další 

antidiskriminační opatření: ‚Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu 

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech 

pro uplatňování jeho základních práv a svobod.‘ (cit. dle Sociálně právní rádce 

2007) Listina základních práv a svobod také zaručuje právo na pomoc při přípravě 

povolání mladistvých a osob zdravotně postižených, na hmotné zabezpečení při 

nezpůsobilosti k práci a na pomoc státu rodičům, kteří pečují o děti (Koldinská 

2007).

Na základě přijetí Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením byl v roce 1991 ustaven Vládní výbor pro zdravotně 

postižené občany, který vypracoval nejprve ‚Národní plán pomoci zdravotně 

postiženým občanům‘ (schválený 1992) a později nový program s názvem 

‚Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního 

postižení‘21 (1993). Cíli obou bylo pomoci občanům se zdravotním postižením 

k opětovné adaptaci a poté integraci do společnosti. (Vysokajová 2000)  

                                                
21 Srovnej viz Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení (1993).
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4.1.3 Evropská sociální politika

V roce 2004 přistoupila Česká republika k nadnárodní organizaci specifické 

povahy (členské státy na ni přenesly některé své pravomoci), k Evropské unii, která 

ji ovlivňuje v řadě legislativních úkonů. Přestože ale členské státy spolu tvoří 

v mnoha směrech již politickou i ekonomickou unii, nebyla dosud jasně formulována

společná sociální politika EU. Problémy s definicí sociálního modelu vyvstávají

vzhledem k různorodosti členských států v přístupů k problému sociálního 

zabezpečení občanů, k rozličné historické zkušenosti s vývojem příslušných systémů 

a k rozdílné životní úrovni v různých zemích. Příspěvky EU ke společné sociální 

politice uvedu v bodech:

 Začátek 60. let – odmítnutí myšlenky harmonizace systémů sociálního zabezpečení

členskými státy a sociálními partnery (od té doby se neskutečnil žádný jiný návrh),

 1997 – uzavření Sociální dohody s uznáním potřeby sociální soudržnosti a její 

včlenění do textu Amsterodamské smlouvy jako kapitoly o sociální politice

znamenalo vytvoření právní základny pro případné budoucí přijetí zákonů v oblasti 

sociální politiky,

 2000 – na schůzi Evropské rady v Nice stanovena Evropská sociální agenda 

s platností do roku 2006, která představuje ‚významnou etapu na cestě k posílení 

a modernizaci evropského sociálního modelu, který je charakterizován nedělitelným 

poutem mezi hospodářskou výkonností a sociálním pokrokem‘,

 Dokument nazvaný ‚A concerted strategy for modernising social protection‘ (COM 

1999) zdůrazňuje, že sociální ochrana musí zaujmout své místo mezi společnými 

hodnotami EU. (cit. dle Munková a kol. 2005)

 Březen 2000 – na zasedání Evropské rady v Lisabonu přijata desetiletá strategie, pro 

kterou se vžil název Lisabonská, realizovaná je pomocí otevřené metody 

koordinace22. Znamená závazek dosažení hospodářské, sociální a ekologické obnovy 

v zemích EU na základě premisy, že vyšší hospodářská výkonnost povede 

k vytvoření nových pracovních míst, která zajistí trvale udržitelný rozvoj a sociální 

začlenění (boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení). 

 Státy EU (15 členů) vytvořily do roku 2006 dvě kola Národních akčních plánů 

sociálního začleňování, nové členské státy první plány předložily v červenci 2004 

(naplnění strategie). (Zajarošová 2006)

                                                
22 Otevřená metoda koordinace staví na dohodě členských států na společných cílech a způsobech 
jejich realizace, na výměně informací a příkladů dobré praxe v existujících osvědčených politických 
přístupech (Zajarošová 2006). Nejedná se o striktně daný způsob implementace právního dokumentu 
do právních řádů členských států, ale pouze o nařízený kýžený výsledek tohoto práva. 
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 2005 - po Střednědobém hodnocení Lisabonské strategie na jarním summitu 

Evropské rady formulovány nové závěry ohledně budoucího směřování procesu

koordinace hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky na úrovni 

EU (EU nebyla schopná naplnit Lisabonskou strategii). Nová Lisabonská strategie je 

primárně orientovaná na růst a zaměstnanost s pomocí tříletých tzv. Národních

programů reforem, novým cílem je ‚zajistit dostupnost základních zdrojů, práv 

a služeb potřebných při prevenci a řešení sociálního vyloučení a potírání všech 

forem diskriminace ve všech příslušných veřejných politikách‘ – Národní zpráva 

o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. (Zajarošová 2006: 101)

 Proces sociálního začleňování se za poslední léta stal součástí evropské sociální 

agendy v oblasti hospodářství a zaměstnanosti (Rákoczyová 2007).

 Sociální zabezpečení je stále na základě principu subsidiarity záležitostí jednotlivých 

členských států. Komise EU stanovuje pouze pravidla sociálního zabezpečení osob 

v rámci volného pohybu pracovníků.

 V otázce sociálního zabezpečení figurují tedy pouze normy terciárního práva EU 

(doporučení). (Tomeš 2006)

V oblasti lidských a sociálních práv byly vydány v rámci EU např.:

- Směrnice 2000/78/ES o rovném zacházení v zaměstnání a povolání, které 

zakazují diskriminaci v souvislosti s přístupem ke všem typům odborného 

vzdělávání a poradenství pro volbu povolání, včetně pracovní praxe a také 

v souvislosti se sociální ochranou včetně sociálního zabezpečení a zdravotní 

péče. (Sociálně právní rádce 2007)

- Charta základních sociálních práv pracovníků (1989) jako pokračování 

Evropské sociální charty, která přestala v integrující se Evropě dostačovat;

omezuje se ale pouze na práva a zájmy zaměstnaných osob a není právně 

závazná (Vysokajová 2000).

- Několik analytických a programových dokumentů – Zelená kniha (199323)

a Bílá kniha (1993, 199424) o sociální politice, jejichž premisou se stalo, že 

v dalším vývoji EU nesmí sociální pokrok ustoupit pokroku ekonomickému

(Potůček 1999).

                                                
23 Viz Zelené knihy. Dostupné z www: <http://europa.eu/documentation/official-docs/green-
papers/index_cs.htm> [cit. 2011-04-01].

24 Viz Bílé knihy. Dostupné z www: <http://europa.eu/documentation/official-docs/white-
papers/index_cs.htm> [cit. 2011-04-01].
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- Charta základních práv EU v prosinci 2000 v Nice představuje shrnutí 

občanských, politických, hospodářských, sociálních a společenských práv, 

které byly do té doby vyjádřeny neuceleně v mnoha mezinárodních, 

evropských a vnitrostátních právních dokumentech (Pomahač 2004).

- Listina základních práv EU z prosince 2007, která přebírá s úpravami text 

předchozí Charty základních práv EU a nahrazuje ji, se vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost se stane právně závaznou.25

4.2 Principy / ideové základy systému sociální pomoci

Kapitola se zabývá principy, idejemi, ze kterých vychází sociální politika, resp. 

sociální pomoc obecně i směrem ke zdravotně znevýhodněným osobám a jejich 

rodinám. Představují hodnoty, na kterých současné moderní demokratické státy staví 

svou politiku v podpoře občanům. Úroveň, na jaké jsou tyto principy respektovány 

v sociální politice státu, je podle Habermase (cit. dle Sirovátka 2000: 178) 

„důležitější než hodnocení konkrétních politik, neboť konflikty legitimity politického 

systému vznikají zejména v otázkách principů“. Principy a jejich legitimita ale také 

mohou být oslabeny nízkou efektivitou konkrétních opatření institucí, které je mají 

prosazovat a jejich nestálou či oslabenou podporou, což může vést až k enomomické 

recesi a změnám v sociální politice spolu s růstem sociálních nerovností.

Jelikož se jedná o ideová východiska sociální politiky, jejich vznik je podmíněn 

základními politickými ideologiemi. Liberalismus preferuje osobní svobodu 

a individuální odpovědnost, sociální politika musí být ekonomicky efektivní 

a neexistuje zde podpora státní solidarity. Podle křesťanského sociálního učení

není za svou situaci zodpovědný sám jedince, ale v jisté míře i společenský systém, 

mocní a bohatí a individuální svoboda musí být podle něj podřízena obecnému 

dobru, uznává ale i osobní svobodu. Demokratický socialismus proti tomu považuje 

za důležité zajistit důstojné životní podmínky všem díky převzetí značné míry 

sociální odpovědnosti za jedince státem a silným přerozdělováním. (Krebs 2007)

V rámci těchto ideologií jsou poté formovány a v různé míře začleňovány do 

sociální politiky a systému sociální pomoci základní principy, mezi něž 

patří: svoboda, rovnost, sociální spravedlnost a solidarita.

                                                
25 Srovnej viz Listina základních práv Evropské unie. Dostupné z www: <http://eur-
lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm> [cit. 2011-04-01].
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4.2.1 Sociální spravedlnost, rovnost a svoboda

„Sociální spravedlnost je klíčovým principem sociální politiky“ (Krebs 2007: 28).

Přestože neexistuje objektivní definice toho, co je spravedlivé a co nikoliv, nelze 

spravedlnost jako základní hodnotu z výkladu vynechat. Obecně spravedlnost 

znamená opak křivdy a bezpráví, je považována za základní mravní i náboženskou 

hodnotu, za základ právního řádu, států i veřejných politik. Spravedlnost sociální se 

už týká pouze spravedlivého rozdělování bohatství ve společnosti a životních 

příležitostí. (Krebs 2007) Sociální politika, aby mohla být legitimní, potřebuje být 

také považována za sociálně spravedlivou.  

Základem demokratické společnosti je ‚společenská smlouva‘ mezi lidmi, která 

jedině, pokud je považována za spravedlivou, může zaručit fungování sociálních 

institucí a vztahů ve společnosti. Cílem společenské smlouvy je tedy úsilí o sociální 

spravedlnost, která může spočívat buď v odpovídající odměně za pracovní výkon na 

trhu, v rovnosti příležitosti k svobodné účasti na trhu, nebo v garanci dohodnutého 

standardu sociálních jistot v případě nerovných šancí a neúspěchu na trhu. (Sirovátka 

2000) Tyto tři zásady by také mohly být vyjádřeny jako sociální spravedlnost 

v podobě: ‚každému stejně‘, ‚každému podle jeho potřeb‘ a ‚každému podle jeho 

zásluh‘ (Macek dle Krebs 2007: 29).

Dean (2002: 192) zdůrazňuje roli sociální spravedlnosti v univerzálních mravních 

hodnotách všech členů společnosti. Z jeho úhlu pohledu „… je důležité opravit 

nespravedlivé výsledky, které budou podle předpokladu výsledkem působení tržních 

sil; abychom zajistili, že základní potřeby všech mohou být splněny, nehledě na jejich 

okolnosti; abychom zajistili, že procedurální rovnost nezakryje vykořisťování slabých 

silnými“. Sociální intervence má zajistit určitý stupeň hmotné rovnosti. 

Sociální spravedlnost v sobě, dle výše uvedeného, zahrnuje ještě několik 

subprincipů: garanci lidských a sociálních práv a rovnosti v nich (zejména při 

zajištění určitých kategorií populace – služby a dávky zdravotně postiženým, 

přídavky na děti), dále pak zásluhy (hlavně v systému sociálního pojištění) 

a v neposlední řadě potřebnost (v systému sociální pomoci – podle dalších 

prokázaných specifických handicapů či podle dostatečnosti příjmů). „Tyto principy 

jsou obsaženy v konceptu spravedlnosti v různých společnostech s různou vahou 

položenou na každý z nich“ (Sirovátka 2000: 182). Česká republika klade většinou
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důraz na potřebnost a požadavek garance minimálního standardu, méně usiluje

o snižování nerovností. 

Rovnost jako synonymum stejnosti a tedy rovnocennosti lidských jedinců mezi 

sebou byla již vyvrácena. Rovností je zde možno nazývat rovnost v právech, 

nezcizitelnosti nároků na tutéž společenskou spravedlnost a rovnost sociálních šancí. 

Ze své přirozenosti jsou si lidé nerovni, ale měli být mít všichni rovné právo na 

spravedlivé podmínky rozvoje a na naplnění jejich lidskosti podle vlastních možností 

a svobodné vůle. (Černý dle Potůček 1999)

Zatímco v moderních západních státech popírá vyšší míra rovnosti další rozvoj 

státu a úsilí je zde tedy zaměřeno na prosazování nerovnosti, v bývalých 

komunistických státech je otázka rovnosti silně zakořeněna a její dosažení je 

vnímáno jako zásadní. Demokratickou zásadou rovnosti je dát každému možnost

a příležitost prospět bez ohledu na jeho schopnosti a výchozí podmínky (Dewey 

1937, cit. dle Potůček 1999).

Večeřa (1996: 81-82) hovoří o dvou pojetí rovnosti:

1) Rovnost příležitosti – základem je svobodný trh a rovnost jedinců na tomto 

trhu, všichni musí dostat stejnou šanci, aby byl trh spravedlivý. Úkolem státu 

je zde tedy vyrovnávání příležitostí prostřednictvím výchovy, vzdělávání 

a kompenzace individuálních handicapů, které není ale možné plně 

realizovat.

2) Rovnost výsledku – podstatou je rovnost distribučních možností a uspokojení 

potřeb všech občanů prostřednictvím redistribuce. 

Pochopitelně ani jedno pojetí není možné beze zbytku naplnit, ani to není žádoucí, 

v určité míře ale o zvýšení socioekonomické rovnosti usilují všechny moderní 

sociální státy.

Všem členům společnosti jsou tak zpřístupňovány rovné možnosti, rovné 

příležitosti a rovné a svobodné volby životních šancí (osobní rozvoj, účast na 

vzdělání, tržní soutěži, volbě zaměstnání a širší sociální participaci), a to 

i v případech, kdy si tyto příležitosti nemůže jednotlivec zajistit sám. Zde mu musí 

poskytnout podporu (jasně definovanou) v maximální možné míře (ale zároveň 

únosné) společnost. Patří sem zejména dostupnost vzdělání, péče o zdravá, možnosti 

zajištění bydlení, dostupnost práce a také reálná dostupnost sociálních práv. 
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„Rovnost takto znamená sociální začlenění a všestrannou sociální participaci“

(Sirovátka 2000: 204).

Prostřednictvím vyrovnání příležitostí jsou i služby, činnosti, informace 

a dokumentace zprostředkovány všem lidem včetně osob se zdravotním 

znevýhodněním a zvláště jim. Na základě rovných práv jsou potřeby všech 

jednotlivců stejně důležité a stát musí toto brát v úvahu při plánování svých aktivit 

tak, aby všechny zdroje byly dostupné každému. Osoby se zdravotním 

znevýhodněním jsou hlavně občané s právem žít ve své původní komunitě, děti tedy 

ve své rodině. Z toho důvodu by měly dostávat takovou podporu, jakou potřebují (při

vzdělávání, ve zdravotní péči, zaměstnávání, sociálních službách). (Koláčková, 

Kodymová 2010)

4.2.2 Solidarita a sociální soudržnost

Sociální solidarita znamená vzájemnou podporu, sounáležitost v procesu utváření 

a rozdělování životních podmínek a prostředků, které probíhá v zájmu naplňování 

principu sociální spravedlnosti. Vyplývá z podstaty člověka jako sociální bytosti, 

jeho alespoň minimální existenční závislosti na druhých a společnosti a tím z potřeby 

harmonické spolupráce mezi lidmi, je výrazem jejich vzájemného porozumění 

a odpovědnosti. (Krebs 2007)

Patří k základním hodnotám evropské civilizace již od dob křesťanství, proto o ní 

nelze pochybovat. Od 17. století začal regulovat a organizovat vzájemnou solidaritu 

mezi členy společnosti stát, díky ní se podařilo zvládnout sociální napětí v Evropě, 

které by jinak nastalo. (Tomeš 2006) Postupně došlo pod vlivem existenčního 

ohrožení válkami a hospodářskými krizemi k vytváření programů sociálního 

zabezpečení vzešlých právě z konceptu národní a sociální solidarity. Další vývoj byl 

a je již ovlivňován specifickými zájmy různých skupin obyvatelstva prostřednictvím 

jejich vyjádření politickými stranami. (Munková a kol. 2005)

Emile Durkheim (dle Musil a kol. 2004: 8) stanovil dva typy solidarity:

1) mechanickou, která se vyskytuje v malých tradičních společenstvích a je založena 

na sdílené sociální situaci a kolektivním vědomí,

2) organickou charakteristickou pro moderní průmyslové společnosti a dělbu práce, 

která vyplývá ze vzájemné závislosti členů této společnosti a je spojena s růstem 
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individualismu, proto nedokáže zajistit a udržet stabilitu ve společnosti a je nutné ji 

doplňovat mechanickou solidaritou.

Solidarita, jak ji známe v současnosti, vyplývá z garance práv, plnění závazků a je 

založena na důvěře a spolupráci. Solidarita v tomto pojetí neznamená rovnostářství, 

ani solidaritu uvnitř jedné skupiny užívanou v soupeření s jinou skupinou, ale značí 

především kolektivní ochranu před riziky moderní společnosti a trhu. Naplnění 

solidarity vyplývá z příslušnosti k určité kategorii lidí sdílejících jisté riziko, kterým 

je přiznávána spravedlivě na základě jejich potřeb. Souhrnně patří mezi hlavní 

motivy solidarity: sounáležitost, identifikace se společenstvím, morální závazek vůči 

společenství, individuální zájem a donucení autoritou. Síla a struktura těchto motivů 

potom ovlivňuje reálnou podobu sociální politiky, její legitimitu, podporu ze strany 

občanů a naopak požadavky a jiné reakce občanů na ni. (Sirovátka 2000)

Pojem solidarita bývá v poslední době nahrazován sociální soudržností / kohezí, 

která lépe koresponduje s posunem v evropských ekonomikách, s důsledky 

globalizace a s hodnotovým individualismem. Její podstatou je úsilí o harmonizování 

rozdílných identit pluralitních západoevropských společností. Určitá míra sociální 

soudržnosti je pro společnost nezbytná, je podmínkou společenského 

i ekonomického rozvoje. V opačném případě hrozí růst sociálního napětí, počtu 

stávek, vzájemné odcizení občanů a politiků a růst počtu osob vyloučených na okraji 

společnosti. (Musil a kol. 2004)

Musil a kol. (2004: 10) dále rozlišují tři úrovňové dimenze sociální soudržnosti:

a) mikro-dimenzi soudržnosti na úrovni rodin, či sousedství,

b) mezzo-dimenzi na úrovni obce, městské čtvrti, dobrovolného sdružení apod.,

c) makro-dimenzi soudržnosti regionů, velkého města, celostátní odborové 

organizace, církve, politické strany, národa a státu; v současné době se do ní řadí také 

úroveň evropské a globální soudržnosti. 

Sociální pomoc rodinám pečujícím o zdravotně znevýhodněné děti se samozřejmě 

řadí do sociální solidarity, resp. sociální soudržnosti na všech třech jmenovaných 

úrovních. Konkrétním typem solidarity, která zde v systému sociální pomoci probíhá, 

je solidarita zdravých občanů s nemocnými, mohoucích s bezmocnými, či 

pracujících s nepracujícími. Přerozdělování prostředků v rámci systému zde plyne 

směrem od prvních jmenovaných k druhým.  
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4.3 Sociální exkluze a sociální inkluze

Pojem sociální exkluze / sociální vyloučení nahradil v polovině 90. let minulého 

století do té doby užívaný pojem chudoba. Změna nenastala pouze v pojmosloví, ale 

také v objektu zájmu, hlavním problémem tehdejší doby v Evropě nebyla již 

distribuce bohatství, ale vylučování jedince i celých skupin obyvatelstva od hlavního 

proudu společnosti. Sílilo zde přesvědčení, že vedle vertikálních rozdílů se čím dále 

výrazněji objevují také rozdíly horizontální. (Krebs 2007) Chudoba přestala být 

chápána pouze jako problém nedostatku zdrojů chudých, ale především jako problém 

nedostatečné integrace chudých do společnosti (Mareš 2006). „Sociální exkluze jako 

koncept není zaměřen na distribuční nerovnosti, ale na neadekvátní sociální 

participaci a nedostatek sociální integrace.“ (Dean 2002: 24) Později se dokonce boj 

proti sociální exkluzi ještě změnil a dominantní postavení přebral koncept sociální 

inkluze. Aktuálně dochází v rámci Evropské unie k další změně, stále více je 

využíváno termínů ‚společnost založená na znalostech‘ (angl. knowledge-based 

society) nebo ‚kohezivní společnost‘26 (posilování sociální koheze společnosti). 

(Mareš, Rákoczyová, Sirovátka a kol. 2006)

Sociální exkluze, způsobená např. zdravotním znevýhodněním, je chápána jako 

vzdalování se ideálům a delegitimizace základů evropské společnosti, kterými jsou 

uznaná lidská, občanská či sociální práva. „Nejextrémnější formou sociální exkluze 

je vyloučení ze základních lidských práv, jako jsou právo na život a bezpečí, právo 

na základní potravu, vodu, zaměstnání (…) (takto pojatá sociální exkluze ovšem 

nezahrnuje méně extrémní, ale v průmyslově rozvinutých zemích tíživé formy sociální 

exkluze)“ (Mareš 2006: 19). K nejvýznamnějšímu omezení lidských práv patří také 

segregace27.

Méně extrémní formu sociálního vyloučení představuje proces vedoucí 

k vylučování některých jedinců občany dané společnosti „z důvodů, které nemají 

sami pod kontrolou, nemohou participovat na obvyklých aktivitách, k nimž by je 

                                                
26 „Sociální koheze je zde definována procesně a úsilí o kohezi nepředstavuje již jen pouhý boj proti
chudobě a sociální exkluze (…), ale především vytváření solidarity. A to na základě respektování 
lidských práv, svobody a důstojnosti jedinců (…) a odstraňováním překážek jejich participace na 
životě společnosti.“ (Mareš, Rákoczyová, Sirovátka a kol. 2006: 18)

27 Segregace je opakem dříve užívaného pojmu integrace. Definovat ji lze jako naprosté odloučení lidí 
se zdravotním znevýhodněním od ostatních. Příkladem segregace je péče o děti se zdravotním 
znevýhodněním před rokem 1989, kdy byly tyto děti v ústavech sociální péče naprosto odříznuté od 
běžného života a svých rodin a pod přísným dohledem. Neměli tak šanci socializovat se a tedy ani 
integrovat do společnosti. (Buřvalová, Reitmayerová 2007)



51

jejich občanství opravňovalo a na něž aspirují“ (Burchardt, Grand a Piachaud 1999, 

cit. dle Musil, Müller 2006: 7).

Sociální exkluze nepatří mezi hodnotově neutrální koncepty z toho důvodu, že 

útoči na hodnoty sociální spravedlnosti (hlavně rovnost příležitostí) a sociální 

solidaritu. Vyloučení vede především k nerovným příležitostem ve vzdělávání, které 

v naší společnosti rozhoduje o budoucí kvalitě života a k podemílání solidarity. 

(Barry 1998 dle Musil a kol. 2004)

Ačkoliv nemá sociální exkluze v moderní společnosti absolutní charakter 

sociálního vyloučení společnosti tradiční, může vyloučení z jednoho systému pro 

jedince znamenat i vyloučení ze systémů dalších, např. exkluzi z placeného 

zaměstnání doprovází vyloučení z obvyklého životního standartu společnosti, bariéry

politické participace a exkluze ze sociálních vztahů a aktivit (Mareš 2006).

Nově se objevují názory, podle kterých sociální vyloučení nevzniká pouze 

v důsledku sociálních rozdílů, ale je výsledkem působení všech faktorů vyřazujících

jednotlivce a skupiny z hlavního proudu společnosti (Musil, Müller 2006). Podle 

Mareše (2006: 20) k nim patří selhání: 1. demokratického systému zajišťujícího 

občanskou integraci, 2. pracovního trhu zajišťujícího ekonomickou integraci, 

3. sociálního státu posilujícího sociální integraci a 4. rodiny a komunity 

podporujících interpersonální integraci.

Existence zdravotního znevýhodnění způsobuje především vyloučení z trhu práce. 

Znevýhodnění se projevuje výrazně také v problému bariér (fyzických, informačních 

aj.). Další překážka se objevuje v otázce bydlení. U osob žijících v zařízeních ústavní 

péče vzniká největší ohrožení sociálním vyloučením a nedostatek bytů, které by

svým charakterem odpovídaly potřebám zdravotně postižených, často znemožňuje 

samostatné bydlení. Zdravotní postižení je dokonce identifikováno jako jeden 

z nejvýznamnějších faktorů bezdomovectví. (Mareš, Rákoczyová, Sirovátka 

a kol. 2006) Znevýhodněné děti se potýkají se stejnými faktory s tím rozdílem, že 

místo vyloučení z trhu práce jsou často vylučováni z běžných škol a není jim 

umožněno vyšší vzdělávání. 

Jak je již uvedeno výše, na problém sociálního vyloučení je v posledních letech 

nahlíženou více optikou konceptu sociální inkluze, či nepříliš vhodně užívané
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integrace28. Jejich cílem je právě prevence a redukce sociálního vyloučení

vytvářením podmínek k zabránění vyloučení osob tímto ohrožených, či k začlenění 

již vyloučených osob zpátky do společnosti. „Idea sociální inkluze je v současnosti 

hlavním konceptem legitimizujícím sociální politiku v Evropě i jinde ve světě. 

Existuje obecná shoda, že inkluze je pozitivum pro společnost a exkluze představuje 

společenské zlo, protože je nespravedlivá a poškozuje sociální kohezi.“ (Levitas 

2003) Inkluze zdravotně znevýhodněných poté vyjadřuje proces vytváření 

společenství, kterého jsou zdraví i zdravotně znevýhodnění rovnoprávnými členy, 

společně soustřeďují síly, aby ochránili a pomohli každému jednotlivci ze svých řad 

a ve všech oblastech společenského života akceptují navzájem jeden druhého 

(Albrecht 1993). Tuto situaci lze tedy definovat jako stav soužití postižených 

a nepostižených za vzájemně přijatelné míry existujících konfliktů, ale s pocitem, že 

jsou zde jeden pro druhého (Buřvalová, Reitmayerová 2007). Přestože se mezi hlavní 

prostředky dosažení inkluze řadí zaměstnanost, je nutné upřesnit, že není jediným, 

navíc ve společnosti existují skupiny, které se např. z důvodu věku nebo zdravotního 

stavu nemohou aktivně začlenit na trh práce a jejich inkluze proto musí být 

uskutečněna jinou cestou. Právě v případě zdravotně znevýhodněných je nutné hledat 

jiné cesty a uvědomit si, jak významným faktorem jsou fyzické bariéry v situaci 

sociálního vyloučení. (Špidla 2006) Slowík (2007, cit. dle 2010) inkluze chápe jako 

„… nikdy nekončící proces, díky němuž se lidé s postižením mohou v plné míře 

zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení“. Podle Groofa 

a Lauwerse (2003, cit. dle Slowík 2010) je základní myšlenkou sociální inkluze, že 

‚být odlišný je normální‘ a je proto nepřípustné, aby se odlišnost stala příčinnou 

vyloučení. Inkluze znevýhodněných by měla být součástí hodnotového systému 

a osobním přesvědčením každého člověka, neboť usiluje o plnohodnotný společný 

život znevýhodněných i zdravých jedinců s respektováním jejich individuálních 

schopností a možností rozvoje. Nejvyšším stadiem je úplná sociální inkluze, tedy 

                                                
28 „Sociální integrace vzniká v interakci mezi jednotlivci, nebo skupinami a je založena na společně 
sdílených hodnotách, podobnosti skupin, a na přijatých hierarchiích mezi nimi“ (Lockwood, cit. dle 
Musil a kol. 2004: 9). Pojem integrace proto odmítl německý sociolog Niklas Luhmann (cit. dle Musil 
a kol. 2004) s odůvodněním, že integrace individua do soudobých diferencovaných společností, 
rozčleněných do výrazných subsystémů není v podstatě možná. Ve vztahu ke zdravotně 
znevýhodněným dětem ji považuji dokonce za nežádoucí, jelikož je nutné vytvořit všem dětem 
diferencované podmínky k životu na základě jejich odlišností tak, aby se mohly optimálně rozvíjet. 
Pojem inkluze je zde tedy využíván vhodněji, znamená ‚zahrnutí‘, ‚náležení k celku‘, ‚rovnoprávný 
vztah‘ (Koláčková, Kodymová 2010).
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stav společenské a osobní pohody a úplné účasti v sociálních vztazích. (Koláčková, 

Kodymová 2010)

Buřvalová a Reitmayerová (2007) identifikují jako hlavní prostředky inkluze 

sociální rehabilitaci, speciální výchovu a vzdělávání, psychologické působení 

a pracovní uplatnění. Vysokajová (2000) přebírá tři činnosti napomáhající 

vyrovnávání se s bariérami ze světového programu činnosti týkající se osob se 

zdravotním postižením – jde o prevenci, rehabilitaci a vyrovnání příležitostí. Cílem 

prevence předcházet samotnému vzniku poruch, či zamezení trvalého funkčního 

omezení v jejich důsledku. Rehabilitace podle autorky představuje časově 

ohraničený cílený proces, díky kterému osoba se znevýhodněním může dosáhnout 

optimální mentální, fyzické a sociálně funkční úrovně a stát se v co největší míře 

nezávislou. Jedná se o souhrn terapií, služeb i opatření pro kompenzaci funkčního 

omezení, které dokáží i osobám s těžkým zdravotním postižením pomoci k životu 

nezávislému např. na ústavním zařízení. Vyrovnání příležitostí směřuje ke 

zpřístupnění bydlení, dopravy, služeb, vzdělání, společenského a kulturního života 

atd. všem bez rozdílu, neboť právě okolí člověka určuje nejvíce dopady postižení na 

jeho život. „Osobám, které žijí s takto postiženými a pomáhají jim, by měla být 

poskytována podpora umožňující odpovídající zabezpečení vlastních potřeb“

(Vysokajová 2000: 30). Vzdělávání dětí by mělo probíhat nejlépe v normálních 

školách, měl by jim být umožněn přístup ke službám, které potřebují.

Souhrnně je cílem konceptu sociální inkluze poskytnout takové služby, které by 

umožnily zdravotně znevýhodněným dětem život v jejich přirozeném prostředí, 

v rodině, která ze své podstaty vlastní lepší prostředky k sociálnímu začlenění těchto 

dětí. Dále je nezbytné chránit jejich práva, zpřístupnit jim účast na společenském

životě v podobě aktivního plnění své role a utváření vlastního prostředí a dát jim 

příležitost, jako mají zdravé děti, rozvíjet svůj talent, dovednosti, schopnosti

a možnosti prostřednictvím vztahů s ostatními lidmi. Tento přístup v sobě zahrnuje 

i požadavek na změny ve společnosti (od fyzického prostoru po fungování sociálních 

institucí), které napomohou zdravotně znevýhodněným dětem co nejširší participaci 

na životě společnosti. Výsledkem by měly být zdravé sociální a partnerské vztahy 

těchto dětí, schopnost sebeuplatnění ve společnosti a tedy pozitivní vývoj jejich 

osobností. (Buřvalová, Reitmayerová 2007; Mareš 2006; Mareš, Rákoczyová, 

Sirovátka 2000 a Vysokajová 2000).
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4.4 Kvalita života

S pojmem ‚kvalita života‘ (angl. quality of life) jsme se poprvé mohli setkat ve 

20. letech minulého století v souvislosti s ekonomickým vývojem a materiálním 

zabezpečením nižších vrstev. Šetření kvality života obyvatelstva v 70. letech v USA

(Spojené státy americké) přineslo zjištění, že pro subjektivní vnímání kvality života 

je rozhodující kognitivní hodnocení a emoční prožívání vlastního života nezávisle na 

socioekonomických podmínkách a zdraví. Koncept se snaží identifikovat takové 

podmínky, které činí život člověka nejšťastnějším a ve kterých nachází smysl.

(Hnilicová 2005) Existuje množství definic kvality života, žádná ale není všeobecně

uznávaná. Velice zjednodušeně jsou to sociální, zdravotní, ekonomické 

a environmentální podmínky, které ovlivňují individuální kvalitu života lidí.

Centrum pro podporu zdraví  při Univerzitě v Torontu vymezuje kvalitu života 

jako „… stupeň, ve kterém jedinec využívá důležité možnosti svého života“ (možnosti 

jsou ovlivněny příležitostmi a omezeními člověka) (cit. dle Hnilicová 2005: 208). 

Slováček (2005) identifikuje tři hierarchicky odlišné sféry, ve kterých lze 

posuzovat kvalitu života: 

1. makro-rovinu – posuzování kvality života velkých společenských celků 

(kontinent, stát), kde kvalita života musí odpovídat chápání života jako absolutní 

morální hodnoty (např. problematika boje s epidemiemi, hladomorem),

2. mezzo-rovinu – v malých sociálních skupinách (škola, zdravotnické 

zařízení), přibírá navíc otázky sociálního klimatu, mezilidských vztahů apod.,

3. personální neboli osobní rovinu – kvalita života na úrovni jednotlivce, 

jedná se o osobní, subjektivní hodnocení zdravotního stavu, bolesti, spokojenosti, 

nadějí aj. (cit. dle Škoda a kol. 2008a)

Dle Jesenského (2000) zahrnuje kvalita života mnoho apektů ovlivňujících život 

handicapovaného ve společnosti, člení je na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní činitele

řadí somatické a psychické vybavení ovlivněné poruchou či handicapy, patří mezi ně 

vše, co má vliv na rozvoj a integritu osobnosti. Vnější činitele představují podmínky 

existence handicapovaných lidí, těmi jsou ekonomické, pracovní, společenské, 

kulturní, výchovné, vzdělávací, materiální a přírodní, ekologické faktory.
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Další možné rozdělení přináší WHO, která stanovuje čtyři základní oblasti, podle 

kterých lze usuzovat o kvalitě života každého jednotlivce:

 Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti: odpočinek, energie, bolest, 

mobilita, každodenní bolest, schopnost pracovat atd.

 Psychické zdraví a duchovní stránka: sebehodnocení, myšlení, učení, 

pamět, víra, pocity aj.

 Sociální vztahy: osobní vztahy, sexuální aktivita apod.

 Prostředí: svoboda, bezpečí, finanční zdroje, sociální jistoty, dostupnost 

veškeré potřebné péče, domácí prostředí, životní prostředí a další. (cit. dle 

Škoda a kol. 2008a: 17)

Další možností, jak přistupovat ke konceptu kvality života, je rozlišení 

objektivního a subjektivního hlediska dle Vaďurové a Mühlpachra (2005). Mezi 

objektivní činitele, kteří kvalitu života ovlivňují lze zařadit materiální zabezpečení, 

sociální podmínky života, fyzické zdraví i environmentální podmínky, tedy 

v podstatě se překrývají s podmínkami danými prostředím vymezenými WHO. 

Subjektivní kvalita života je pak posuzována podle samotného jedince a jeho 

vnímání svého života, spokojenost s kvalitou života je proto závislá především na 

osobních zájmech, cílech a aspiracích jednotlivce. Jako základní a určující pro život 

člověka a tedy i jeho kvalitu je právě hledisko subjektivní. Kvalitu života potom 

můžeme vymezit jako „… jedincovu percepci jeho pozice v životě v kontextu své 

kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, normám 

a obavám“ (Vaďurová, Mühlpachr 2005: 11).

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že dopad zdravotního znevýhodnění na kvalitu 

života dotyčného jedince je nezpochybnitelný a veliký. Díky svému zdravotnímu 

znevýhodnění se musí vypořádávat i s životními situacemi, které v jeho běžném 

životě vytvářejí překážky, zatímco u zdravého jedince kvalitu života žádným 

způsobem nenaruší. Cílem zjišťování kvality života zdravotně znevýhodněných osob

proto je: 1) rozpoznání celého spektra vlivů zdravotního znevýhodnění na život

jedince, 2) identifikace úkolů a cílů potřebných k pozitivní změně kvality života, 

3) následná možnost vyhodnocení efektivity těchto zvolených cílů a 4) zjištění vlivu

diagnostických, terapeutických, rehabilitačních, pedagogických a sociálních zásahů 

na život zdravotně znevýhodněného. (Jesenský 2000: 82)
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Rámec kvality života zdravotně znevýhodněných dětí je určován více faktory. 

Trvalé zdravotní postižení totiž způsobuje výraznou změnu normální kvality života 

především v oblasti učení a chování, ve společenských aktivitách, v zaměření 

osobnosti a motivaci a samozřejmě i v jejich potřebách a hodnotovém systému (Frey 

a kol. 1991). V tabulce jsou vymezeny objektivní a subjektivní faktory, které 

poznamenávají či pozitivně ovlivňují kvalitu života zdravotně znevýhodněných dětí.

Tabulka č. 6 - Determinanty určující život osob s handicapem.

Subjektivní činitele (neovlivnitelné) Objektivní činitele (ovlivnitelné)

Aktuální zdravotní stav (nemoc, úraz)
Aktuálně převládající společenské vědomí, 
postoje k osobám s handicapem

Osobnostní rysy jedince (vrozené dispozice 
ovlivněné rodinou, školou, společností)

Stav životního prostředí (toxicita prostředí, 
klima, životní prostor, technické bariéry)

Schopnost zvládnout nepříznivou situaci Sociální politika

Charakterové, volní a motivační předpoklady Vzdělávací politika

Vnější vlivy (rodiny, komunity, osobní 
a sociální zázemí)

Sociální služby (kompenzace omezení 
vyplývajících z postižení, adekvátnost)

Zdroj: Šestáková 2006: 10 (upraveno).

Z tabulky vyplývá, že právě systém sociální pomoci, spadající pod sociální 

politiku a zahrnující sociální služby, dokáže prostřednictvím (společností, státem) 

vhodně zvolených forem pomoci ovlivnit, resp. zvýšit kvalitu života zdravotně 

znevýhodněných dětí.

V prvním případě je kvalita života osoby ovlivněna aktuálním zdravotním stavem 

a tím, jak se cítí, zda ji něco bolí, je schopná se pohybovat, sebeobsloužit 

a komunikovat (Vymětal, cit. dle Škoda a kol. 2008a). Mezi dalšími důležité faktory 

patří ekonomická situace rodiny, která je často poznamenána většími výdaji za péči, 

bydlení, které nebývá zcela bezbariérové, zdravotní péče, osobnostní rozvoj, vztahy 

a uspokojivá náplň volného času, všechny tři poznamenané stupněm postižením

(Škoda a kol. 2008b). U dětí pak hraje velmi důležitou roli vzdělání a v rámci něj 

uplatnění v běžné společnosti, ze které bývají zdravotně znevýhodněné děti bohužel 

stále ještě vyčleňovány a s dospíváním také vrstevnické skupiny a příslušnost ke 

skupině přátel. Další dětské specifikum tvoří růst a vývoj dítěte, který se může 

odchylovat od normy, participace rodičů na kvalitě života dítěte, která je ústavy často 

narušována, a vzájemné ovlivňování kvality života rodiny a dítěte, kde na dítě může 

přecházet např. nepříznivá situace rodiny. U všech osob se zdravotním 
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znevýhodněním patří mezi jedny z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících kvalitu 

života nižší úroveň jejich sebeobsluhy a aktivní účasti na ‚vytváření vlastního osudu‘, 

na průběhu svého života. (Vaďurová, Mühlpachr 2005) Další determinantou je 

samozřejmě vlastní hodnocení znevýhodněného, jeho postoj k postižení a celkově 

k životu (Frey a kol. 1992). A nakonec, podle slov samotných zdravotně 

znevýhodněných jim často hlavní potíže nezpůsobuje samotné postižení, ale fyzické 

a sociální prostředí, jelikož nepočítá s jejich potřebami. (Vysokajová 2000) 

Závěrem, kvalitu života zdravotně znevýhodněných dětí lze ovlivnit, a to včasnou 

intervencí v oblasti rehabilitace, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb 

a poskytnutím vhodné sociální pomoci jim a jejich rodinám.

4.4.1 Teorie potřeb

Subjektivní kvalita života, jako ta na základě výše uvedeného podstatnější 

dimenze konceptu kvality života, se odvíjí od uspokojování potřeb. Míra 

uspokojování potřeb významně ovlivňuje kvalitu života a potřeby samotné zaměřují 

lidské chování a jednání a motivují k němu. Za účelem identifikace těchto potřeb 

byly vytvořeny četné motivační teorie. Jednou z nejznámějších je Maslowova 

hierarchická teorie potřeb, která popisuje hierarchické uspořádání potřeb od 

primárních po ty nejvyšší, často subjektivní. „Dle této teorie je lidské snažení po 

uspokojování potřeb nižšího řádu motivováno potřebami vyššího řádu“

(Dragomirecká, Škoda 1997, cit. dle Škoda a kol. 2008a: 16).

Potřeba je vyjádřením absence nějaké hodnoty, motivace tedy představuje rozpory 

mezi tím, co subjekt prožívá a tím, co touží prožívat, a směřuje tak k obnovování 

optimálního vnitřního stavu spokojenosti. Ten je ale pro každého jedince 

individuální. (Nakonečný 1996, cit. dle Šimková 2008) 

Potřeby jsou tak zdrojem lidského chování i klíčem k jeho pochopení. Většina 

základních potřeb důležitých k přežití je v moderní společnosti uspokojována 

v takové míře, že se ztrácí jejich původní biologický význam a na důležitosti 

získávají potřeby nové (např. potřeba sociální inkluze, rozhodování, řízení).

(Vaďurová, Mühlpachr 2005: 32)

Keller vidí rozdíl mezi biologickými a kulturními potřebami ještě v otázce jejich 

naplnění. Nasycením biologických potřeb dochází k maximální možné spokojenosti, 
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uspokojování kulturních potřeb ale vede ke vzniku potřeb nových, což vyžaduje stále 

nové zdroje. (tamtéž)

Schéma vytvořené A. W. Maslowem zobrazuje sedm stupňů potřeb a usazuje je 

mezi dva extrémy – zajištění existence (entropickým minimem) a dosažení nejvyšší 

kvality života.

Schéma č. 4 - Sedmistupňové rozlišení potřeb.

ENTROPICKÉ MINIMUM                        –                               KVALITA ŽIVOTA

ENTROPICKÉ MAXIMUM                      –                                               ZÁNIK

Zdroj: Frk 2001, dle Vaďurová, Mühlpachr 2005: 32.

Vliv peněz je zde nejsilnější při zajišťování biologických potřeb a potřeby bezpečí 

a jistoty. U seberealizace jsou už peníze pouze prostředkem k rozvoji a zbytek se 

odvíjí od osobních dispozic. Estetické potřeby jsou již financemi ovlivněny

minimálně, ale přinášejí kvalitu života.

Maslowovo hierarchické uspořádání potřeb vyjadřuje myšlenku, že dokud nejsou 

uspokojeny základní potřeby, není možné uspokojit ani potřeby vyšší. Obecně také 

platí, že lidé, kteří se cítí ohroženi a nespokojeni dávají přednost potřebám 

dosažitelným penězi, a naopak lidé relativně spokojení a zabezpečení touží po ještě 

vyšší kvalitě života (Frk 2001, cit. dle Vaďurová, Mühlpachr 2005).

Proto pokud má člověk problémy se zdravotním stavem, nebude mít s velkou 

pravděpodobností aspirace, sílu ani možnosti usilovat o realizaci potřeb vyšší úrovně. 

Tento fakt je důvodem, proč je v životě zdravotně znevýhodněných dětí a jejich 

kvalita 
životaEstetické potřeby

Potřeba poznání, porozumění

Seberealizace

Potřeba úcty a sebeúcty

Sociální potřeby – lásky a náležení

Potřeba bezpečí a jistoty

Biologické potřebypeníze
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rodin důležitá rehabilitační péče29, podpora, sociální služby a sociální pomoc od 

společnosti. (Šimková 2008)

Zdravotně znevýhodněné děti mají stejné základní potřeby jako děti ostatní, stejně 

se jim také s věkem proměnují. Potřebují dostatek kvalitních podnětů z okolí včetně 

těch citových, potřebují pocit životní jistoty. (Fišer a kol. 1968) Zatímco 

v nejmenším věku jsou jejich potřebami především ty biologické, postupně i bezpečí 

a mateřské lásky, ve školním věku se objevuje už i potřeba seberealizace a poznání 

(Frey a kol. 1992) Ve všech životních obdobích je to pak v případě zdravotně 

znevýhodněných dětí zdravotní péče, rehabilitace a dostupnost pomoci při 

sebeobsluze i v každodenním životě.

V kvalitě potřeb tedy nenajdeme rozdíly mezi zdravotně znevýhodněnými 

a ostatními dětmi, ale rozdíly se objevují v kvantitě a formě. Biologické potřeby 

bývají uspokojovány dobře, psychické už jsou často opomíjeny, nebo na ně přes 

časté pobyty mimo domov nezbývá čas, dítě je nesocializované a neumí navazovat 

kontakty. V dalším životě pak také velmi obtížně uspokojují potřebu činnosti, 

následně uznání, seberealizace a smysluplnosti své práce. Problémy nastávají 

i v intimních kontaktech. (Buřvalová, Reitmayerová 2007)

Potřeby rodin s těmito dětmi se odvíjí od potřeb dítěte, přibývají k nim ještě 

potřeba finanční jistoty, nezávislosti a pomoci s péčí o dítě. Nezávislost pro 

zdravotně znevýhodněného člověka i jeho rodinu poskytují takové zdroje a sociální 

služby, které jim umožní přístup ke stejným příležitostem sociálním, politickým, 

ekonomickým a kulturním jako zbytku populace (Koláčková, Kodymová 2010).

                                                
29 „Rehabilitace je soubor postupů, jejichž cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, aby 
dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou nebo sociální úroveň 
funkcí a byly v nejvyšší možné míře nezávislé“ (Koláčková, Kodymová 2010: 92).
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5 ANALÝZA SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍ POMOCI

Zatímco teoretická část diplomové práce měla za úkol seznámit se základními 

pojmy a teoretickými koncepty, ze kterých systém sociální pomoci vychází, 

v následujících kapitolách bude provedena samotná analýza tohoto systému. Ta 

vychází z platné právní úpravy sociální pomoci před rokem 1989 a v současnosti 

a důležitým zdrojem informací se zde staly také rozhovory s rodinami pečujícími 

o zdravotně znevýhodněné dítě v socialismu, či dnes. Kapitola seznamuje také 

s postupným vývojem sociální pomoci až do její dnešní podoby.

5.1 Geneze sociální pomoci zdravotně znevýhodněným dětem 

a jejich rodinám

„Člověk v sobě od pravěku má potřebu sociálního bezpečí, která je přirozenou 

vědomou i podvědomou konstantou lidského chování“ (Krebs 2007: 136). Nejdříve 

byla lidmi pociťována pouze fyzická povaha těchto potřeb a postupně došlo k jejich 

vývoji až na úroveň bezpečí proti hrozícím rizikům hospodářského života, určitého 

životního standardu a zajištění základních předpokladů k všeobecnému rozvoji 

osobnosti člověka. 

Jelikož je vysvětlení vývojových tendencí v sociální pomoci nezbytné pro správné 

pochopení podoby a fungování systému v současnosti, je vývoj stručně nastíněn

v této kapitole. Přestože genezi sociální politiky a jejích jednotlivých složek není 

možné zachytit izolovaně od jiných událostí a oblastí vývoje společnosti jako celku,

při velkém zjednodušení lze identifikovat tendence, které provázely historický vývoj 

sociální politiky:

1) od určité nahodilosti a řešení sociálních otázek případ od případu se postupně 

přechází k řešení cílevědomému, koncepčnímu;

2) od individuálních a lokálních aktivit (např. rodin, obcí) se postupně přechází 

i k aktivitám, které v sociální oblasti organizuje a garantuje stát;

3) od národně a státně pojímané sociální politiky směřuje i k určitému 

mezinárodnímu dojednávání základních opatření v oblasti sociální;

4) od dílčích a jednotlivých opatření dospěl vývoj k systémovému a systematic-

kému řešení sociálních problémů. (Krebs 2007: 136) 
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Na vývoj sociální politiky se lze tedy zaměřit z pohledu role státu v ní, neboť stát 

se ze stavu naprosté neúčasti vypracoval až na přímého realizátora, vykonavatele 

i garanta sociální politiky (Krebs 2007). Stejně tak vývoj sociální politiky a pomoci 

zdravotně postiženým osobám (dětem, jejich rodinám) v podstatě kopíruje vývoj 

v oblasti deklarace a uznání lidských a sociálních práv. V souladu s Krebsovými 

tendencemi v historii sociální politiky, zachycuje Šestáková (2006) první způsoby, 

jakými byla poskytována péče potřebným lidem a jejich proměnu s vývojem 

společnosti.

Tabulka č.7 - Způsoby poskytování  péče potřebným v jednotlivých etapách 

historie lidské společnosti.

Rodina - pokud rodina nebyla schopna péči o staré a 
nemocné zabezpečit (peníze, fyzické síly, čas, 
atd.), stávali se přítěží, rodina je opustila
- potřební se ocitli bez pomoci na periferii lidské 
společnosti (žebrali, budili odpor i soucit, umírali 
v nedůstojných podmínkách)

Jednorázová podpora - charitativní charakter (milodary, subvence od 
bohatých jedinců)
- postupem času jednorázová podpora nestačila, 
ve středověku proto byly zakládány chudobince, 
starobince a chorobince, jejichž chod zajišťovaly 
kláštery, později města a obce

Komplexně pojatá péče - potřební byli ošetřování v rámci péče špitálů 
spojených s klášterem
- chorobince a starobince plnily především 
azylové funkce (zajišťovaly střechu nad hlavou, 
stravu a základní hygienu)

Zdroj: Šestáková 2006: 6.

Stejně jako v případě komplexně celé sociální politiky, i přístup a postoj 

společnosti k dětem svým postižením, či narušením odlišným od ostatních se 

v průběhu vývoje lidstva radikálně měnil a ovlivňoval tak výrazně konečnou podobu 

uplatňované sociální pomoci. Důvodem jsou jednak faktory jako např. socio-

ekonomický stupeň vývoje dané společnosti (dostatek materiálních prostředků na 

péči o potřebné členy) a jednak celosvětově sdílený názor na tuto problematiku 

v danou dobu ve společnosti dominující, které limitují přístup ke zdravotně 

znevýhodněným dětem. Kulturní a etický faktor ovlivňující přístup k osobám 

s postižením se v průběhu dějin neustále proměňoval, a to od prvotních represivních 

postojů (fyzické likvidace, exkluze) až po současné uznání práv těchto osob na stejně 

hodnotný život a rovné příležitosti, jaké se nabízí většinové populaci, akceptace 
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a přiznání pomoci od společnosti (státu) a tendence k zajištění jejich sociální inkluze. 

(Lechta 2010)

Z tohoto pohledu lze podle Kábeleho a Kracíka (1982) zaznamenat ve vývoji 

lidské společnosti několik charakteristických období v přístupu k těmto 

jedincům: období represivní, období charitativní péče, období humanitní péče, 

období rehabilitační péče a období péče preventivní. 

Represivní období je typické zejména pro prvobytně pospolnou společnost, ve 

které ještě nebyly vytvořeny žádné morální normy ve smyslu uvažování dobra a zla. 

Tyto hodnoty byly uvažovány pouze na základě jedincovy životaschopnosti a jeho 

přínosu pro skupinu, slabí a nemocní tak byli mnohdy vylučováni ze společnosti, 

skupiny, či rodiny, k níž náleželi. Později ztratil tento akt vyloučení své původní 

opodstatnění (přežití skupiny), přesto byl nadále uplatňován na ‚defektní‘ 

novorozence, jejichž další existence ve společnosti nebyla z různých důvodů 

žádoucí, byli přímo likvidováni (násilné usmrcení) či segregováni30 ze společnosti 

(odloženi mimo osady a ponecháni bez pomoci). Výjimku tvořily děti otroků, které 

představovaly majetek a další pracovní sílu. (Kábele, Kracík 1982)

Později v tomto období, pokud se objevuje pomoc zdravotně znevýhodněným

osobám, můžeme hovořit pouze o aktu vzájemné solidarity plnyoucí z přirozené

rodové a kmenové pospolitosti. Již ve starověku se tak v některých státech objevila 

péče o slepé, hluché a tělesně postižené, ale pouze v rámci určité komunity (ne státu), 

jednorázově, nahodile a omezeně. Se vznikem dělby práce se v některých 

starověkých společnostech poté objevují první zárodky jakési sociální politiky –

poskytování pomoci válečným vysloužilcům, vdovám po bojovnících. (Krebs 2007) 

Ostatní chudí a nemocní však byli i nadále zabíjeni, trestáni, vylučováni ze 

společnosti či otročili. Až Solónovy reformy ve starém Řecku přinesly první pokus o 

panovníkem nařízenou solidaritu mezi nejbohatšími a nejchudšími (tzv. chléb a hry), 

ale až v okamžiku, kdy chudoba narostla ve společenskou hrozbu. (Koldinská 2007)

Období typické počátky charitativního myšlení je spjato s nástupem náboženské 

filozofie a věrouky. „Antický ideál dokonalého, zdravého a krásného člověk je 

vystřídán ideou nedokonalosti a chatrnosti lidského těla…“ (Kábele, Kracík 

1982: 6). Křesťanství hlásá lásku k bližnímu a povinnost mu pomoci a díky rozvoji 

                                                
30 Tyto násilné formy přetrvaly v některých případech ještě do období středověkého feudalismu, kdy 
byli postižení jedinci pod vlivem církevní inkvizice považováni za zplozence ďábla, a proto 
upalováni. Některé formy segregace se objevují ještě v době nedávné (např. vyhnanství, vyvážení 
nemocných v Africe či Indii na vyhrazená místa mimo osady). (Kábele, Kracík 1982)
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církve se tak objevuje první chudinská péče poskytovaná kláštery a později 

farnostmi, která však měla charakter služeb, nanejvýš věcných dávek v podobě 

poskytnutí stravy, noclehu, příp. oblečení a navíc formou almužny. Jsou zakládány 

první útulky (hospitaly, špitály) určené pro postižené osoby, kde jsou jim

poskytovány alespoň nejnutnější životní prostředky.31 (Kábele, Kracík 1982; 

Koldinská 2007) Přesto se vážným problémem středověku stali tzv. bezdomovci, 

jejichž žebrání a krádeže vedly nakonec k opatřením od vládnoucích panovíků 

(státu). Většina měla represivní charakter, ale anglické Alžbětinské zákony32 na 

počátku 17. století (postupně i v Rakousku-Uhersku) ukládaly obcím povinnost 

pomoci svým práce neschopným chudým (zatím bez právního nároku). Chudinská 

péče je tak přesunována do pravomocí měst, později obcí a stát tak pomalu vystupuje 

do popředí v péči o tyto členy společnosti, ale stále jen okrajově. Současně se 

objevují první právní normy prohlubující princip vzájemnosti, horníci a členové 

cechů zavádějí vzájemnostní pokladny na zabezpečení zraněných, po úraze 

invalidních členů či (v případě úmrtí) jejich rodin. (Koldinská 2007; Krebs 2007)

Humanismus a renesance znamenaly obrat zpět k antické vzdělanosti a umění, 

nikoliv však ve smyslu jejich opětovné likvidace a segregace, ale v požadavku na 

vzdělání i těchto postižených jedinců. O to se velmi zasloužil Jan Ámos Komenský, 

jenž své pokrokové a osvícenské názory proklamující požadavek všeobecného 

a všestranného vzdělání pro všechny lidi bez rozdílu zahrnul do své knihy Pampedie 

(Vševýchova). Vlivem myšlenek jeho i dalších humanistů se postupně objevovaly 

snahy o vzdělávání tělesně a smyslově postižených dětí v jednotlivých ústavech 

a zařízeních. Tímto způsobem vznikaly první soukromé ústavy33 (nejprve pro děti 

smyslově, později i tělesně postižené). Prvotním účelem vzniku ústavů byla sice 

léčba, ale už v první polovině 19. století začínají vznikat při těchto ústavech i školy. 

První takovou se stala v roce 1832 v Mnichově škola v ústavu Johana Nepomuka von 

                                                
31 Zvláštní postavení však zaujímaly tělesně postižení jedinci z rodin feudálů a vládnoucích vrstev, 
kteří byli buď likvidováni, skrývání na vzdálených místech, nebo jim byla naopak zajišťována co 
nejlepší péče jak léčebná tak výchovná (Kábele, Kracík 1982).

32 „Kodex chudých z roku 1597 a chudinský zákoník z roku 1601 nicméně představovaly důležitý 
mezník ve vývoji chudinské péče. Jednalo se totiž o první právní předpisy s celostátní působností“
(Koldinská 2007: 6).

33 Přestože první podnět ke zřízení ústavů je známý od Angličana Daniela Defoe, první realizovaná 
ústavní péče o tělesně postižené se objevila v Německu (r. 1722 založena nemocnice pro chudé 
tělesně postižené) a nejstarší ústav pro tělesně postižené byl založen r. 1780 ve Švýcarsku, v Orbe, 
později další v Allgeria Höttingenu. Dále vznikl Heineho ústav ve Würzburgu (zal. r. 1812) a ústav 
pro tělesně postižené v Lübecku, který r. 1818 založil Leithof. V další Heineho léčebně v Canstattu 
(zal. r. 1829) byla poprvé popsána dětská infekční obrna a její léčba. (Kábele, Kracík 1982)



64

Kurzce, který lze označit jako první ústav pro tělesně postižené s moderním pojetím 

léčebně-výchovné péče a přípravy pro povolání. (Kábele, Kracík 1982) Ústavní řád 

stanovil výchovné úkoly tak, aby „… vhodným zaměstnáním, přiměřeným technicko-

výrobním zařízením, náboženskou výchovou a otcovskou péčí učinil z chovanců 

užitečné členy lidské společnosti“ (Kábele, Kracík 1982: 9).

Ke vzniku organizované (institucionální) péče o děti s postiženími napomohla 

v 18. století i průmyslová revoluce, která umožnila postupné vyčlenění prostředků na 

ni díky zvýšení socioekonomického potenciálu moderních ekonomik. Také vynálezy 

a objevy revoluce umožnily aplikace nových metod, technik a prostředků edukace, 

včetně jejich rozšiřování na čím dál více dětí s postižením. Současně vlivem 

osvícenství došlo ke změně světonázoru směrem k altruismu. Ve Francii vznikla 

i první ústava zahrnující institucionální, organizovanou péči o tuto část populace. 

(Lechta 2010)

Podle Koldinské (2007) můžeme od 17. století hovořit o vzniku moderních 

systémů sociální ochrany, neboť se zde objevují  náznaky státní zodpovědnosti za 

zřízení a organizaci sociálního pojištění a obcím je zákonem nařízena chudinská 

péče, na kterou jim jsou poskytnuty veřejné prostředky; tato povinnost zároveň 

přechází ze šlechty na neurozený byrokratický personál. Základ sociálnímu 

(státnímu) zaopatření Rakouska-Uherska, směrem k těmto státním úředníkům 

veřejné správy, položili Marie Terezie (1771 – penzijní normál pro vdovy a sirotky 

po věrně sloužících zaměstnancích) spolu s Josefem II. (penzijní normál pro samotné 

zaměstnance po minimálně 10 letech práce, kdy se stali práce neschopnými). 

Zaopatření pro rodiny s dětmi se objevuje až od druhé poloviny 20. století. 

Na počátku 19. století je také poprvé vydán zákon na ochranu práce (zákaz práce 

dětí v noci a práce dětí delší než 12 hodin – v různých zemích přijímány postupně a 

s různými obměnami) a objevuje se úsilí o zaměstnavatelovu péči o bezpečnost a 

hygienu pracovišť (Krebs 2007). Důležitým zlomem pro sociální politiku 

a zabezpečení občanů se stal konec 19. století a zavedení sociálního pojištění. 

V Německu tak učinil Otto von Bismarck, v Rakousku-Uhersku o několik let později 

ministerský předseda Eduard Taafe (1888 – úrazové pojištění a nemocenské pojištění 

dělníků; 1907 – penzijní pojištění), zatím se ale jednalo o systémy zřizované pouze 

pro dělníky a později úředníky. „Všeobecný systém sociálního pojištění pro všechny 

obyvatele země, tzv. národní pojištění navrhl až v roce 1942 W. Beveridge v Anglii“

(Koldinská 2007: 8).
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V 19. století došlo též k uzákonění chudinské péče pro ty, kdo nebyli zabezpečeni 

sociálním pojištěním ani jinými prostředky a dostali se do stavu chudoby. Byly tak 

položeny základy moderního sociálního práva, ze kterých dodnes čerpáme. (tamtéž)

Na území, které se stalo součástí Československé republiky, se objevují snahy 

o zřízení ústavů pro tělesně postižené osoby (pro léčení i vzdělávání) až na přelomu 

19. a 20. století. Nejprve vznikají azylová zařízení, do nichž byli přijímáni i tělesně 

postižení a základně vzděláváni: 

 1888 – útulek pro opuštěné a zmrzačené dívky ‚Růžencová výrobna‘ –

pro chudé, opuštěné i zmrzačené dívky, výchova náboženská 

a vzdělání ve čtení a psaní,

 1889 – ‚Vincentinum‘ - ústav pro nezhojitelně zmrzačené (i smyslově 

postižené, zpočátku jen pro dospělé); vzdělavatelné děti zde měly 

pravidelné vyučování,

 1907 – ‚Valentinum‘, Heverochův útulek pro epileptiky – výchova 

i zaměstnání. (Titzl 1985)

Po požadavku všeobecného vzdělávání znevýhodněných osob přichází na řadu 

požadavek vzdělávání odborného v podobě cílevědomé a dlouhodobé přípravy 

na povolání (tzv. rehabilitaci), který do České republiky přinesl inspektor Josef 

Zeman. Jeho snahou bylo zaujmout českou veřejnost myšlenkou potřeby ústavní 

léčebně-výchovné péče o tělesně postiženou mládež, o jejíž realizaci se v plném 

rozsahu a v moderním pojetí postaral prof. dr. Rudolf Jedlička. Založil v r. 1913 

v Praze ústav pro tělesně postižené děti, tzv. Jedličkův ústav a jeho koncepce 

zahrnovala veškerou léčebnou, výchovně vzdělávací, sociální, psychologickou, 

technickou, právní a ekonomickou péči, nutnou k rehabilitaci a resocializaci tělesně 

a zdravotně postižených osob. (Kábele, Kracík 1982) Jedličkovi se tak podařilo 

zásadním způsobem ovlivnit další vývoj péče o postižené osoby v České republice 

a dospěl k pojetí, ze kterého dosud čerpáme: „Vrcholným cílem péče o mrzáky, 

zvláště o děti zmrzačelé a o mrzáky nedospělé, musí býti snaha opatřiti mrzákům 

schopnost i možnost ku práci a sebeobživě, učiniti z nich ve smyslu 

národohospodářském a sociálním platné členy společnosti lidské; péče o mrzáky 

musí býti všeobecnou a musí pojmout do okruhu svého snažení všechny mrzáky bez 

rozdílu původu jejich zmrzačení, aby mohla u mrzáků opět vzkřísiti víru v lidskost 
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lidské společnosti a dáti jim vědomí lidské důstojnosti“ (cit. dle Titzl 1985: 29). Pod 

Jedličkovým vlivem a za jeho přímé spolupráce pak vznikaly další takové ústavy 

v Brně, v Plzni na Borech, na Slovensku ve Slávnici a v Bratislavě. I přes společné 

zaměření se realizace koncepce v jednotlivých ústavech lišila, neboť se jednalo 

o ústavy soukromé a jejich rozvoj tak byl závislý na materiálních prostředcích, které 

se podařilo jejich pracovníkům opatřit. (Kábele, Kracík 1982) 

Druhá polovina 19. století a začátek 20. století přinesly pod vládou 

Rakouska-Uherska obrovský kvalitativní, ale i kvantitativní rozkvět institucí 

občanské společnosti. V 70. letech už na našem území fungovalo více než 3 000 

různých spolků, v 90. letech dokonce už přes 10 000 a jejich počet se stále zvyšoval. 

V roce 1918 nově vzniklý stát navázal na tyto bohaté tradice a v meziválečném 

období byla např. organizovanost v Československém červeném kříži 7%, čímž jsme 

se zařadili celosvětově na druhé místo hned za USA (11 %). Až do roku 1948, kdy 

došlo k uchopení moci komunistickou stranou, existovala v českých zemích silná 

občanská společnost i její instituce, které se často angažovaly na poli sociální péče, 

charity a prosazování veřejných zájmů. (Potůček 1999) 

Vraťmě se ale k 1. světové válce, která přes uvedený vývoj znamenala zhoršení

životních podmínek většiny lidí, přinesla nové problémy a tím vyvstala nutnost 

dalšího řešení sociálních problémů a prohloubení dřívějších opatření. V roce 1919 se 

proto ve Washingtonu konala Mezinárodní konference o práci, na které 40 států 

přijalo 6 důležitých konvencí, z nichž některé se staly i základem ústav těchto států 

(dohoda o osmihodinovém pracovním dnu, ochrana práce, podpora v těhotenství, 

péče o nezaměstnané atd.) Jejich realizaci ale dále ovlivnila hospodářská krize ve 

30. letech 20. století. Kromě dalších negativních důsledků přinesla vědomí, že 

samotné tržní síly nejsou schopné vytvořit vhodné podmínky ani pro existenci 

společnosti jako celku, ani pro její členy a posílila tak úlohu státu, který se stává 

hlavním subjektem sociální politiky, spolu s nestátními subjekty. Právě 30. léta jsou 

považována za mezník sociální politiky, od té doby hovoříme o moderní sociální 

politice. (Krebs 2007)

Po vzniku Československa navázal vývoj sociálního zákonodárství v českých 

zemích na vývoj Rakouska-Uherska před válkou (Miková, Vašečka 1998). Politický 

vývoj, stejně jako jinde v Evropě, reagoval na následky války a vznikající tržní 

vztahy myšlenkou, že pečovat o své příslušníky v nouzi je povinností domovské
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obce. Mezi apekty sociální ochrany upravené právními předpisy ‚zděděné‘ po 

Rakousku-Uhersku patřilo:

 Sociální pojištění – směřující především k zabezpečení při úrazu a nemoci,

 Chudinskou péči – svěřenou jako povinnost obcím,

 Ochranu některých pracovních podmínek,

 Koaliční svobody. (Koldinská 2007: 13)

Sociální zabezpečení však pokrývalo pouze část ekonomicky aktivního 

obyvatelstva (nejvýhodnější u státních a veřejných pracovníků), péče o staré 

a invalidní byla založena převážně na dobročinnosti a povinnosti chudinského 

zaopatření náležely obci, záleželo tedy na její velikosti a schopnosti tyto lidi 

zabezpečit (Krebs 2007). Důležitou reformou se tak stal nově vzniklý zákon 

č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, 

jež spojil nemocenské a důchodové pojištění do jednoho předpisu a zpřístupnil je 

široké veřejnosti. V oblasti chudinské péče došlo k odlišení veřejného chudinství od 

soukromého, které provozovaly především dobročinné spolky a humanitární 

organizace v podobě ústavních zařízení a vývařoven pro chudé a které bylo 

celospolečensky podporováno. (Koldinská 2007)

Do dalšího vývoje opět zasáhla válka, během níž i po které docházelo k rozvoji 

rehabilitačních ústavů v souvislosti s válečnými následky na zdraví lidí. 

Rehabilitační tendence v pomoci zdravotně znevýhodněným osobám zařadit se zpět 

do společnosti se od té doby rozvíjejí a přetrvávají až do současnosti. (Kábele, 

Kracík 1982) Většina evropských států od té doby směřuje k tzv. sociálním státům, 

které se významně angažují v sociální politice (Krebs 2007). Kromě rehabilitací se 

však jako výraz nového vztahu společnosti ke vzniku a odstraňování lidských 

defektů rozvíjí snahy o preventivní péči. Ta v sobě zahrnuje četné celostátní 

preventivní akce (péče o matky v těhotenství, ochrana malých dětí proti infekční 

dětské obrně a dalším onemocněním, očkování proti těmto nemocen), léčebně 

výchovnou a poradenskou péči pro nastávající rodiče, u kterých se vyskytují vrozené 

dispozice s možností přenosu na potomstvo, ale i výchova k manželství 

a rodičovství. (Kábele, Kracík 1982) 

V Československu tento přirozený vývoj ještě na nějakou dobu poněkud zbrzdil 

socialistický model státní sociální politiky. Jeho stěžejní myšlenkou bylo vytvoření 



68

silného sociálního státu, ve kterém byl jediným poskytovatelem a realizátorem 

opatření v sociální politice, sociálních dávek a služeb pouze stát a ve kterém proto 

docházelo k deformacím práv a svobod, k neadekvátním zásahům státu, k politické 

zvůli, útlakům, represím, k oklešťování společenské subjektivity lidí. Bývalé 

komunistické země tak ještě v dnešní době dovytvářejí svoji sociální politiku

a hledají její nový typ. (Krebs 2007)

5.2 Počátky socialismu v sociálním zabezpečení Československé 

republiky

Po 2. světové válce docházelo k dokončování práce, která byla započata již během 

války a jejímž cílem bylo ještě dokonalejší sjednocení sociálního pojištění než 

vytvořil zákon č. 221/1924 Sb. z. a n. Inspirace v této věci přicházela od 

W. Beveridge z Anglie, kde pobývala v exilu podstatná část české inteligence té 

doby. Nově přijatý „zákon č. 99/1948 Sb. z. a n., o národním pojištění byl na svou 

dobu velmi pokrokový předpis, jehož velikým přínosem bylo úplné sjednocení dosud 

stále ještě roztříštěné právní úpravy sociálního pojištění v jedné právní normě, což 

znamenalo významné posílené právní jistoty“ (Koldinská 2007: 16). Jednalo se 

o velmi progresivní zákon, který zajišťoval sociální jistoty vytvořením podmínek na

realizaci práva na práci a lidskou existence pro ty, jež se pracovní činnosti nemohli 

zúčastnit. Dal vznik novým druhům dávek a jeho platnost byla rozšířena na všechny 

osoby. (Krebs 2007) 

Tento zákon tak představoval v podstatě historický předěl ve vývoji 

československého sociálního práva, bohužel se stal posledním demokratickým 

zákonem v Československu upravující tuto oblast. Další vývoj v oblasti sociálního 

zabezpečení (sociální ochrany) v následujících čtyřiceti letech byl řízen 

komunistickou ideologií. (Koldinská 2007) Po komunistickém převratu v únoru 1948 

byly, i přes do té doby velice pokrokový vývoj na poli naší sociální politiky,

eliminovány vhodné institucionální formy pro jeho kultivaci a uplatnění. 

Komunistický systém nepodporoval ty formy sociálních, politických a ekonomic-

kých vztahů, které by dokázaly napomáhat individuální i skupinové nezávislosti, ale 

spíše maximalizoval mocenský monopol strany. (Potůček 1999)
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Důležitou událostí pro vývoj ústavů se stal zákon o jednotné škole č. 95 Sb. z roku 

1948, kterým bylo zestátněno nejen veškeré školství v Československé republice, ale 

také právě všechny ústavy pro zdravotně postiženou mládež. Ústavy pro tělesně a 

mentálně postiženou mládež spadaly od té doby střídavě do resortu sociální péče a do 

resortu zdravotnictví, až v letech 1956-57 přešly trvale do resortu Státního úřadu 

sociálního zabezpečení, který byl později přeměněn na Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. (Kábele, Kracík 1982)

Vládním nařízením č. 74/1951 Sb. bylo místo Ministerstva práce a sociálních věcí

zřízeno Ministerstvo pracovních sil, které ovšem bylo opět zrušeno už v roce 1957. 

Nicméně vládní resort práce a sociálních věcí byl poté obnoven až v roce 1968. 

(Tomková 2009) Na základě zákona o národním pojištění z roku 1948 došlo k přijetí 

zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění (oddělení důchodového 

od nemocenského) a zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 

(nárok na zdravotní péči i pro osoby nepojištěné). Tyto události spolu se vznikem 

zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení v roce 1957 v podstatě znamenaly 

zavedení sociálního zabezpečení jako projevu sovětské koncepce sociální ochrany 

obyvatelstva. (Koldinská 2007) Byl formálně potvrzen konec sociálního pojištění 

a zavedení státního sociálního zabezpečení považovaného za nejvyšší možný stupeň 

vývoje této instituce (Rys 2003). „Rozvíjelo se přednostně jen zaměstnanecké 

zabezpečení a pojištění osob samostatně hospodařících se cílevědomě nechalo 

zaostávat“ (Tomeš 2001: 62). Také byla zaváděna kritéria, která se neztotožňují se 

systémem sociálního zabezpečení, jako bylo nepřetržité zaměstnání místo pojištění 

apod. (tamtéž) V jeho důsledku došlo ke snížení věkových hranic rozhodných pro 

přiznání nároku na starobní důchod a další změny v této oblasti (Krebs 2007).

Hlavně od 60. let se poté prosazovala univerzální schémata, která zapříčinila 

odvozování nároků na dávky a služby od statutu občana (Potůček 1999). V tomto 

období také začaly být nejvíce pociťovány výsledky přechozích systémových změn 

a finanční náročnost sociálního zabezpečení. Od roku 1956 stouply náklady v oblasti 

nemocenských dávek a rodinných přídavků z 5,2 mld na 8,6 mld Kčs, v oblasti 

zdravotní péče ze 4,6 mld na 6,3 mld Kčs a v oblasti důchodového zabezpečení ze 

7,5 mld na 14,7 mld Kčs. Následujícím úkolem se tedy stalo snížení nákladů. (Rys 

2003) Toto se spolu s nejvyšším počtem dalších komunistických deformací 

uskutečnilo v roce 1964, a to zákonem č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení,

kterým byla do důchodového systému zavedena řada omezení významně oslabujících 
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princip zásluhovosti. Příkladem může být zavedení progresivní daně z důchodu, čímž 

byla porušena zásada nepřípustnosti odnětí jednou získaných práv. Jeho nedostatky 

odstranil až zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, který v důchodovém 

systému opět zvýšil princip zásluhovosti. (Krebs 2007)

Polovina 70. let znamenala ekonomické, vědecko-technické i politické změny

dokonce i v rámci socialistického sociálního zabezpečení. Pozornost se po celém 

světě začíná zaměřovat na člověka, jeho odborné i lidské kvality, na zvýšení kvality

jeho života a silný sociální stát je kritizován pro svou neschopnost reagovat na 

změny a podpořit je. Nastává přesun k neoklasické sociální politice, která prosazuje 

omezení v sociální politice a posiluje význam a roli soukromých subjektů (tento 

proces byl ovšem znovu přerušen a přestože po roce 1989 znovu navázal, dodnes 

není ukončen). (Krebs 2007)

5.3 Analýza systému sociální pomoci rodinám se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi před rokem 1989

Osmdesátá léta, spolu se zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, 

kterým bylo poskytování sociální pomoci v tomto období upraveno, jsou brány za 

stěžejní body v této diplomové práci. Zákonem se režim pokusil napravit své 

předchozí chyby, aby mohl dále pokračovat ve vývoji sociálního zabezpečení 

v duchu komunistické ideologie (Rys 2003). Po tomto zákoně následoval další až 

v roce 1988, tedy těsně před pádem komunismu v Československu, navíc se podle 

jeho právní úpravy řídíme v některých případech dokonce dodnes. Pro analýzu 

dopadů zdravotního postižení spolu s adekvátní reakcí systému sociální pomoci na 

život zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin je třeba delšího časového úseku, 

ve kterém by se opatření vůbec mohla projevit a ovlivnit životy těchto jedinců. Právě 

období 80. let (do roku 1988) jsem zvolila jako výchozí pro provedení analýzy 

systému sociální pomoci v zaopatření rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi 

v období před změnou režimu.
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5.3.1 Obecná charakteristika období

S počátkem socialismu na našem území došlo k narušení racionálních rozdílů 

mezi příjmy ekonomicky aktivních a neaktivních občanů. Byla oficiálně ‚zrušena‘

chudoba, přestože ji systém tvořil, a nezaměstnanost (i v době, kdy se systém potýkal 

s narůstající nezaměstnaností, byl vytvořen jiný termín, který zakrýval skutečný stav 

věcí). V Československé republice na poli dávek sociálního zabezpečení, 

resp. sociální péče existovala nesystematická záplava dávek pro nepracující 

i pracující, které se tak staly sociálně nespravedlivé, nepřehledné, složité a zastaralé 

(existovalo přes 60 druhů dávek). (Krebs 2007)

Podle Krebse (2007) tedy systém, přestože to nepřiznával, produkoval chudobu

mezi zranitelnými skupinami obyvatelstva, nespravedlnost, kdy jedni dostávali více 

výstupů, za stejné příspěvky měli lepší zabezpečení podle zařazení do kategorií 

apod., demotivaci, kdy nevznikal důvod k výkonu nebo iniciativě, protože lidé nebyli 

hodnoceni podle vlastního úsilí a práce.

Únor 1948 přinesl do Československa změnu v podobě postupného přenesení 

výkonu sociální péče pouze na stát a jeho místní orgány (národní výbory), systém 

chudinské péče zde ale fungoval až do roku 1956, v roce 1964 potom došlo 

k podřízení sociální péče pod pojem služby. Další úpravou zákona v roce 1975 bylo 

rozšířeno spektrum poskytovaných dávek.34 S počátkem socialismu 

v Československu se stát stal proslulý vytvářením institucí, které postrádaly faktor 

lidskosti a intimity. Jednalo se o ústavy sociální péče určené pro velké množství osob 

se zdravotním postižením, které zde žily v nedůstojných podmínkách. (Krhutová

a kol. 2005) 

Snahou státu bylo podřídit své kontrole všechny funkce a instituce sociální 

politiky včetně těch, které jindy přirozeně náleží rodině, obci, dobrovolným 

sdružením a nestátním institucím. Lidé se stali pouze pasivními příjemci dávek 

a služeb, o jejichž podobě či kvalitě nemohli spolurozhodovat. Toto čtyřicetileté 

období komunismu v naší republice lze proto charakterizovat principem plné 

zaměstnanosti (práce vynucována zákonem) a z toho plynoucí klíčovou kategorií

‚pracujících‘, od které se dále odvíjelo vše, včetně  sociálního statusu. (Potůček 

1999)

                                                
34 Srovnej viz Historie osobní asistence (2008). Dostupné z www: <http://www.apoa.cz/index.php/o-
osobni-asistenci/zakladni-udaje/historie-osobni-asistence> [cit. 2011-04-29].



72

Vedle pracujících občanů se druhou kategorií, ke které byl směřován systém 

sociálního zabezpečení, stali občané ‚povoleně mimo zaměstnání‘. Mezi uznané 

důvody neúčastnit se pracovního procesu patřil věk, zdraví, mateřství, rodičovství 

a úmrtí, mimo jiné sem lze tedy zařadit právě i osoby se zdravotním znevýhodněním. 

Těmto byly určeny dávky ze systému sociálního zabezpečení doplněné systémem 

sociální péče (dnes sociální pomoci). Ten se ovšem nalézal až na okraji zájmu, 

chyběl mechanismus valorizace dávek a aktivizace klientů k opětovnému navrácení 

jejich svébytnosti. (Miková, Vašečka 1998) Většina z těchto opatření, které se týkaly 

postižených lidí, také měla povahu sociální pasti – soustřeďovala se více na náhradu 

za postižení místo, aby doplňovala jejich příjem. K tomu poskytování dávek 

zpravidla vylučovalo ekonomickou činnost. (Munková a kol. 2005)

Na druhou stranu přichází Mrskošová (1985) s názorem, že systém sociálního 

zabezpečení zajišťoval tehdy dobrou úroveň hmotného zajištění poškozeného 

jedince, že poskytované dávky plnily svou kompenzační funkci zvýšených nákladů 

a motivační funkci k upevňování vazeb mezi invalidním jedince a jeho rodinou, 

dávky usnadňovaly péči o postižené a ti se tak mohli účastnit běžného společenského 

života a uplatnit se v něm. Sociální politika považovala sebe samu v souladu 

s komunistickou ideologií za univerzální a štědrou (Večerník 2006).

Tato základní koncepce zahrnující důchodové zabezpečení a sociální péči byla 

zavedena roku 1956 zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. Následné 

zákony č. 101/1964 Sb. a č. 121/1975 Sb. (včetně č. 100/1988 Sb.) představovaly jen 

dílčí změny systému, spočívající především v míře štědrosti dávek sociálního 

zabezpečení. Výsledkem se stal systém charakteristický:

 výsadní rolí státu (zákonodárce, provozovatel, kontrolor, finanční zdroj),

 nejednotností a roztříštěností právní úpravy,

 nerovností účastníků,

 stále se prohlubující krizí ze špatného hospodaření,

 zakonzervováním pracovně právních vztahů,

 absencí sociálního dialogu,

 neschopností k reformám. (Koldinská 2007)

V následujícím textu vycházím, kromě již zmíněného zákona č. 121/1975 Sb., 

o sociálním zabezpečení (ve znění pozdějších předpisů), z právní úpravy systému 
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sociální péče uvedené ve vyhlášce č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon 

o sociálním zabezpečení (ve znění pozdějších předpisů), v zákonu č. 129/1975 Sb., 

o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (ve znění 

pozdějších předpisů) a ve vyhlášce č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon 

o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České 

socialistické republiky v sociálním zabezpečení (ve znění pozdějších předpisů). Další 

právní úpravu té doby jsem čerpala také z odborných publikací autorů Kalenské 

(1986) a Průchy (1986).

Uvedený zákon o sociálním zabezpečení v sobě zahrnuje důchodové zabezpečení, 

zabezpečení důchodců některými dalšími dávkami, zabezpečení členů rodin občanů 

konajících službu v ozbrojených silách Československé socialistické republiky 

a sociální péči. Potřebám zaměření diplomové práce i rodin se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi, kteří ještě nejsou v ekonomicky aktivním věku, tudíž 

nedosáhnou na invalidní důchody, vyhovuje pouze část čtvrtá zákona ukotvující 

sociální péči.

Poskytování sociální péče sleduje podle Kalenské (1986: 329) tři základní cíle:

 pomoc občanům, kteří se ocitli v nepříznivých životních poměrech 

a nemohou je překonat bez pomoci společnosti,

 pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou jinak zajištěny, zejména 

dávkami nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení nebo jinými 

dávkami a službami, poskytovanými podle zvláštních předpisů,

 pomoc občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke své zvláštní životní situaci.

„V oblasti sociální péče rozvíjí stát též poradenskou a výchovnou činnost, 

výchovu k odpovědnému rodičovství a k upevňování rodinných vztahů, zejména aby 

se děti podílely na zabezpečení slušné životní úrovně svých rodičů a pečovaly o ně, 

jestliže takovou péči potřebují, aby si občané pomáhali, zejména aby pomáhali 

spoluobčanům starým a těžce postiženým na zdraví“ (Zákon č. 121/1975 Sb., 

o sociálním zabezpečení).

Nadto ale mohou být právní vztahy v (socialistickém) sociálním zabezpečení 

tříděny také podle organizačně právních forem, kterých jsou tři druhy. Jedná se 

o státní zabezpečení (právní nároky občanů ze státního rozpočtu), sociální pojištění 
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a veřejné zaopatření (poskytování prostředků a služeb osobám, které splnily 

podmínky, potřebují to, není o ně postaráno jinak), tedy sociální péči. Nicméně 

„rozdíl oproti státnímu zabezpečení je v současné době spatřován prakticky jedině 

v tom, že na většinu plnění ze státního sociálního zabezpečení je právní nárok, 

zatímco na plnění z veřejného zaopatření právní nárok není“ (Kalenská a kol. 1986: 

82). Kalenská (1986: 83) tak vyslovuje pochybnost o odůvodněném užívání pojmu 

‚veřejné zaopatření‘, neboť „… dávky a služby sociální péče jsou poskytovány ze 

státního rozpočtu stejně jako ostatní dávky státního zabezpečení“. Autorka proto

považuje za formy sociálního zabezpečení v ČSSR jen dvě zmíněné, a to sociální 

pojištění35 a státní zabezpečení, kam náleží i právní vztahy vzniklé poskytováním 

mateřského příspěvku (dále léčebně preventivní péče, důchodové zabezpečení, 

zabezpečení členů rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách). Rozlišení je 

zde možno hledat ve vlastnostech poskytovaných dávek a služeb, které mohou být 

buď obligatorní nebo fakultativní povahy36. V oblasti sociální péče převažují ty 

fakultativní (i když ani toto není pravidlem – např. příspěvek před umístěním do 

zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností), ve všech ostatních systémech

jsou to většinou obligatorní dávky a služby, které se tak staly těžištěm socialistického 

sociálního zabezpečení (i zde existují výjimky). 

Vzhledem k této rozporuplnosti socialistické právní úpravy systému sociálního 

zabezpečení, vzhledem k existenci dávek podporujících řešenou cílovou skupinu 

a řešících svým prostřednictvím danou problematiku v části státního zabezpečení 

a také vzhledem k praktické neexistenci totožného systému sociální pomoci s tím 

současným, se v analytické části zaměřuji společně se sociální péčí i na pomoc 

směřovanou rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi právě systémem státního 

zabezpečení (i nemocenského). Poskytování dávek vyhovujících zadání diplomové 

práce v rámci tohoto systému je upraveno zákonem č. 88/1968 Sb., o prodloužení 

                                                
35 Kalenská (1986) nakonec vyslovuje i názor, že vzhledem k jeho povaze, ani socialistické sociální 
pojištění nelze za pojištění v pravém slova smyslu považovat. Důvodem je fakt, že pojistné placené 
samotnými občany, které tvořilo základ tohoto subsystému sociálního zabezpečení, již v té době 
neexistovalo. Naopak sociální zabezpečení je ve všech svých subsystémech hrazeno státem občanům 
a realizováno tak formou státního zabezpečení bez jakýchkoli příspěvků občanů (s výjimkou osob 
samostatně hospodařících a jednotlivě hospodařících rolníků).

36 „Obligatorní dávky a služby jsou plněním ze sociálního zabezpečení, na které občanu vzniká při 
splění stanovených podmínek právní nárok“ (Kalenská a kol. 1986: 93). Orgán, který tyto dávky či 
služby vydával, pouze zjišťoval, zda jsou dané podmínky splněny, na rozdíl od fakultativních dávek 
a služeb, o jejichž poskytnutí orgán rozhodoval (zkoumal potřebnost občana a jiné okolnosti 
stanovené rámcově právními předpisy) a na které nevznikal právní nárok (tamtéž).
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mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského 

pojištění pracovníků, zákonem č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání 

péče o děti, vyhláškou Ústřední rady odborů (ÚRO) č. 143/1965 Sb., o poskytování 

peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláškou ÚRO č. 95/1968, 

o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění a zákonem č. 107/1971 Sb., 

o mateřském příspěvku.

Pokud není uvedeno jinak, jsou následující kapitoly zpracovávány a informace 

pro ně čerpány z tehdy platné právní úpravy, v účinnosti ke dni 1. 1. 1985.

5.3.2 Dávky sociální péče a nemocenského zabezpečení

Základem socialistického systému nemocenského zabezpečení bylo nemocenské 

pojištění pracovníků, které v tehdejší době spadalo již pod formu státního 

zabezpečení, jak je uvedeno výše. Stát zaručoval i výplatu dávek v rámci tohoto 

zabezpečení, příjmy a výdaje byly součástí příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tento 

typ zabezpečení poskytoval péči pracovně činným občanům, kteří se momentálně 

nacházeli v dočasné pracovní neschopnosti, či pečovali o nezaopatřené děti. Jeho 

pomoc byla tedy zásadně závislá na prvotní existenci pracovněprávního vztahu. 

(Kalenská a kol. 1986)

Rodinu, resp. její funkci v podobě výchovy dětí, považovala socialistická 

společnost za svoji základní jednotku. Úkolem společnosti potom bylo vytvářet 

příznivé materiální i kulturní podmínky pro zakládání nových rodin i pro plnění 

jejich úkolů.  

Mezi dávky nemocenského pojištění, které měly za úkol poskytnout společenskou 

pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi, tím spíše s dětmi se zdravotním 

znevýhodněním, patřily ‚přídavky na děti‘. Jednalo se o dávku opakující se, 

peněžitou a obligatorní. Účelem zde bylo přispět na výchovu a výživu dětí a zmírnit 

tím rozdíly v životní úrovni rodin s dětmi s těmi bezdětnými, sledovaly také 

populační cíl. Nutností pro získání této dávky byla účast na nemocenském pojištění 

pracovníka, tedy zaměstnání, s výjimkou nemoci a mateřské dovolené. Další 
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podmínkou byla samozřejmě existence nezaopatřeného dítěte37 pracovníka, jeho 

pobyt na území ČSSR, splněný předepsaný pracovní úvazek a odpracovaná 

stanovená doba v kalendářním měsíci. Přídavky na děti nenáležely na dítě, kterému 

byl poskytován invalidní důchod ani tomu, na které náleželo výchovné k důchodu.

(Kalenská a kol. 1986)

Výše přídavků byla stanovena pevně, měsíční částkou, podle počtu 

nezaopatřených dětí v domácnosti. S počtem dětí stoupala i výše příspěvku, stejně 

tak se výše příspěvku zvyšovala postupem času. Nebyla brána v potaz výše příjmu 

pracovníka ani věk dítěte. Nařízení vlády ČSSR č. 112/1984 Sb., o zvýšení některých

sociálních dávek na děti s účinností od 1. 1. 1985 stanovil výši přídavku na jedno dítě 

v hodnotě 200 Kčs, na dvě děti 650 Kčs, na tři děti 1 210 Kčs, na čtyři dětí 1 720 Kčs 

a za každé další dítě dalších 350 Kčs. (tamtéž)

Přídavek náležel na jedno dítě pouze jednou, i když byly splněny podmínky u více 

pracovníků (př. matka i otec). V případě, že bylo dítě v plné péči ústavu pro péči 

o děti a mládež, náležely přídavky tomuto ústavu, pokud pobývalo dítě v jeho péči 

pouze prostřednictvím denního či týdenního pobytu, náležely přídavky té osobě 

(rodiči), která také byla jeho pravidelným pečovatelem. (tamtéž)

Nejdůležitější pro rodiny pečující o děti se zdravotním znevýhodněním byl však 

‚příplatek na invalidní dítě‘ k přídavkům na děti. Nejednalo se o samostatnou 

dávku, ale o dávku poskytovanou spolu s přídavky na dítě. Pokud byly tedy splněny 

všechny podmínky k výplatě přídavků na děti a navíc bylo dítě podle posouzení

posudkové komise sociálního zabezpečení invalidní, vyžadovalo stálou péči a nebylo

umístěno v ústavu pro zdravotně postižené děti, potom k přídavkům náležel i tento 

příplatek. Jeho účelem bylo zmírnit složitější sociální situaci rodiny. Jelikož dítě 

vyžaduje stálou péči, matka většinou nemohla být zaměstnána, nebo bylo nutné 

zjednat si jinou osobu k péči o dítě, což snižovalo příjem rodiny nebo zvyšovalo její 

náklady. Příplatek byl zaveden v červenci 1968 a byl několikrát zvyšován, od 

1. 2. 1982 činila jeho výše 500 Kčs měsíčně (do té doby 300 Kčs). (Průcha 1986)

Správa a provádění nemocenského pojištění pracovníků, ze kterého plynul tento 

příplatek, byly uskutečňovány pracujícími sdruženými v Revolučním odborovém
                                                
37 Za nezaopatřené dítě se zde považuje vlastní i osvojené dítě pracovníka nebo manžela, dítě svěřené 
do pěstnouské péče, a to do doby skončení jeho povinné školní docházky. Po skončení povinné školní 
docházky nejdéle do 26 let v případě soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo 
předepsaným výcvikem, příp. pokud se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu či 
nemoci nemůže připravovat na budoucí povolání, být zaměstnáno nebo by výkon takového 
zaměstnání vážně zhoršil jeho zdravotní stav. (Kalenská a kol. 1986)
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hnutí (ROH), konkrétně orgánem ‚závodní výbor ROH‘. V rámci těchto výborů byly

většinou ustanoveny komise národního pojištění, které rozhodovaly o peněžitých 

dávkách nemocenského pojištění. (Kalenská a kol. 1986)

Dalším poskytovaným příspěvkem z řad státního zabezpečení byl ‚mateřský 

příspěvek‘. V době rozhodné pro tuto práci (80. léta) byl od 1. 1. 1985 upraven 

zákonem č. 110/1984 Sb., o změnách zákona o mateřském příspěvku, který rozšířil 

možnost přijímat tento příspěvek již při péči pouze o jedno dítě.

Smyslem tohoto příspěvku bylo umožnit ženě po skončení mateřské dovolené si 

tuto dále prodloužit (další mateřská dovolená) až do věku dvou let dítěte, a to za 

účelem déle trvající celodenní mateřské péče o toto dítě a jeho zdravý vývoj

a prospěch. Jednalo se o obligatorní, peněžitou a opakující se dávku hmotně 

zabezpečující ženy v době jejich celodenní péče o dítě nejvýše do dvou let věku. 

(Kalenská a kol. 1986)

Podmínky k přiznání mateřského příspěvku byly dle zákona č. 110/1984 

následující. Nárok na něj měla žena celodenně a řádně pečující o dítě ve věku do 

jednoho roku. O dítě ve věku od jednoho do dvou let mohla žena pečovat při 

zabezpečení tímto příspěvkem např. pouze v případě, kdy šlo o invalidní dítě, které 

vyžadovalo stálou péči. Toto dítě navíc muselo být státním občanem ČSSR, žena 

měla povinnost skutečně řádně o dítě pečovat (bezprostřední osobní péče bez 

přispění jakéhokoli zařízení péče o děti), v době těhotenství se podrobovat pravidelné 

péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních a v době péče nesměla pobírat jiné 

dávky nahrazující mzdu. (tamtéž)

Výše příspěvku mohla být stanovena v pevných částkách odstupňovaná podle 

počtu dětí buď za celý kalendářní měsíc nebo den. V případě péče o jedno dítě do 

dvou let věku bylo podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 

č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském 

zabezpečení poskytováno matce 600 Kčs měsíčně, anebo 20 Kčs denně. Příspěvek 

byl poskytován ženě nejdříve po vyčerpání nároku na peněžitou pomoc v mateřství, 

či ode dne porodu a nejdéle do dne, kdy dítě dosáhlo dvou let věku. O poskytování 

mateřského příspěvku rozhodoval orgán příslušný k provádění nemocenského 

zabezpečení, nebo okresní národní výbor příslušný podle trvalého pobytu ženy, 

pokud nebyla účastna nemocenského zabezpečení. (tamtéž)
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V rámci systému sociální péče byly identifikovány okruhy občanů, kterým byly

dávky (a služby) sociální péče určeny především. Patřila mezi ně i skupina občanů se 

změněnou pracovní schopností38 a občanů těžce postižených na zdraví39, bohužel 

mezi nimi nefigurovala konkrétní opatření pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými 

dětmi, ale buď pouze pro rodiny s dětmi nebo pro zdravotně znevýhodněné občany, 

které byly v některých případech určeny i dětem a mladistvým. V kategorii dávek 

byly prostřednictvím systému poskytovány: ‚věcná pomoc‘ a ‚peněžité příspěvky 

jednorázové nebo pravidelně se opakující‘ (Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním 

zabezpečení).

Dávky sociální péče byly poskytnuty pouze občanům s trvalým pobytem na území 

Československé socialistické republiky (nenáležely za dobu, byť jen přechodného, 

pobytu v zahraničí). Sociálně potřebným občanům byly poskytovány zcela nebo 

zčásti ze státních prostředků. Dávky sociální péče nemohly být postoupeny ani 

nemohly být předmětem dohody o srážkách, stejně tak nepodléhaly výkonu 

rozhodnutí. (§ 98 zákona 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení)

Náklady na dávky sociálního zabezpečení hradil stát. Národní výbor mohl 

požadovat náhradu výdajů na dávku sociální péče od rodinných příslušníků příjemce, 

pokud mu tito neposkytli potřebnou pomoc, přestože to bylo v jejich silách a byli 

k tomu povinni. Výše úhrady byla vždy odvozována od příjmů a majetkových 

a rodinných poměrů občana, proto bylo nutné pravidelné osvědčení o těchto 

skutečnostech. (§ 100 – 102 tamtéž)

Pro kompenzaci zdravotního znevýhodnění dítěte a mladistvého byly vytvořeny 

v systému sociální péče následující poskytované dávky:

Občanům se změněnou pracovní schopností byl poskytován ‚příspěvek po dobu 

přípravy pro pracovní uplatnění‘ v době, kdy se připravovali pro pracovní 

uplatnění podle doporučení správní komise národního výboru, nepobírali během této 

doby mzdu ani dávky nemocenského pojištění nahrazující mzdu. (Kalenská a kol. 

                                                
38  Zákon zde využívá pojmu ‚občan se změněnou pracovní schopností‘, kterého definuje jako občana, 
který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost přípravy pro 
pracovní uplatnění. „Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje vrozená nebo získaná 
tělesná, smyslová nebo duševní vada nebo jiné chorobné stavy, o nichž lze předpokládat, že budou 
trvat déle než jeden rok“ (Kalenská a kol. 1986: 339). 

39 Zákonem jsou občané těžce zdravotně postižení na zdraví pojmenování ti s těžkým tělesným nebo 
smyslovým postižením (zejména nevidomí) nebo s těžkým postižením pohybového nebo nosného 
ústrojí. (§ 93 odst. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení)
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1986) Poskytovaný příspěvek byl snižován o odměnu za odvedenou práci při 

přípravě pro pracovní uplatnění. Mladistvému náležel tento příspěvek ve výši 

300 Kčs měsíčně, ale pouze v případě, že na něj nebyly pobírány přídavky na děti. 

Pokud se připravoval pro povolání ve výcvikových kurzech nebo zařízeních 

náodních výborů, byl mu dáván příspěvek pouze ve výši 100 Kčs měsíčně spolu 

s bezplatným stravováním a ubytováním. Navíc v případě dosažení výsledků 

hodných uznání, existovala možnost zvýšit tento příspěvek až o 10 %. (Průcha 1986)

Naopak neplnil-li občan uložené povinnosti, mohl mu být příspěvek snížen či jeho 

výplata úplně zastavena. O přiznání příspěvku rozhodoval na žádost příslušný 

národní výbor, příspěvek se poskytoval ode dne, kdy občan nastoupil přípravu pro 

pracovní uplatnění do dne, kdy skončil tuto přípravu. Byl vyplácen v měsíčních 

splátkách pozadu. (§ 137 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon 

o sociálním zabezpečení)

Organizace, která prováděla přípravu pro pracovní uplatnění ‚hradila náklady 

spojené s přípravou vlastních pracovníků‘. Pokud pracovníci, kterým byla 

poskytnuta příprava pro pracovní uplatnění u organizace, nebyli v učebním poměru 

této organizace, hradil náklady (kurzovné) národní výbor, kterým byli doporučeni.

Národní výbor hradil také náklady při přípravě pro pracovní uplatnění, náklady na 

provoz výcvikových středisek a zařízení, pokud provozoval toto výcvikové středisko.

(§ 131 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení)

Dále byla poskytována ‚náhrada nutných výloh‘ spojených s touto přípravou.

Vzhledem k potřebám přípravy pro pracovní uplatnění byly poskytovány bezplatně 

také nutné školní potřeby, učebnice, ochranné pracovní pomůcky a úhrada výbavy 

potřebné provádění přípravy do výše 400 Kčs, také stravné, jízdné, či nocležné za 

cestu z bydliště do místa přípravy pro pracovní uplatnění a zpět při přijímacím řízení, 

zahájení a ukončení přípravy. V odůvodněných případech byly hrazeny i náklady na 

cestu k návštěvě rodiny a zpět, podle obecných předpisů o náhradě cestovních 

výdajů. (Průcha 1986) 

Za zvláštních okolností byla poskytována ‚úprava úhrady nákladů na péči 

poskytovanou v zařízeních ústavní péče‘. Pokud nebylo v zařízení poskytováno 

ubytování, došlo ke snížení úhrady nákladů o jeden stupeň, pokud rodiče či někdo 
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jiný dítě šatili, byla úhrada snižena o dva stupně. Úhrada mohla být přiměřeně 

snížena též z důvodu sociálních. Naopak mohla být za zvláštních okolností případu 

úhrada také zvýšena. Pokud nevlastnilo dítě své příjmy, nebo nebyly dostatečné, 

přispívali k úhradě nákladů rodiče. Úhrada nákladů na péči poskytovanou 

v zařízeních ústavní péče byla odstupňována dle čistého měsíčního příjmu a počtu 

vyživovacích povinností plátce, tedy rodiče dítěte (viz příloha č. 1). (Vyhláška

č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých 

zařízeních pro mládež)

Místní národní výbory poskytovaly občanům těžce postiženým na zdraví

(s těžkým tělesným nebo smyslovým postižením) peněžité příspěvky nebo věcnou 

pomoc (pomůcky) k překonání obtíží, které jim způsobovalo jejich postižení. Místo 

pomůcek k překonání následků postižení mohl být poskytnut příspěvek na jejich 

opatření. (§ 93 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení) Jednalo se 

o následující:

Místní (městské) národní výbory poskytovaly těmto občanům, kteří byli zároveň 

sociálně potřební ‚příspěvek na společné stravování‘, ‚jednorázový peněžitý 

příspěvek‘ na úhradu mimořádných nutných nákladů, které občan nedokázal uhradit 

ze svých běžných příjmů, a ‚věcnou pomoc‘. Výše těchto dávek byla odvozena

z příjmů a v závislosti na rodinných a majetkových poměrech. Věcná pomoc se 

uskutečňovala poskytnutím předmětu potřebných k uspokojování životních potřeb.

(§ 31 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 

a zákon ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Sociálně potřebným občanům s těžkým postižením na zdraví se také poskytovaly 

peněžité ‚příspěvky na nákup topné nafty‘ do výše 1 000 Kčs ročně v případě, že 

již měli zavedeno vytápění bytu topnou naftou a vzhledem k jejich zdravotnímu 

stavu nebylo vhodné požadovat, aby si obstarali jiný druh vytápění. U občanů jejichž 

zdravotní stav dovoloval požadavek k obstarání jiného druhu vytápění bytu, se těmto 

poskytoval ‚jednorázový příspěvek na zakoupení topného tělesa‘ do výše 

2 000 Kčs. (tamtéž)
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Pokud zdravotní znevýhodnění dítěte vyžadovalo dietní stravování, byl mu 

poskytován okresním národním výborem opakující se ‚příspěvek na úhradu 

zvýšených nákladů na stravování‘ opět s přihlédnutím k příjmu a majetkovým 

poměrům. Byl poskytován na návrh příslušného zdravotnického zařízení a v takové 

výši, aby nemocnému z jeho celkového příjmu zbyla po zaplacení všech nutných 

výdajů na domácnost a výživu členů domácnosti na něho odkázaných částka, která 

by stačila pokrýt zvýšené náklady na dietní stravování. Výchozí premisou zde byla 

částka 830 Kčs měsíčně pro nemocného aktivní tuberkulózou a 800 Kčs měsíčně pro 

nemocného úplavicí cukrovou. (§ 33 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí 

zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním 

zabezpečení)

‚Příspěvek na zvýšené výdaje‘ byl poskytován občanům, kteří užívali složité 

ortopedické pomůcky a připravovali se pro pracovní uplatnění. Při poskytování 

příspěvku se nezkoumala sociální potřebnost a příspěvek byl poskytován okresními 

národními výbory pro zvýšené výdaje, které tato pomůcka přinášela. (§ 34 tamtéž)

V případě nevidomých občanů připravujících se pro pracovní uplatnění byl 

poskytován okresními národními výbory opakující se ‚příspěvek na zvýšené 

výdaje‘ v souvislosti s vadou. Jeho maximální výše byla 300 Kčs měsíčně. Příspěvek 

se neposkytoval v případě pobírání příplatku k přídavkům na děti a po dobu přípravy 

pro pracovní uplatnění. (§ 35 tamtéž)

Občanům těžce zdravotně postiženým, kteří potřebovali zvláštní pomůcky 

k odstranění, zmírnění nebo překonání následků postižení (zejména nevidomým 

a neslyšícím) poskytovaly okresní národní výbory jednorázový ‚příspěvek na 

zakoupení pomůcky‘ potřebné k přípravě pro pracovní uplatnění a ke společenské 

adaptaci občana. Byl přiznáván pouze v případě, že potřebnou pomůcku 

neposkytovala ani nepropůjčovala státní zdravotní správa. Stejným příspěvkem byl 

pokrýván také nákup vodicího psa včetně jeho výcviku a odevzdáním nevidomému 

a zakoupení přídavného zařízení k telefonní ústředně pro nevidomého. Při určování 

výše tohoto příspěvku se vycházelo ze sociální situace dotyčného občana, většinou se 

pohybovala do výše poloviny kupní ceny pomůcky, v případech hodných zvláštního 

zřetele mohla být poskytnuta vyšší dávka (až do plné výše kupní ceny). Příspěvek 
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nevidomému na zakoupení vodicího psa se poskytoval zpravidla v plné výši všech 

potřebných nákladů. (§ 37 tamtéž)

Občanu s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí odkázanému na 

individuální dopravu mohl být vyměřen okresním národním výborem ‚příspěvek na 

zakoupení motorového vozidla‘. O splnění potřebných podmínek týkajících se 

zdravotního stavu rozhodovala okresní posudková komise sociálního zabezpečení na 

základě lékařské dokumentace. K dalším podmínkám patřila neexistence jiného 

vozidla u osob žijících ve společné domácnosti (s výjimkou jednostopého vozidla) 

a užívání vozdila výhradně pro svou potřebu. Výše příspěvku byla stanovená 

s přihlédnutím k ceně vozdila, k jeho využití a k příjmům a majetkovým poměrům 

občana a jeho rodiny. Žádost o příspěvek musela být podána nejpozději do dvou 

měsíců od převodu vozdila na invalidu a v případě jakýchkoli dalších změn ve 

vlastnictví či užívání do 5 let od poskytnutí příspěvku na koupi musely být tyto 

okamžitě oznámeny okresnímu národnímu výboru. (§ 38 tamtéž)

Občanu, který byl v učebním poměru nebo se studii připravoval na povolání, byl 

přiznáván příspěvek vždy ve výši 10 000 Kčs, pokud potřeba vozidla souvisela 

s touto činností. Dále zde existovala možnost dalšího dobrovolného příspěvku až 

do výše opět 10 000 Kčs v závislosti na ceně vozidla a sociálním poměrů občana 

i jeho rodiny. Pokud nebylo možné poskytnout příspěvek na zakoupení motorového 

vozidla uvedeným způsobem, poskytoval se příspěvek podle volné úvahy až do výše 

10 000 Kčs (opět s přihlédnutím k ceně vozidla a sociálním poměrům). Příspěvek 

nikdy nesměl převýšit cenu vozidla. (Průcha 1986)

Občanu se závažným postižením končetin poskytoval okresní národní výbor 

‚příspěvek na úpravu tzv. ručního řízení vozidla‘ vždy ve výši plné ceny této 

úpravy. (§ 38 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Pro držitele mimořádných výhod II. nebo III. stupně a zároveň vlastníky 

motorového vozidla byl určen ‚příspěvek na provoz motorového vozidla‘

a ‚přípěvek na úhradu pojistného zákonného pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené provozem motorových vozidel‘. Byly poskytovány v případě 

soustavného užívání vozidla držitelem pro svou vlastní potřebu, pouze 
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nepropůjčoval-li je k dopravě jiných osob. (§ 40 – 44 vyhlášky č. 130/1975 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů 

ČSR v sociálním zabezpečení)

Okresní národní výbor příspěvek na provoz motorového vozidla, popřípadě jeho 

zvýšení upravil nebo odejmul, zjistil-li, že se změnily skutečnosti, za nichž byl 

příspěvek přiznán. „Výše příspěvku je odstupňována podle stupně zdravotního 

postižení invalidního občana a podle kubatury vozidla a odpovídá dřívějšímu 

zvýhodnění jak daňovému, tak v pojištění a zákonné odpovědnosti“ (Průcha 

1986: 88). Občanům s mimořádnými výhodami III. stupně byly poskytovány 

příspěvky v nejvyšší míře. Občanům s velmi těžkými vadami, kteří prokázali, že ze 

závažných důvodů (např. dojíždění k lékaři) ujedou více než 6 000 km ročně, mohl 

být příspěvek zvýšen až na dvojnásobek. Občanům se II. stupněm byly poskytovány 

ve výši jedné poloviny částek občanů se III. stupněm, pokud jejich hrubý měsíční 

příjem nepřekročil částku 2 400 Kčs. Pokud překročil, výše částky činila 30 % 

nejvyšší výměry. Jeho výše byla několikrát upravována, výše upravená s účinností od 

8. prosince 1981 je k nahlédnutí v příloze (viz příloha č. 1). Příspěvek se vyplácel ve 

dvou splátkách, za I. pololetí k 1. dubnu a za II. pololetí k 1. říjnu. (§ 40 – 44 

vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Příspěvek na úhradu pojistného za běžný kalendářní rok se poskytoval pouze 

tehdy, pokud se občan stal držitelem motorového vozidla nebo mimořádných výhod 

do 30. června daného roku. Jinak se poskytoval až počínaje 1. lednem roku 

následujícího. Úhrada pojistného se vyplácela k 1. dubnu. (tamtéž)

Další příspěvek mohl být poskytnut občanovi těžce postiženému na zdraví, a to 

‚na pomůcky‘ k přípravě pro povolání, pro další vzdělávání nebo kulturní vyžití. 

Příkladem může být psací stroj, magnetofon, televizor a další. Při určování výše 

tohoto příspěvku se vycházelo ze sociální situace dotyčného občana, většinou se 

pohybovala do výše poloviny kupní ceny pomůcky, v případech hodných zvláštního 

zřetele mohla být poskytnuta vyšší dávka (až do plné výše kupní ceny). (Průcha 

1986)
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V kapitole zjištěné poznatky jsou interpretací zákona a odborné literatury té doby. 

Během neformálních rozhovorů se sociálními pracovnicemi (několik profesně 

pamatujících tehdejší dobu) mi ale byly sděleny zcela jiné informace. Ty sice není 

možné pokládat za stoprocentně dané vzhledem k povaze lidské paměti a její 

schopnosti zapomínat, nicméně ani jedna z dotázaných si nedokázala vzpomenout, že 

by jakýkoli z uvedených příspěvků vyplácela někdy na dítě či mladistvého; pouze na 

dospělé znevýhodněné osoby. Bohužel ani rozhovory s rodinami pečujícími 

o zdravotně znevýhodněné dítě (viz kapitola 5.3.6) nepřesvědčily o opaku. Jedinými 

s jistotou vyplácenými příspěvky byly proto příplatek na invalidní dítě k přídavkům 

na děti a prodloužený mateřský příspěvek. Z dávek sociální péče by se rodiny se 

zdravotně znevýhodněnými dětmi v tehdejší době mohly teoreticky setkat 

s příspěvky poskytovanými v souvislosti s přípravou na pracovní uplatnění, 

s příspěvkem na zvýšené výdaje u nevidomých dětí a s přípěvkem na zakoupení 

pomůcky.

5.3.3 Jiné formy pomoci rodinám pečujícím o zdravotně znevýhodněné 

děti

Občanům s těžkým tělesným nebo smyslovým postižením, které podstatně 

omezovalo jejich pohybovou schopnost, se poskytovaly podle druhu a stupně 

postižení ‚mimořádné výhody I. – III. stupně‘. Při určování těchto stupňů 

tělesného postižení občana se posudková komise sociálního zabezpečení řídila 

Přílohou č. 3 vyhlášky (Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí mimořádných 

výhod) a přitom přihlížela ke všem vadám, chorobám a okolnostem, které ve 

vzájemné souvislosti omezovaly pohybovou schopnost občana. Při poskytování 

mimořádných výhod se nebrala v úvahu sociální potřebnost. (§ 39 vyhlášky 

č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR 

o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Občanům těžce postiženým na zdraví se poskytovaly mimořádné výhody 

I. stupně, pro jejich doložení byl vydáván průkaz TP a pro občana přinesly tyto 

výhody:

a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích 

pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků 
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(vozů), v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky,

b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li 

toto jednání delšího čekání, zejména stání; za osobní projednávání 

záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech, ani obstarávání placených 

služeb. (tamtéž)

Občanům zvlášť těžce postiženým na zdraví se poskytovaly mimořádné výhody 

II. stupně, průkaz ZTP a občan získal:

a) výhody uvedené v předchozím odstavci,

b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní hromadné veřejné 

dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy a metrem),

c) slevu poloviny jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku 

ve vnitrostátní přepravě a v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dálkové 

dopravy. (tamtéž)

Občanům zvlášť těžce postiženým na zdraví, kteří potřebují při chůzi a při 

používání hromadných dopravních prostředků pomoc průvodce, se poskytoval 

průkaz ZTP/P a mimořádné výhody III. stupně:

a) výhody uvedené v předchozích odstavcích,

b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými 

dopravními prostředky v místní a dálkové přepravě,

c) u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je 

nedoprovází průvodce. (tamtéž)

V rámci výhod II. a III. stupně navíc byly poskytovány slevy z poloviny 

vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní 

podniky, u III. stupně bylo toto ještě vztaženo i na průvodce. (tamtéž)

Průkaz opravňující k mimořádným výhodám vydával okresní národní výbor 

s označením, o jaký druh výhod se jedná a s platností jeden rok. Platnost bylo možno 

prodlužovat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů 

v místě bydliště. (Průcha 1986) Výhody III. stupně opravňovaly k uvedeným 

výhodám i průvodce, který doprovázel zvýhodněného občana.
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5.3.4 Služby sociální péče

Služby byly stejně jako dávky poskytovány jen občanům s trvalým pobytem na 

území Československé socialistické republiky, v době pobytu v zahraničí 

poskytovány nebyly. Náklady na služby sociálního zabezpečení hradil stát, sociálně 

potřební občané potom měli poskytování služeb hrazeno ze státních prostředků, 

národní výbor ale mohl uložit příjemci služby plnou či částečnou úhradu nákladů, 

pokud se nejednalo o službu bezplatnou. Pokud nebylo v silách příjemce služby ji 

uhradit, bylo v pravomoci národního výboru požadovat tuto úhradu od manžela 

(manželky), dětí nebo rodičů příjemce, v příp. neshody pak vymáhat úhradu skrze 

soud. Občané s povinností úhrady nákladů služeb sociální péče měli povinnost 

dokládat výši svých příjmů, hlásit případné změny v jejich výši i změny majetkových 

a rodinných poměrů, neboť ty rozhodovaly o výši stanovené úhrady. Případné dlužné 

částky nebyly úrokovány. O poskytnutí služeb rozhodoval národní výbor. (Zákon 

121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení)

Mezi služby poskytované zdravotně znevýhodněným dětem prostřednictvím 

systému sociální péče spadaly: poradenská péče v oblasti přípravy na povolání, péče 

o občany se změněnou pracovní schopností, péče o občany s těžkým tělesným nebo 

smyslovým postižením, pečovatelská služba, péče v účelových zařízeních a ústavní 

sociální péče včetně zařízení pro denní a týdenní pobyt.

První skupinou občanů, na které se orientovala pomoc z oblasti sociální péče, byli 

občané se změněnou pracovní schopností. V případě mladistvých byla těmto osobám 

poskytována ‚pracovní rehabilitace‘, která zahrnovala poradenství při volbě 

povolání nebo při přípravě pro pracovní uplatnění a informace o volných vhodných 

učebních místech, přípravu pro pracovní uplatnění a umožnění získání potřebné 

kvalifikace, a event. následné umisťování do zaměstnání. Národní výbory ve 

spolupráci se zúčastněnými organizacemi zajišťovaly vypracovávání ročních plánů 

úkolů potřebných k provádění pracovní rehabilitace těchto občanů. V nich byly 

především vyhledávány, vytvářeny a rozšiřovány výukové obory pro mladistvé 

a sledována spolupráce zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče při 

provádění rehabilitace. Poradenskou službu při volbě povolání nebo jiného 

pracovního uplatnění a příp. i umisťování do zaměstnání zajišťovaly národní výbory, 

zatímco příprava pro pracovní uplatnění byla svěřena jiným socialistickým 
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organizacím. (§ 84 tamtéž; § 129 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon 

o sociálním zabezpečení)

Dalším způsobem sociální péče o mladistvé občany (mladší 18 let) se změněnou 

pracovní schopností byla po skončení jejich povinné školní docházky ‚příprava pro 

vhodné povolání‘. Ta byla prováděna se zřetelem k jejich zdravotnímu stavu 

a v souladu s potřebami národního hospodářství. Zahrnovala přípravu pro povolání 

včetně zaškolení a přípravu k práci. Umožňována byla ve středních školách nejlépe 

spolu se zdravou mládeží, popřípadě ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči.

Příprava pro povolání byla prováděna podle učebních plánů a osnov a ukončena 

závěrečnou zkouškou, která znamenala získání plné kvalifikace. V případě 

nedostatečných předpokladů ke studiu či vyučení se jim poskytovala národními 

výbory možnost umístění ve vhodném zaměstnání v organizacích, které jim zajistily

získání potřebné kvalifikace zaškolením. Zaškolování umožnilo získat vědomosti 

a dovednosti požadované pro jednotlivá povolání příslušného kvalifikačního stupně 

a bylo ukončeno většinou zkouškou. Národní výbory také každoročně vyhrazovaly 

v plánech rozmístění dorostu potřebný počet míst ve středních školách a zvláštních 

odborných učilištích pro mladistvé občany se změněnou pracovní schopností. Škola 

nesměla odmítnout přijetí občana se změněnou pracovní schopností ke studiu 

s poukazem na jeho zdravotní stav, jestliže národní výbor uznal takovou přípravu na 

povolání v případě občana za vhodnou. Těmto mladistvým se umožňovalo po 

skončení povinné školní docházky další studium či příprava na povolání pokud 

možno spolu se zdravou mládeží, národní výbory vyhrazovaly každý rok počet míst 

ve školách určených mladistvým občanům se změněnou pracovní schopností. (§ 87 

zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení; vyhláška č. 128/1975 Sb., kterou 

se provádí zákon o sociálním zabezpečení)

Protože občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením 

(vždy plně invalidní40 občané) měli a mají vždy mimořádně omezenou možnost 

                                                
40

Občan je podle zákona o sociálním zabezpečení (§ 25) „plně invalidní, jestliže pro dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav a) je neschopen vykonávat jakékoli soustavné zaměstnání, nebo b) výkon 
takového zaměstnání by vážně zhoršil jeho zdravotní stav, nebo c) je sice schopen vykonávat 
soustavné zaměstnání, avšak jen zcela nepřiměřené jeho dřívějším schopnostem a společenskému 
významu dosavadního povolání, anebo d) může vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela 
mimořádných podmínek (občané nevidomí, občané s velmi těžkými ortopedickými vadami apod.)“.
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pracovního uplatnění (včetně přípravy k němu) a mohou se uplatnit jen v zcela 

úzkém okruhu zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za zcela mimořádně upravených 

pracovních podmínek, byla jim umožňována pro ně ‚vhodná příprava

k pracovnímu uplatnění‘. Tito občané byli umisťováni především do chráněných 

dílen (na chráněná pracoviště) a do jiných podobných zařízení, například do 

výrobních družstev invalidů nebo do hospodářských zařízení svazů invalidů.

V chráněných dílnách bylo též možné připravovat se k práci, podmínky zde byly 

přizpůsobovány zdravotnímu stavu pracujících, zřizovány byly hospodářskými 

organizacemi i národními výbory. (Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení; 

§ 135 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení)

Organizace v případě občanů se změněnou pracovní schopností zabezpečovaly 

vhodné pracovní uplatnění těmto občanům a byly povinny vytvářet jim tyto vhodné 

pracovní příležitosti, provádět výběr těchto pracovních míst a informovat národní 

výbor o změnách či zavádění nových výrobních programů nebo technologie výroby, 

plnit úkoly vyplývající pro ně z provádění pracovní rehabilitace, přednostně přijímat 

mladistvé občany na místa pro ně vyhrazená v plánech rozmístění dorostu, provádět 

přípravu pro práci těchto občanů a zvyšovat jejich kvalifikaci. Povinností národních 

výborů bylo v tomto případě sledovat vliv přípravy pro pracovní uplatnění za 

zdravotní stav občanů a jejich potřebu další pomoci v součinnosti se zařízeními státní 

zdravotní správy a s orgány Revolučního odborového hnutí a jiných organizací.

(tamtéž)

Místními národními výbory byly jako služby sjednávány též ‚návštěvy 

divadelních a filmových představení za snížené vstupné‘, příp. bezplatně. 

Okresními národními výbory byly organizovány ‚zvláštní rekreační zájezdy 

a pobyty‘, na něž byl event. poskytován příspěvek (v závislosti na příjmech). (§ 31 

vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)  

Snahou příslušných orgánů (národní výbory) bylo poskytovat ‚pečovatelskou 

službu‘ co nejhospodárněji a co nejširšímu okruhu občanů, kteří ji potřebovali. Byla

poskytována občanům těžce postiženým na zdraví, kteří vyžadovali pomoc v péči 

o vlastní osobu a rodinní příslušníci jim tuto pomoc nemohli poskytnout. V rámci 

pečovatelské služby byly obstarávány nákupy, donášky jídla a provádění 
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jednoduchých ošetřovatelských úkonů. Vykonávat ji mohly pečovatelky z povolání 

a dobrovolní spolupracovníci s určitou odbornou kvalifikací v ošetřování lidí 

(získané na školení organizovaném Červeným křížem). Sociálně potřeným občanům 

byla poskytována bezplatně, ostatním za plnou nebo částečnou úhradu s přihlédnutím 

k jejich věku, zdravotnímu stavu a majetkovým poměrům rodiny. (Kalenská 

a kol. 1986)

Pro zajištění a prohloubení komplexní péče o děti a mladistvé postižené na zdraví 

vedly okresní národní výbory ‚evidenci těchto dětí‘. Děti do nich byly zařazovány 

na základě hlášení okresního pediatra, vedoucího dorostového lékaře v okrese 

a pracovníků orgánů a zařízení školství, práce a sociálních věcí. Evidence byla 

rozdělena podle stupně zdravotního postižení na základě kritérií vypracovaných 

ministerstvem zdravotnictví. Byli zde vedeny děti a mladiství od 1 roku do 18 let 

věku, kteří byli vzhledem ke svému zdravotnímu stavu odkázáni na trvalou nebo 

dlouhodobou komplexní koordinovanou zdravotní, sociální a výchovnou péči. Do 

evidence byly zařazovány i děti s lehčími postiženími, pokud jim rodina nebyla 

schopna zajistit potřebnou péči. (§ 45 - 46 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se 

provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČSR

v sociálním zabezpečení)

Dětem a mladistvým s těžkým tělesným, smyslovým či mentálním postižením, 

které znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo normální způsob výchovy, vzdělání 

a pracovního výcviku, se poskytovalo ubytování, zaopatření, školní vzdělání, 

výchova, zdravotní a kulturní péče a příprava pro pracovní uplatnění v ústavech 

sociální péče pro tělesně či mentálně postiženou mládež. Mentálně postiženým 

dětem a mladistvým žijícím v rodinám, kteří nebyli schopni vzdělávání, se 

poskytovalo stravování, zdravotní a výchovná péče a zácvik pro výkon přiměřené 

práce v zařízeních pro denní, popřípadě týdenní pobyt. (§ 94 zákona č. 121/1975 Sb., 

o sociálním zabezpečení)

Ústavy sociální péče byly zřizovány národními výbory ve svém územním obvodu. 

Mohli do nich být přijati pouze občané, pro které byly tyto ústavy určeny. Občany 

nezletilé bylo možné přijímat pouze s písemným souhlasem jejich zákonného 

zástupce na podkladě žádosti. Tu podával zákonný zástupce občana, který potřeboval 

ústavní sociální péči. Řízení o přijetí mohlo být zahájeno také z podnětu národního 
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výboru, společenské organizace nebo zdravotnického řízení. Okresní národní výbor 

mohl rozhodnout o okamžitém umístění dítěte do ústavu. V řízení se vycházelo 

z posouzení zdravotního stavu s přihlédnutím k jeho sociálním poměrům. Byl 

sestavován pořadník čekatelů podle naléhavosti umístění pro každý druh ústavu 

zvlášť. (§ 62 – 63 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

‚Ústavy pro tělesně postiženou mládež‘ byly vytvářeny pro děti a mládež ve 

věku od 3 do 18 let. V ojedinělých případech další přípravy pro pracovní uplatnění, 

kdy těžký stupeň tělesné vady neumožňoval nebo podstatně ztěžoval normální 

způsob výchovy, vzdělání a přípravy na povolání, až do 26 let. Bylo možné přijímat 

i děti s lehčími poruchami, pokud nebyla zabezpečena péče o tyto děti v prostředí, 

kde žily. V těchto ústavech byla též vykonávána ústavní nebo ochranná výchova 

tělesně postižené mládeže. Dětem a mládeži zde bylo poskytováno ubytování, 

veškeré zaopatření (včetně ošacení), zdravotní péče (včetně rehabilitace) a vhodná 

příprava pro život (tj. předškolní výchova pro děti ve věku od 3 do 6 let a školní 

výchova pro děti školou povinné, mimoškolní a mimopracovní výchova, příprava pro 

povolání v rámci ústavu i mimo něj, zácvik k jednoduchým pracem). Možností bylo 

toto vše poskytovat i dětem a mladistvým bydlícím mimo ústav. (Vyhláška 

č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR 

o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Děti a mladiství postižení navíc vadným mentálním vývojem lehčího stupně 

(možnost vzdělávání ve zvláštní škole) mohli ve věku od 3 do 18, resp. 26 let 

využívat služeb ‚ústavů pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním 

postižením‘. Tyto ústavy poskytovaly stejné služby jako předchozí. (tamtéž)

Dalším typem ústavů byly ty ‚pro mentálně postiženou mládež‘ od 3 do 26 let 

věku, která byla díky velmi nízké úrovni rozumových schopností v podstatě 

nevzdělatelná ani ve zvláštních školách. Přijímáni ale byli i postižení tělesnou nebo 

smyslovou vadou. Přednostně byly přijímáni děti, které nepříznivě ovlivňovaly vývoj 

sourozenců a ty, kterým nemohla být poskytnuta potřebná péče v rodině. Nemohly 

být přijímány ty děti, u nichž docházelo k akutním projevům psychických poruch 

ohrožujících okolí. V ústavech byly poskytovány opět stejné služby jako u obou 

předchozích, ale rehabilitace a výchova byly zaměřené dle možností svěřenců. 

(tamtéž)
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V ‚ústavech pro denní a týdenní pobyt mládeže‘ se poskytovalo v potřebném 

rozsahu stravování, zdravotnická péče, rehabilitace, kulturní péče a výchova 

zaměřená na pracovní činnost, týdenní pobyt navíc umožňoval ubytování. Do těchto 

ústavů nebylo možné přijímat mládež s vadným mentálním vývojem těžšího stupně, 

ani mládež postiženou těžší tělesnou vadou, která měla za následek omezenou 

pohyblivost. (tamtéž)

Další formou péče těmto občanům se stala ‚léčebná rehabilitace‘ s cílem 

dosáhnout obnovy porušené pohybové funkce, či její náhrady. Ta byla poskytována 

v rehabilitačních odděleních nemocnic, v lázeňských zařízeních a rehabilitačních 

ústavech orgány státní zdravotní správy. (Kalenská a kol. 1986)

V situaci služeb sociální péče je situace obdobá jako u dávek peněžních 

a věcných. Jedinými jistě ‚poskytovanými službami‘ zde byly evidence dětí 

a mladistvých postižených na zdraví a ústavní péče pro děti a mladistvé (viz

kapitola 5.3.6), pravděpodobně byla ještě reálně prováděna příprava zdravotně 

znevýhodněných mladistvých k pracovnímu uplatnění, a to za popsaných 

zvýhodněných podmínek. Ostatní služby včetně pečovatelské byly již zaměřeny 

spíše na dospělé osoby a osoby staré a ve stáří zdravotně znevýhodněné. V České 

republice tak „téměř úplně chyběly speciální služby, které by byly k dispozici 

v dostatečné kapacitě, a pomáhaly by tak postiženým občanům vrátit se 

k normálnímu životu“ (Brdek, Jírová  1998: 342).

5.3.5 Role aktérů v systému sociální pomoci

Mezi orgány sociální péče v sociálním zabezpečení České socialistické republiky 

se řadily:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky,

 Národní výbory,

 Případně další socialistické organizace.

Tyto orgány sociálního zabezpečení obecně zabezpečovaly co nejširší účast 

pracujících na výkonu sociálního zabezpečení a jeho kontrole, vytvářely předpoklady 

pro účast pracujících na rozhodování ve věcech sociálního zabezpečení a úzce 
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spolupracovaly se společenskými organizacemi, zejména s orgány Revolučního 

odborového hnutí, s orgány výrobních družstev a s orgány Svazu družstevních 

rolníků České socialistické republiky. (§ 1 zákona č. 129/1975 Sb., o působnosti 

orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Důležitou institucí, která zastřešuje všechny uvedené, ale jmenována není, byl 

také stát, jako plátce veškerých nákladů na řízení ve věcech sociální péče.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky řídilo 

a kontrolovalo výkon sociálního zabezpečení, zajišťovalo, aby úkoly sociálního 

zabezpečení byly plněny v souladu s možnostmi a potřebami společnosti a jako svůj 

orgán zřizovalo posudkovou komisi sociálního zabezpečení k posuzování 

zdravotního stavu ve výjimečných případech. V případě potřeby mohlo zřizovat 

a spravovat zařízení sociální péče se zvláštním zaměřením. (Zákon č. 121/1975 Sb., 

o sociálním zabezpečení; Zákon č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů ČSR

v sociálním zabezpečení)

Národní výbory představovaly nejdůležitější orgán vzhledem k tématu 

diplomové práce, neboť poskytovaly dávky a služby sociální péče. 

Národnímu výboru v místě žadatelova bydliště se podávály žádosti o dávku nebo 

službu sociální péče. Národní výbor mohl zahájit řízení též na vlastní podnět nebo 

z podnětu socialistické organizace. (tamtéž)

Jeho funkcí bylo též hradit jízdné, stravné a nocležné, příp. jiné výlohy a ušlý 

výdělek občanům, kteří se na vyzvání dostavili k jednání některého orgánu či se na 

základě jeho žádosti podrobili vyšetření zdravotního stavu. (tamtéž)

Pro poskytování některých služeb sociální péče zřizovaly okresní národní výbory 

ústavy sociální péče (které také spravovaly), výcviková střediska a zařízení pro 

občany se změněnou pracovní schopností. Krajské a místní národní výbory tak činily 

ve věci ústavů sociální péče a výcvikových zařízení na úseku své působnosti. 

(tamtéž)

Krajský národní výbor rozhodoval o přijetí občana se změněnou pracovní 

schopností do výcvikového střediska a do zařízení pro občany se změněnou pracovní 

schopností, které zřídil a spravoval. Organizoval a vykonával péči o občany těžce 
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zdravotně postižené na zdraví tak, aby jim byla podle jejich individuálních potřeb 

poskytnuta pomoc k překonání jejich obtíží. Dále rozhodoval o přijetí občana těžce 

postiženého na zdraví do ústavu sociální péče, který spravoval, o propuštění z něho, 

o přemístění do jiného ústavu a o úhradě za poskytované služby. Zřizoval také 

krajská metodická střediska pro metodicko-odborné řízení ústavní sociální péče 

a dalších služeb. (tamtéž)

Okresní národní výbor rozhodoval o příspěvku před umístěním do zaměstnání, 

o příspěvku po dobu přípravy pro pracovní uplatnění a o zvýšení těchto příspěvků na 

rodinné příslušníky. Dále uděloval předchozí souhlas organizaci k rozvázání 

učebního poměru výpovědí s občaněm se změněnou pracovní schopností; stanovil 

úhradu nákladů na přípravu pro pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní 

schopností, které do této přípravy vyslal; přijímal tyto občany do přípravy pro 

pracovní uplatnění a rozhodoval o příspěvcích podle zvláštních předpisů. Dále 

každoročně vypracovával v součinnosti s dalšími organizacemi plán úkolů 

potřebných k provádění pracovní rehabilitace; vyhrazoval počet učebních míst, míst 

ve školách a pracovních míst pro mladistvé občany se změněnou pracovní schopností 

v plánech rozmístění dorostu; a sledoval, zda příprava pro pracovní uplatnění nemá 

nepříznivý vliv na zdravotní stav zúčastněných a zda tito nepotřebují další pomoc.

Dále rozhodoval o poskytnutí pečovatelské služby a o úhradě za ni; o poskytnutí 

opakujících se příspěvků (na dietní stravování) a příspěvků na zabezpečení 

zvláštních pomůcek, na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání a na zakoupení 

motorového vozidla a jeho provoz; o přijetí do ústavu sociální péče, který žřídil 

a spravoval (také o propuštění a přemístění); o úhradě za služby v ústavu 

poskytované. Výbor též organizoval a umožňoval účast občanů těžce postižených na 

zdraví na společenském a kulturním životě a vedl evidenci dětí a mladistvých 

postižených na zdraví v zájmu zajištění a prohloubení komplexní péče o ně. (tamtéž)

Místní (městský) národní výbor první i druhé kategorie rozhodoval o přijetí do 

výcvikového střediska, zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností či 

ústavu sociální péče (propuštění, přemístění, úhrada za služby), které také řídil 

a spravoval. Dále poskytoval příspěvek na společné stravování, jednorázové peněžité

příspěvky (s výjimkou toho na zabezpečení zvláštních pomůcek, zakoupení 

motorového vozidla a jeho provoz, či úpravu) a věcnou pomoc. Umožňoval také 
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účast na společeném stravování a plnil úkoly v péči o zapojení občanů těžce 

postižených na zdraví do společenského kulturního života. Rozhodoval ještě 

o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečoval a o úhradě za ni. (tamtéž)

Správní komise byly zřizovány okresními a krajskými národními výbory jako 

posudkové komise sociálního zabezpečení a dávkové komise. Posudkové komise

v územním obvodu okresních národních výborů posuzovaly invaliditu nebo jiné 

zdravotní otázky související s výkonem sociálního zabezpečení, i pro území krajů.

Posuzovaly změněnou pracovní schopnost občanů (s těžším zdravotním postižením) 

a doporučovaly těmto občanům vhodnost jejich dalšího léčení, pomůcek a úpravu 

pracovních podmínek; také posuzovaly vhodnou přípravu pro pracovní uplatnění 

s ohledem na zdravotní stav a kvalifikaci a případné umístění do chráněných dílen. 

Též posuzovaly těžké postižení na zdraví, stupeň tohoto postižení a přiznání 

mimořádných výhod; vydávaly  posudky pro účely poskytnutí příspěvku na 

zakoupení motorového vozidla, na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání a na 

zakoupení vodícího psa. (tamtéž)

Národní výbor volil předsedy správních komisí, jejich zástupce, tajemníky 

a ostatní členy z řad svých poslanců a dalších občanů. Za členy posudkových komisí 

sociálního zabezpečení a dávkových komisí byli voleni zejména občané, kteří byli 

navrženi příslušnými orgány socialistických organizací. (tamtéž)

V oblasti sociální péče byla v socialismu důležitou součástí součinnost 

zdravotnických zařízení s orgány sociálního zabezpečení. Ta byla povinna provést 

na požádání vyšetření zdravotního stavu v řízení o dávkách (službách), podávat 

lékařské nálezy, posudky, zprávy o průběhu nemoci, výpisy z chorobopisů 

a potřebná hlášení, bez kterých nebylo možné učinit rozhodnutí o dávce (službě).

(tamtéž)

5.3.6 Zkušenost rodiny, která pečovala o dítě se zdravotním 

znevýhodněním

V rámci tvorby diplomové práce byly za účelem reálnějšího přiblížení tehdejší 

a současné situace rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi provedeny též

rozhovory se zástupci těchto rodin. Plánováno bylo provedení rozhovoru s jednou 
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rodinou v minulosti pečující o takové dítě. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem 

byly ale nakonec provedeny rozhovory se dvěma rodinami.

K provádění rozhovorů byly předem připraveny rámcové okruhy otázek. Jelikož

tématem diplomové práce a tedy i prováděných rozhovorů je citlivé téma, které 

vzbuzuje emoce, především ve vzpomínkách dotazovaných osob, staly se otázky 

skutečně pouze jakousi nastíněnou strukturou, podél které se rozhovor ubíral.

Nakonec, v podstatě na základě nemožnosti zodpovědět mé otázky, vždy probíhal 

podle vyprávění rodiny.

Nejprve byly rodiny dotázány na ročník narození zdravotně znevýhodněného 

dítěte, na název jeho zdravotního postižení, v čem konkrétně spočívalo a jakým 

způsobem dítě znevýhodňovalo. Následovaly otázky na systém sociální pomoci 

a zvládání životní situace rodiny (viz příloha č. 2).

Rozhovor č. 1

První rozhovor byl proveden s matkou dívky narozené v roce 1970. Rodina 

dodnes žije v malém městě nedaleko Karlových Varů. Dnes již dospělá žena se 

narodila s vrozenou vadou zvanou hydrocefalus41 a dětskou mozkovou obrnou42.

Porod proběhl bez problémů, dívka se jevila jako zdravé dítě (nicméně z výpovědi 

matky vyplývá, že ji dcera byla ihned po narození odebrána a ukázána až druhý den, 

z čehož usuzuje, že lékaři si museli být vědomi problému, přesto nic nepřiznali)

a jako taková byla i propuštěna z porodnice domů. Vypadala jako zdravá, stejně tak 

se i chovala, lékař ani matka nepozorovali žádné odchylky. V patnácti měsících 

jejího života, když začala chodit, začala také padat. Zatímco běžně děti padají 

dopředu, dívka padala směrem dozadu a nedokázala udržet rovnováhu. Matka si 

myslela, že je to v pořádku a postupem času problém ustane.

                                                
41 Hydrocefalus je možné definovat nadměrným, patologickým hromaděním mozkomíšního moku 
v nitrolebí, nejčastěji v mozkových komorách. Hydrocefalus vzniká důsledkem nerovnováhy 
v produkci a následné resorpci mozkomíšního moku, či z důvodu překážky v jeho přirozené cirkulaci. 
(Srovnej viz Hydrocefalus. Dostupné z www: <http://www.neurosurg.cz/cs/content/hydrocefalus> 
[cit. 2011-05-05].

42 „Dětská mozková obrna (DMO) je zastřešující pojem pro označení skupiny chronických 
onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se objevuje v několika prvních 
letech života a která se zpravidla v dalším průběhu nezhoršuje. (…) Příčinou špatné kontroly hybnosti 
a vadné postury (držení) trupu a končetin je u DMO porucha vývoje nebo poškození motorických 
(hybných) oblastí mozku.“ (Co je to dětská mozková obrna. Dostupné 

z www: <http://www.ssvp.wz.cz/Texty/dmo.html> [cit. 2011-05-05].
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Zubní lékařka, která náhodou dívku uviděla, poradila matce, aby s ní došla 

k lékaři, protože pády dítěte nejsou v pořádku a standardní. V té době měla podle 

matky dívka i zvětšenou hlavičku, ale dětský lékař nic nepozoroval. Poté, co k němu 

matka přišla s problémem padání, prohlásil, že je děvče v pořádku. Na žádost matky 

ji ale přece jen poslal na vyšetření, kde byla zjištěna dívčina diagnóza. Lékařka, která 

tam dívku vyšetřovala, tehdy poradila matce, aby si pořídila s manželem druhé dítě, 

protože prý dívku rozhodně nečeká mnoho let života.

Od té doby dívka absolvovala pravidelně kontroly na neurologii, kde jí, dle slov 

matky, ‚zaklepali na kolínko‘ a požádali, ať ‚vycení zuby‘, a to bylo vše. Matka se 

snažila získat další informace a žádat po lékařích pomoc, ale tehdy prý tato nemoc 

nebyla běžně operována (pouze ve vzácných případech byla zaváděna pumpička na 

odvádění mozkomíšního moku, na tu se ale čekalo ze zahraničí a běžní lidé se k této 

operaci nedostali), informace také nebyly běžně dostupné, takže neexistovaly téměř 

žádné možnosti řešení, hydrocefalus byl smrtelnou nemocí. Dívce se nadále 

zvětšovala hlavička a z toho důvodu se jí také nezavíraly lebeční fontanely.

Kolem čtyř let věku dívka získala nárok na lázeňský pobyt. V lázních si ale matka 

s dcerou musely samy hradit ubytování mimo lázeňský dům a stravování také

probíhalo ve velmi nedůstojných podmínkách. Dozvěděly se zde ale od ostatních 

matek o existenci příspěvku na zdravotně znevýhodněné dítě, který jim náležel. Po 

návratu z lázní jim byl přiznán s dvouletou zpětnou platností v hodnotě 300 Kčs

měsíčně (matka si přesně nevybavuje, o jaký příspěvek se jednalo, domnívá se ale, že 

šlo o příplatek k dětským přídavkům; na základě právní úpravy a výše příspěvku 

jsem neidentifikovala, o jaký se konkrétně jednalo). Ve stejnou dobu matka 

nastoupila po mateřské dovolené (s druhou dcerou) do zaměstnání. Příspěvek jim byl 

kvůli matčině zaměstnání (noční směny celý život, úklid v noci apod., aby přes den 

mohla o dceru pečovat) vzápětí odebrán.

Malé zlepšení přinesla návštěva ‚léčitelky‘, která jim tehdy objednala z USA

fosfor (v prášku), který matka přidávala dceři do kakaa. Tato jediná léčba napomohla 

alespoň brzkému uzavření dívčiny hlavičky a lehkému zlepšení rovnováhy. Nadále

probíhaly běžné neurologické kontroly, které ale nevedly k žádnému výsledku. 

Žádný lékař nedoporučil operaci, nebyla naděje na zlepšení.

Matka byla s dcerou do 6 let doma, poté se pokusila svěřit ji do péče mateřské 

školy, kde ji na jeden rok přijali, ale pouze díky známosti s jednou z vychovatelek, 

která na dívku osobně dávala pozor. V základní škole absolvovala běžným způsobem 
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povinnou školní docházku opět pouze díky nadstandardní spolupráci ze strany třídní 

učitelky. Následně byla dívka přijata i na ekonomickou školu, a to díky faktu, že 

byla nemocná (zde zafungovala ‚služba‘ vyhrazených míst ve školách pro zdravotně 

znevýhodněnou mládež). Ve škole byla poměrně úspěšná, jen díky odumírání 

mozkových buněk (zvětšování hydrocefalu) se její výsledky i stav postupně 

zhoršovaly. Sse potýkala s problémy s rovnováhou a padala. Jelikož na střední školu 

musela dojíždět do většího města (Karlovy Vary), utrpěla při tom množství úrazů. Po

absolvování střední školy začala pracovat (opět dojížděla do města). V tu dobu se ale 

nemoc začala velmi zhoršovat, dívka trpěla záchvaty a upadala do bezvědomí. Po 

jednom takovém záchvatu byla odvezena záchrannou službou do nemocnice na 

neurologické oddělení, odkud ji ale přeložili na infekční oddělení s odůvodněním, že

pouze něco špatného snědla. Tehdy se matka snažila na základě hovoru s primářem 

neurologie, aby dceru uznali za nemocnou (do té doby se tak nestalo, pro všechny 

byla zdravým dítětem) a neschopnou pracovat, ale nepodařilo se. Až po druhém 

podobném záchvatu ji lékař poslal na specializované oddělení, kde jí nakonec byla 

provedena i operace. Lékař, který ji vedl, nemohl uvěřit, že ostatní lékaři nechali 

situaci zajít tak daleko. Operace (voperování hadičky, která odvádí mozkomíšní mok 

do jiné části těla, odkud je vylučován) byla prováděna v sedě, což způsobilo 

komplikace v jejím průběhu a jejich následkem došlo k poklesu mozku, čímž dívka 

prodělala navíc pooperační mrtvici. Nyní je tedy mimo ohrožení života, ale zdravotní 

komplikace jsou četnější a závažnější, než v mládí. Pokud by byla operována již 

v dětství, tyto komplikace by s největší pravděpodobností nenastaly.

I po prodělané operaci, pokračovaly problémy s neuznáním dívčiny nemoci, nebyl 

jí přiznán (tehdy už dospělé) ani invalidní důchod, a proto byla nucena vykonávat 

zaměstnání i přes velké problémy, které jí to činilo. Kolem 25 let věku byla konečně 

uznána zdravotně znevýhodněnou a byl jí přiznán invalidní důchod.

Až na dva zmíněné případy je nutné konstatovat, že v životě rodiny a dívky 

v podstatě nedošlo k žádné pomoci ze systému sociální péče. Přesto je jejich 

životní příběh vysoce vypovídající o fungování tehdejšího systému. Zdravotně 

znevýhodněné dítě nebylo celý život právoplatně uznáno za znevýhodněné, přestože 

bylo lékařsky vedeno na neurologii a jiných lékařských odděleních.

Za nejdůležitější problém zde shledávám (ne)součinnost lékařské a sociální 

péče. Nejen, že lékaři fakticky neuznali existenci postižení, už vůbec ale nedokázali 
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informovat matku o možnostech, které se jí nabízí, když musí o dítě pečovat. 

Matčina žádost o uznání mimořádných výhod, aby dcera měla alespoň zajištěné 

místo k sezení v autobusu při dojíždění do školy a později do zaměstnání, byla 

zamítnuta. Zhodnocení tehdejšího systému sociální pomoci matkou zní: „Rozhodně 

nebyla pomoc, kterou by si taková rodina zasloužila.“

Na základě zjištěných výsledků, jsem se pokoušela vyhledat ještě jinou rodinu, 

která by mohla skutečně vypovědět informace o systému sociální péče v socialismu. 

Oslovila jsem dokonce několik rodin, ale vždy s negativním výsledkem. Nepodařilo 

se mi tedy najít rodinu, která by pečovala za minulého režimu o zdravotně 

znevýhodněné dítě a pobírala k této péči jakoukoliv pomoc od státu, ať ve formě 

pěněžní, či jako službu.

Přesto druhý získaný rozhovor odráží poněkud odlišnou zkušenost.

Rozhovor č. 2

Druhý rozhovor byl uskutečněn s rodiči i znevýhodněným synem narozeným

v roce 1977 v Karlových Varech, kde také dodnes žijí. Mladý muž je postižen

hormonální nerovnováhou, poruchou hypofýzy a tvorby růstového hormonu (velmi 

malý vzrůst – výška v dospělosti pouze 120 cm), skoliózou páteře a vrozenou vadou 

kloubů.

Narodil se také jako zdánlivě zdravé dítě; problém zjistila až v 7. měsíci jeho 

života  matka i dětská lékařka. Lékařka si dle slov matky s postižením nevěděla rady,

jedinou jasnou skutečností byl fakt, že je ‚jiný‘. Neexistovali odborníci, kteří by 

pomohli, neprováděly se u nás žádné operace. 

Otec dítěte byl proto nucen odjet za zaměstnáním ke svým příbuzným do 

Německa, aby dokázal vydělat dostatek finančních prostředků na drahé léky

udržující synův zdravotní stav na přijatelné úrovni. Léky po jejich pořízení 

v zahraničí poslal synovi do Československa přes Červený kříž. Matce, která si jela 

vyzvednout léky do Prahy ale byla vydána jen zhruba polovina celkového množství. 

S druhou polovinou léků se rodina už neshledala.

Díky kontaktům a houževnatosti otce (známostí na vlivných místech) se později 

rodině naskytla možnost odjet se synem do tehdejšího Sovětského svazu na operaci 

prodlužování končetin. Při vyšetření bylo ale nakonec zjištěno, že synovy kosti by 

tento zákrok nevydržely a mohly by prasknout (byly příliš slabé). 
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V rámci školských zařízení navštěvoval chlapec necelý rok svého života jesle, ale 

dále s ním už musela být matka doma (pracovala pouze na půl úvazku jako 

uklízečka), protože do mateřské školy jej nechtěli přijmout (a převzít za něj

zodpovědnost, když se mohl chlapci kdykoliv přihodit úraz).

Když bylo chlapci 5 let, obdrželi jeho rodiče od úřadů umístěnku do ústavu 

sociální péče (Jedličkův v Liberci) s povinností nastoupit povinnou školní docházku 

již v tomto ústavu – nebylo prý možné umístění odmítnout. Chlapec tak v ústavu 

strávil nepříliš hezké 2 roky (předškolní věk a první třídu základní školy), podle jeho 

vyprávění byly v ústavu údajně skutečně uplatňovány fyzické tresty. Dodnes si ale 

nevybavuje jedinou vzpomínku, že by ho tam tehdy někdo lékařsky vyšetřoval.

Z ústavu odjel s otcem na letní prázdniny do Německa k již zmíněným 

příbuzným, odkud se však už po nějakou dobu nevrátil. Otec jej tam ponechal a vrátil 

se zpět s potvrzením, že je syn těžce nemocný, a proto musel zůstat. Nakonec se 

(opět přes známosti s velkým vlivem) rodina domohla synova posouzení 

psychologem, za účelem povolení jeho návratu z ústavu zpět domů. Po tomto 

vyšetření získali rodiče skutečně potvrzení, že se syn smí vrátit a může nastoupit do 

běžné školy.

Každým rokem byl chlapec posuzován komisí, zda jeho zdravotní stav odpovídá 

podmínkám přiznání některé sociální pomoci (snahou rodiny bylo získat mimořádné 

výhody a průkaz k nim opravňující). Komise po několik let všechny žádosti zamítala, 

čekala prý až chlapec ‚vyroste‘. Okolo 15. roku jeho věku mu nakonec mimořádné 

výhody byly přiznány a získal průkaz ZTP (možná už po revoluci).

Žádné jiné dávky ani služby dle svých slov rodina nikdy nepobírala

a nevyužívala, podle jejího názoru tehdy nic takového ani nebylo. V době synova 

pobytu v ústavu byla otci dokonce uvalena exekuce na plat na úhradu náhladů 

spojených se synovým pobytem (pracoval v dolech, proto měl již tehdy poměrně 

vysoký plat kolem 4 000 Kčs, který mu byl podle jeho slov zabaven). „Nikdo se 

neptal, za co budu živit ještě druhého syna.“ Později byl chlapci poskytnuty jako 

zdravotní pomůcky pouze korzet na narovnání páteře a zdravotní boty, nebyly však 

podle vyjádření všech členů rodiny příliš kvalitní.

Lékaři také nedokázali pomoci, nemoc tehdy nikdo neznal, nevěděli si rady

a posílali rodinu od jednoho odborníka ke druhému. Otec se musel sám velmi snažit 

a dohledávat informace, přesto nikdo nepomohl.
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Názor rodiny na socialistický systém sociální pomoci je takový, že „… bylo

v zájmu státu umístit všechny znevýhodněné děti do ústavů a schovat je tam“. 

V takovém případě se dostalo rodině jakési pomoci od státu v podobě péče o dítě, ale 

i v tomto případě na náklady rodičů. Pokud se podařilo nechat si dítě doma, potom už 

se, podle dotázaných, nikdo nestaral, jak o něj rodina dokáže pečovat, ale oba rodiče 

museli do zaměstnání, protože jinak by byli považováni za příživníky.

Zkušenosti této rodiny jsou odlišné od předchozí, stále ale vyznívají pro tehdejší 

systém sociální péče velmi negativně. V rámci systému byly rodině uznány na syna 

alespoň mimořádné výhody, ale až v pozdějším věku. V podstatě se tak výrazná 

pomoc rodině nekonala. Zásadní je zde zkušenost s ústavem sociální péče a nutností 

do něj nastoupit.

Opět zde shledávám nedostatečnou provázanost s péčí lékařů, která naprosto 

selhávala. O podpoře rodiny se zdravotně znevýhodněným dítětem a pomoci ze 

strany státu není možné hovořit. Naopak se v tomto případě naplno projevuje 

nedemokratičnost politického režimu a nemožnost volby.

5.4 Proces transformace

Přestože systém sociálního zabezpečení, koncipovaný ve 2. polovině 50. let

minulého století na základě naprosto odlišných představ o řízení společensko-

ekonomických procesů, zůstal v platnosti až do poloviny 90. let 20. století, nebyl 

připraven řešit nastalé problémy. Systém do této doby zahrnoval množství 

neuspořádaných sociálních dávek, některé sociální situace v něm byly řešeny 

duplicitně, mnoho dalších naopak neřešil vůbec. (Průša 2007a) Tyto problémy 

v socialistickém sociálním zabezpečení, které spočívaly v nedostatečné adaptaci 

systému na vývoj mezd a životních nákladů, vyvrcholily v roce 1988 přijetím nového 

zákona (pouze dílčí úpravy stávajícího systému) a související právní úpravy, které

posílily mimo jiné zásluhový princip poskytování dávek. Navzdory očekávání 

vládnoucí politické strany se již neuskutečnila následná adaptace na vývoj mezd, 

neboť došlo ke zhroucení režimu. (Rys 2003) Nicméně zákon č. 100/1988 Sb., 

o sociálním zabezpečení, i když s četnými změnami upravuje již jen nevelkou část 

sociálního zabezpečení vztahující se právě na zdravotně znevýhodněné osoby, platí 

dodnes.



101

Socialistický stát byl charakteristický soustředěním všech sociálně-ochranných

činností ve své režii, po revoluci bylo tedy nutné nejprve najít cestu zpět k občanské 

společnosti opětovným rozdělením těchto činností mezi více aktérů a navrácením

primární zodpovědnosti za sociální pomoc společenstvím, kterým logicky náleží, 

např. také rodině. Základem tedy bylo vytvoření institucionálních a organizačních 

podmínek, které by následně pomohly vytvořit ty společenské. (Miková, 

Vašečka 1998)

Po revoluci v roce 1989 se tak hlavním úkolem československé sociální politiky 

stalo vytvoření takových sociálních podmínek, které by umožnily bezproblémový 

přechod na tržní hospodářství s absencí sociálního kolapsu a vzniku masové 

chudoby. Vybudování tzv. záchranné sociální sítě určené na nové podmínky 

neúspěšně adaptovaným jedincům, jako jsou staří a zdravotně znevýhodnění lidé, 

nezaměstnaní apod., lze stanovit prvotním cílem. (Potůček, Radičová 1998a)

Součástí sítě se měla stát na jedné straně aktivní politika trhu práce a kompenzace 

příjmu v nezaměstnanosti a na druhé straně potom systém státní sociální pomoci 

a ochrany minimálního standardu životní úrovně. Současně však opatření směřovala 

také k omezení výdajů, proto docházelo ke snižování výše nároků vyplývajících ze 

sociálního pojištění, ke snižování univerzálních dávek rodině a dětem a k jejich 

určování podle výše příjmů. Transformace probíhala na základě principů 

zásluhovosti, osobní odpovědnosti, subsidiarity a prokázané potřebnosti, tedy 

v postupném přechodu z univerzalistického systému k individualistickému 

a cílenému. (Sirovátka 2000) 

Výchozím dokumentem se v této snaze stal ‚Scénář sociální reformy‘ předložený 

spolu se scénářem ekonomické reformy v září 1990 Federálnímu shromáždění. Jeho 

znění bylo vytvořeno v souladu s ekonomickou strategií na základě pluralizace, 

privatizace a demokratizace. (Večerník 2006) Koncipována byla opatření v oblasti 

zaměstnanosti, mzdového vývoje, důchodového zabezpečení, ochrany rodin s dětmi, 

ochrany bydlení a poskytování sociálních služeb. V poslední jmenované oblasti byla 

nadále zachována, v případě nezbytnosti a vyčerpání ostatních možností, ústavní 

sociální péče na standardní úrovni (např. v domovech důchodců) finančně dostupná 

všem občanům. (Průša 2007a) Spolu s těmito opatřeními byly zahájeny práce na 

tvorbě nových tzv. ‚tří pilířů‘ sociálního zabezpečení (Potůček 1999: 97): 

 sociálního pojištění (zabezpečení v předvídatelných životních situacích -

invalidní, pozůstalostní a starobní důchody, nemocenské dávky),
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 státní sociální podpory (zabezpečení ve společensky uznaných sociálních 

situacích, na které se nelze předem připravit - mateřství, výchova dítěte, 

sociálně právní ochrana atd.),

 sociální pomoci43, aktivované v situaci sociální nebo hmotné nouze 

a podmíněné potřebností po vyčerpání všech jiných možností zabezpečení 

a pomoci při neschopnosti občana postarat se o sebe (jedná se zvláště o dávky 

zajišťující příjem na úrovni uznaného životního minima a služby sociální 

péče). 

Reformou vytyčené cíle byly postupně naplňovány, prvními přijatými opatřeními 

se staly zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu na federální úrovni a zákon 

č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti na úrovni České republiky spolu se 

zavedením státního vyrovnávacího příspěvku poskytovaného každé rodině (na 

zmírnění nepříznivých dopadů nutných ekonomických změn) (Koldinská 2007). 

Jejich prostřednictvím se stát zavazoval všem občanům, že jejich životní úroveň 

neklesne pod úředně definovanou hranici životního minima a že jim bude vyrovnán 

rozdíl mezi jejich reálnými příjmy a touto stanovenou hranicí, pokud jej sami 

nedokáží vyrovnat kvůli svému zdravotnímu stavu, věku nebo z jiných vážných 

důvodů. Tímto byla vymezena společensky uznaná hranice bídy. (Potůček 1999)

V následujícím období došlo k rozdělení Československa a ke vzniku dvou 

nezávislých států. V České republice se poté „… prosadila neoliberální politika, 

charakteristická prosazováním ekonomické reformy jako přednostního cíle 

společenských přeměn, deklarovanou, částečně i realizovanou, snahou omezit roli 

a výdaje státu na poli sociální ochrany a nedůvěrou ke zprostředkující roli institucí 

občanské společnosti ve formování a realizaci sociální politiky“ (Potůček 1999: 71).

Přesto byly v polovině 90. let přijaty první komplexní úpravy nových sociálních 

systémů - zákon o penzijním připojištění, zákon o státní sociální podpoře, zákon o 

důchodovém pojištění. O pojetí dalších systémů, jak byly vymezeny ve scénáři 

sociální reformy, byly vedeny dlouhodobé diskuze. Zákony, které tyto systémy 

upravují byly přijaty s dlouhým zpožděním až v roce 2006 (zákon o nemocenském 

pojištění, zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi). V situaci 

                                                
43 Změna v označení systému ze sociální péče na sociální pomoc odráží fakt, že občan se má stát 
aktivním prvkem ve vztahu ke státu, že nouze ho nezbavuje občanské odpovědnosti sama za sebe 
(Miková, Vašečka 1998).
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oprávněného žadatele o pomoc ze systému sociální pomoci však byl systém už na 

počátku 90. let minulého století připraven poskytnout pomoc při řešení jeho životní 

situace. K naplňování principů systému totiž docházelo už v tomto období právě 

prostřednictvím zákonů o životním minimu a o sociální potřebnosti. (Průša 2007a)

„Systém sociální pomoci se díky roli záchranné sociální sítě systému dávek cílených 

k domácnostem s dětmi stal okrajovým systémem, jenž je spojován především 

s marginálními skupinami populace – většinou s těmi domácnostmi, kde zcela chybí 

příjem z ekonomické aktivity. Prakticky jde nejčastěji o domácnosti nezaměstnaných 

či ekonomicky neaktivních (často jde o Romy, samoživitelky, zdravotně postižené).“

(Sirovátka 2000: 29)

Vývoj systému sociální pomoci lze shrnout jako sledující tři hlavní linie:

1. od definování skupin občanů přechod k definování situací nouze,

2. od poskytování dávek přechod k rozsáhlejšímu poskytování služeb včetně 

poradenství,

3. pluralizace poskytovatelů sociální pomoci. (Miková, Vašečka 1998)

Systém byl právně ukotven v zákoně č. 100/1988 Sb, o sociálním zabezpečení 

a aktualizován početnými novelami jeho i souvisejících zákonů. Od počátku 90. let 

byly zpracovávány návrhy nového zákona o sociální pomoci (1991 - 1993, 1995, 

1996), ale následně byly odmítány. Objevily se příliš zásadní připomínky na to, aby 

mohly být předloženy vládě. Poslední návrh zákona byl nepřijatelný zejména pro 

silné organizace samotných zdravotně znevýhodněných občanů, kteří lobbovali

konkrétně za umožnění osobní asistence místo pobytů v sociálních ústavech a za 

systém bodového hodnocení zdravotního postižení (občan si sám vybírá 

poskytovatele a ‚zaplatí‘ mu svými body). Nový věcný návrh zákona byl vypracován 

až koncem roku 1997, ale ani ten nakonec nebyl schválen. K samostatné legislativě 

upravující sociální pomoc zatím nedošlo. Sociální pomoc tak byla po velmi dlouhou 

dobu stále poskytována podle mnohokrát novelizovaného zákona č. 100/1988 Sb.,

o sociálním zabezpečení a některých dalších nových a souvisejících předpisů. 

Prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu je vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí 

zákon o sociálním zabezpečení a zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR

v sociálním zabezpečení. (Miková, Vašečka 1998) Tento systém sociální péče 

předpokládal existenci pouze několika typů sociálních služeb, které byly zpravidla 
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financovány ze státního rozpočtu a úhrada za tyto služby byla poměrně nízká, nebo 

bylo dokonce možné získat službu zcela zdarma. Na péči o občana, který tuto péči 

potřeboval, a o jejíž zabezpečení se starali rodinní příslušníci, bylo ze systému 

přispíváno za splnění určitých podmínek (nedostatek příjmu a celodenní péče) 

tzv. příspěvkem při péči o osobu blízkou, nebo jinou osobu. (Koldinská 2007)

Významný posun v přípravě nové právní úpravy přinesla až v roce 2003 tzv. Bílá

kniha v sociálních službách, která představila základní principy poskytování 

sociálních služeb a rozvoje systému sociální ochrany obyvatelstva. V rámci reformy 

veřejné správy došlo také ke zvýšení role samosprávných orgánů při poskytování 

sociálních služeb, byly zrušeny okresní úřady a jejich pravomoci ke zřizování 

zařízení sociální péče přešly do samosprávné působnosti krajů. Tímto krokem bylo 

pomoženo odstátnění sociálních služeb, ale ještě nebyl zcela naplněn záměr přiblížit 

služby občanům. Návrh věcného záměru zákona o sociálních službách byl vládou 

projednáván až v roce 2004, k jeho přijetí došlo dokonce až o dva roky později. 

V roce 2006 pak byly kromě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přijaty

také zákony č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi a č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci 

v hmotné nouzi. Všechny zmíněné právní normy vstoupily v platnost 1. 1. 2007. 

(Průša 2007a) 

Od roku 1990 však nastaly změny i jiné než pouze v právní úpravě. V oblasti 

ústavní péče došlo díky novým finančním zdrojům (nadace) ke zmodernizování 

některých již nevyhovujících ústavů a také vznikla nová nestátní zařízení nabízející 

své služby jako alternativu k tradiční ústavní péči. Jedná se především o denní či 

týdenní stacionáře a specializované rehabilitační služby. (Vysokajová 2000) Tyto 

nově vznikající formy výchovy představují moderní a v dnešní době expandující 

způsob péče o děti se zdravotním znevýhodněnám, jejichž základní myšlenkou je 

výchova postiženého dítěte v rodině, která je vhodně doplněna individuálním 

pobytem ve speciální škole (Frey a kol. 1992).
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V roce 1990 také konečně zahájila vysokoškolská příprava sociálních pracovníků

na dnešní Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze44, 

která teprve zajistila a hlavně v budoucnu zajistí dostatečný počet odborníků pro 

práci se zdravotně znevýhodněnými občany, aby nemusela být nahrazována pouze 

finančními prostředky (Potůček, Radičová 1998a).

Důležitým činem v péči státu o zdravotně znevýhodněné občany bylo v roce 1991 

ustavení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany45. Ten od té doby

pravidelně připravuje a každoročně aktualizuje ‚Národní plán pomoci zdravotně 

postiženým osobám‘ představující systémový a koordinovaný přístup státu k těmto 

občanům a k řešení jejich problematiky. (Albrecht 1993)

Jelikož služby sociální péče tvoří významnou součást systému a po roce 1989 se 

otevřel prostor pro jejich vznik i z řad nestátních organizací, je důležité zabývat se 

jejich počtem a dostupností pro potřebné občany. Analýza vybavenosti územních 

celků službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany byla poprvé 

zpracována v polovině 90. let (prostřednictvím analýzy údajů za rok 1995). Největší 

důraz byl dán na vybavenost okresů dostatečným počtem míst v domovech 

důchodců, v domech s pečovatelskou službou a dále na samotnou pečovatelskou 

službu. V dalších letech byla provedena stejná analýza v roce 2002 (údaje za rok 

2000) a v roce 2006 (údaje za rok 2005). (Průša 2007b) V 90. letech u nás byla 

vytvářena krizová střediska, střediska pomoci a odborná specializovaná centra 

zaměřená zejména na poradenství  v podobě občanských sdružení, církevních 

a charitativních organizací. Postupně se jim daří dotvářet dosud nedokonalou síť 

nabídky služeb s možností seberealizačního uplatnění zdravotně handicapovaných. 

(Frey a kol. 1992)

Transformace se bezpochyby nějakým způsobem dotkla všech občanů České 

republiky. Dle Sirovátky (2000: 134) „mezi lety 1990 - 1998 došlo v českém 

veřejném mínění k významným hodnotovým posunům“. Zatímco v době velmi blízké 

po roce 1989 zastávala česká veřejnost liberální a individualistické hodnoty a v roce 

                                                
44 Srovnej viz Charakteristika studijního oboru. Dostupné 
z www: <http://socp.ff.cuni.cz/charakteristika-studijniho-oboru> [cit. 2011-05-12].

45 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je stálým koordinačním, iniciativním a poradním 
orgánem vlády pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů a zabývá se problémy, které 
nemůže samostatně vyřešit jediný resort. (Srovnej viz Informace o Vládním výboru pro zdravotně 
postižené občany. Dostupné z www: <http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/informace-o-
vladnim-vyboru-pro-zdravotne-postizene-obcany-69544/tmplid-560/> [cit. 2011-04-30])
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1991 preferovalo 65 % české veřejnosti svobodu před rovností, v roce 1998 to už 

bylo jen 49 %. Stejně tak v roce 1991 45 % populace souhlasila s větší odpovědností

jednotlivce sama k sobě, v roce 1998 se tento podíl snížil na pouhých 21 %. V otázce 

péče o chudé ze strany státu nebo individua a rodiny se větší podíl veřejnosti 

(1995 – 31 %, 1996 – 40 %, 1997 – 30 %) přiklonil k sociálně demokratickému 

řešení (povinnost společnosti postarat se o chudé), než ke konzervativnímu řešení 

spočívajícímu v názoru, že jde o záležitosti jedince a jeho rodiny (1995 – 22 %, 

1996 – 18 %, 1997 – 25 %). (Sirovátka 2000) Je zde tedy patrný ideologický posun, 

který pravděpodobně souvisí s počátečním nadšením ze změny a uvolnění režimu 

a nového nabytí svobody, než si lidé uvědomili, že pomoci od státu je v přiměřené 

míře potřeba k pocitu bezpečí a životních jistot.  

V oprávněnosti cílové skupiny na podporu ze strany státu se v červnu 1998 názory 

poměrně shodly právě na podpoře handicapovaných spoluobčanů. Míru jejich 

oprávnění ohodnotily průměrem 8,4 bodů na škále od 1 do 10. Na dalších stupních se 

umístily domácnosti s dětmi a důchodci. (cit. dle Sirovátka 2000) Z tohoto faktu 

evidentně vyplývá vysoká podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním 

v české společnosti. Přesto je úroveň politiky státu té doby vůči skupině invalidů 

vnímána jako nedostatečná, neadekvátní potřebám příjemců, či dokonce naprosto 

selhává (66 % dotazovaných). (tamtéž) O současné situaci pojednává další kapitola 

diplomové práce.

5.5 Analýza systému sociální pomoci rodinám se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi v současnosti

Tvorba této práce byla započata v průběhu roku 2010, čímž se jasně stanovuje její 

druhý výchozí bod. Do té doby uběhlo již více než dvacet let od sametové revoluce 

a nastalé zásadní celospolečenské, ekonomické i politické transformace. Některá 

právní úprava vytvořená těsně před koncem socialismu těchto dvacet let přetrvala,

přestože v minimálním rozsahu a prošlá mnohými novelizacemi, a řídíme se podle ní 

v některých situacích dodnes – zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení a vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení. Jiné oblasti veřejného života a sociální politiky byly upraveny ihned 
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v počátcích přeměny společnosti v reakci na scénář sociální reformy, mimo jiné 

i vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 

a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení. Další úpravy byly 

přijaty postupně v průběhu 90. let a na některé jsme si kvůli komplikacím v procesu 

schvalování a z důvodu několikerého přepracovávání museli počkat až do nedávné 

doby. Toto je případ i právního předpisu pro tuto práci nejdůležitějšího, zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Protože v době dokončování této práce (jaro 

2011) se situace vyvíjí opět naprosto odlišným směrem, rok 2010 se může zdát 

v podstatě ideálním milníkem pro zhodnocení minulého i současného vývoje, a pro 

zamyšlení se nad tím budoucím.

5.5.1 Obecná charakteristika období

Vzhledem k radikálnímu obratu zaměření české společnosti po roce 1989, může 

být současný systém sociální pomoci považován za téměř pravý opak toho 

předešlého. Druhé období v systému sociální pomoci, na které se zaměřuje 

diplomová práce, tedy období po přelomu století, je charakteristické především 

obratem k občanské společnosti a jejímu stále většímu narůstání. Pozornost se při 

poskytování pomoci z tohoto systému snaží zaměřovat již na skutečné potřeby osob, 

kterým je pomoc určena a nikoliv pouze na příslušnost ke skupině (Munková 

a kol. 2005). Zatímco sociální politika minulého režimu nemohla nabídnout více než 

rovnost v chudobě, současná sociální politika přijímá příjmové nerovnosti, uznává je 

jako funkční dynamizující prvek ekonomiky a společnosti a deklaruje proto cílenost, 

tedy eliminaci chudoby a cílené omezení nivelizujících ambic (Sirovátka 2000). 

Ačkoliv přeměna celospolečenského systému a nové životní podmínky přinesly všem 

(nejen) zdravotně znevýhodněným občanům, včetně rodin s takovými dětmi, nemalé 

komplikace a finanční obtíže ve zvládání jejich každodenního života, ty samé 

okolnosti jim také nabídly zajímavější alternativy pomoci s vypořádáváním se 

se svými problémy a především možnost svobodného nakládání se svým životem.

Charakteristika období by se dala shrnout na základě nejdůležitějších principů

nového systému sociální pomoci i celé sociální politiky, kterými jsou: 

demonopolizace, decentralizace státní sociální správy, demokratizace sociální 

správy, pluralizace forem i financování, změna postavení člověka při poskytování 
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sociální pomoci, přiměřenost sociální pomoci sociální potřebě, personifikace sociální 

pomoci a profesionalizace sociální pomoci. (Průša 2007a) 

Cíli transformace v systému sociální pomoci v obecné rovině se podle Průšy 

(2007: 26-28) staly:

 respekt k důstojnosti příjemců / uživatelů,

 podpora jejich nezávislosti a zvyšování jejich společenské a ekonomické

participace,

 ochrana proti nízké úrovni sociálních služeb,

 umožnění uživatelům žít bezpečný, plný a pokud možno normální život 

v jejich vlastním domově, kdykoliv je to proveditelné,

 ochrana zranitelných skupin obyvatelstva před citovým, fyzickým, 

sexuálním zneužíváním a nedbalostí, a to jak v přirozeném prostředí, tak 

v institucích,

 včasné rozpoznání potřeb obcí, měst a regionů, a zabezpečení

odpovídajících služeb, aby chránily jednotlivce či skupiny, a tím 

předcházely jejich sociálnímu vyloučení,

 odstranění znevýhodnění jednotlivců nebo skupin a podpora jejich 

zapojení do života komunity,

 maximalizace prospěšnosti služeb pro uživatele vytvořením dostatečně 

pestré a dostupné nabídky a umožněním volby, která by reagovala na 

individuální potřeby a okolnosti.

Souhrnně, trh a občanský sektor vstoupily tam, kam jim byl dříve vstup zakázán.

Neziskové organizace zaplnily v demokratické společnosti roli tlumočníků 

požadavků občanů, umožňují jim aktivní účast na svých činnostech a artikulovaná 

přání a skutečné potřeby jednotlivých cílových skupin občanů převádějí do 

politických nároků, aby se staly součástí politického procesu. (Potůček 1999)

Následující kapitoly představují konkrétní příspěvky celospolečenské a státní 

pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Informace v nich obsažené, 

pokud není uvedeno jinak, jsou převzaty s platné právní úpravy systému sociální 

pomoci s účinností k 1. 12. 2010.

Podle této právní úpravy náleží právo na sociální zabezpečení všem občanům, 

dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát a nepodléhají dani (§ 1 zákona 



109

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení). V rámci systému se poskytují občanům 

těžce zdravotně postiženým (zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením 

pohybového nebo nosného ústrojí) věcné dávky, peněžité dávky, bezúročné půjčky 

a mimořádné výhody k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení (§ 73 a § 86 

tamtéž).

5.5.2 Dávky systému sociální pomoci

Sociální péčí je podle zákona (č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, § 73) 

zajišťována státem pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně 

zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, příp. jinými příjmy či dávkami, a občanům, 

kteří tuto pomoc potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. V oblasti sociální 

péče stát zajišťuje pomoc především občanům těžce zdravotně postiženým.

V rámci sociální péče jsou poskytovány ‚peněžité‘ a ‚věcné dávky‘. Nárok na 

dávku vzniká dnem splněním stanovených podmínek, příp. prováděcími předpisy; 

nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na 

dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení dávky, pokud 

není stanoveno, že žádosti není třeba. (§ 94 tamtéž)

Na dávky nemají nárok občané, kteří nemají trvalý pobyt na území České 

republiky, občané EU jen za splnění určitých podmínek. (§ 103 tamtéž)

Občanům těžce zdravotně postiženým se poskytují ‚jednorázové příspěvky na 

opatření zvláštních pomůcek‘. Ty jsou poskytovány, aby napomohly k odstranění, 

zmírnění nebo překonání následků postižení. Neposkytují se v případě, že potřebnout 

pomůcku propůjčuje nebo plně hradí zdravotní pojišťovna, nebo se upraví příspěvek 

podle výše částečné úhrady od zdravotní pojišťovny. Příspěvek je třeba vrátit 

(poměrnou část), pokud pomůcka, na kterou byl poskytnut, přestane být vlastnictvím 

příjemce příspěvku před uplynutím 5 let od poskytnutí příspěvku, nebo když do 

6 měsíců ode dne vyplacení příspěvku nedojde k pořízení pomůcky. (§ 33 vyhlášky 

č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR 

o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení)

Tělesně postiženým občanům se poskytuje příspěvek na pomůcky umožňující 

sebeobsluhu, samostatný pohyb, či zachování zdravotního stavu; zrakově postiženým 

na pomůcky umožňující získávat informace, styk s okolím prostřednictvím 
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hmatových, sluchových vjemů a zbytků zraku; sluchově postiženým na pomůcky 

kompenzující ztrátu sluchu a přispívající k sociální adaptaci a styku s okolím.

(tamtéž)

Příspěvky je možné poskytnout na opatření zvláštních pomůcek, na úhradu 

nákladů spojených se zácvikem pro používání těchto pomůcek, a to i v plné výši 

prokázaných nákladů. V případě potřeby pomůcky výslovně neuvedené, lze 

poskytnout příspěvek v takové výši, která se vyplácí na srovnatelnou pomůcku.

Úplně či prakticky nevidomým občanům lze hradit tímto příspěvkem i výdaje 

spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výše obvyklých nákladů.

(tamtéž)

Výše příspěvku je odvozena od částky, za kterou si lze pořídit tuto pomůcku 

v základním provedení, tedy takovém, které občanu plně vyhovuje a splňuje 

podmínky nejmenší ekonomické náročnosti. (tamtéž)

Rodiči nebo osobě, které bylo svěřeno do péče nezaopatřené dítě starší 3 let 

s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (viz příloha č. 3) omezujícími ve 

značném rozsahu jeho pohyblivost nebo úplně nebo prakticky nevidomé se přiznává 

‚příspěvek na úpravu bytu‘, který užívají k trvalému bydlení. (§ 34 tamtéž)

Úpravou bytu je zde myšleno: úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně 

schodů, k oknům a na balkón, úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní 

a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, příp. dalšího nábytku; rozšíření a úprava 

dveří, odstranění prahů, přizpůsobení koupelny a záchodu (včetně vhodného 

vybavení), instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace, zavedení vhodného 

vytápění, vybudování telefonního vedení a stavební úpravy spojené s instalací 

výtahu. Přičemž rozsah úprav je posouzen v závislosti na stupni a druhu postižení.

(tamtéž)

Výše příspěvku se stanoví podle příjmů a majetkových poměrů občana a jeho 

rodiny až do výše 70 % prokázaných nákladů, nejvíce ale 50 000 Kč nebo 

100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, pokud nelze 

použít šikmou schodišťovou plošinu. Existuje možnost poskytnout příspěvek 

i formou zálohy, ale to nejvýše 50 % předpokládaných nákladů. (tamtéž)

Příspěvek musí být do tří let od zahájení řízení vyúčtován, jinak by musel být 

vrácen (nebo poměrná část) stejně jako v případě, že byt bude prodán, vyměněn, 

změní se v něm vlastnická práva před uplynutím 10 let od poskytnutí příspěvku nebo 
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se plánované úpravy neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace. Ve 

zřetelehodných případech lze od vymáhání příspěvku upustit. (tamtéž)

‚Příspěvek na zakoupení motorového vozidla‘ nebo ‚příspěvek na celkovou 

opravu motorového vozidla‘ se poskytne rodiči nezaopatřeného dítěte staršího 3 let, 

nebo osobě starající se o toto dítě (s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí -

viz příloha č. 3, nebo s mentálním postižením, kvůli kterému se mu přiznává 

mimořádných výhod III. stupně), který bude vozidlo používat pro dopravu tohoto 

dítěte. Pokud je dítě umístěno v ústavu sociální péče s celoročním pobytem je 

podmínkou, že ho rodič pravidelně navštěvuje. (§ 35 tamtéž)

Na zakoupení vozidla je poskytováno nejvýše 100 000 Kč, na celkovou opravu 

nejvýše 60 000 Kč, u obou možností s přihlédnutím na majetkové poměry žadatele 

a osob blízkých. Opětovné poskytnutí příspěvku je možné nejdříve po uplynutí 5 let 

ode dne vyplacení předchozího příspěvku, jednou v období 10 let po sobě jdoucích 

jej lze výjimečně poskytnout před uplynutím 5 let, dojde-li k poškození, zničení nebo 

odcizení vozidla. U opravy musí být též prokázáno, že je nevyhnutelná. Součet obou 

příspěvků nesmí v období 10 let přesáhnout částku 200 000 Kč. (tamtéž)

Příspěvek (jeho poměrnou část) je povinnost vrátit, pokud vozidlo přestane být 

před uplynutím 5 let od poskytnutí příspěvku vlastnictvím příjemce, přestane být 

využíváno na jeho dopravu (nebo dítěte), nebo do 2 měsíců nepřestane být příjemce 

vlastníkem původního vozidla, nebo do 6 měsíců ode dne vyplacení nebyl příspěvek 

použit. (tamtéž)

‚Příspěvek na provoz motorového vozidla‘ se může přiznat na období 

kalendářního roku občanu, který je provozovatelem motorového vozidla a který toto 

vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu dítěte, jehož zdravotní postižení

odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou 

postižených úplnou nebo praktickou hluchotou), nebo který je rodičem 

nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění 

zhoubným nádorem nebo hemoblastosou v akutní fázi. (§ 36 tamtéž)

Pro rodiče dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice a kterému jsou 

přiznány mimořádné výhody III. stupně, činí výše příspěvku 4 200 Kč na rok

u jednostopého vozidla a 9 900 Kč ročně u ostatních vozidel, v letech 2010 – 2012 

jsou tyto částky stanoveny výjimečně na 3 360 Kč a 7 920 Kč. V případě dětí 
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s mimořádnými výhodami II. stupně se poskytne 2 300 Kč (resp. 1 150 Kč) 

u jednostopého vozidla a 6 000 Kč (resp. 3 000 Kč) u ostatních vozidel, pokud 

v daném roce ujedou ze závažných důvodů více než 7 000 km. Pokud dojde ke 

splnění podmínek pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, příspěvek 

je poskytnut v poměrné části. (§ 36 – 36a tamtéž)

Pokud rodič dítěte ujede ze závažných důvodů (doprava do zdravotnického 

zařízení, do ústavu sociální péče apod.) více než 9 000 km v daném roce (resp. 

7 000 km v roce 2010 – 2012), zvýší se v tomto roce příspěvek o 400 Kč u dítěte

léčícího se na klinice a u toho s mimořádnými výhodami III. stupně, nebo o 200 Kč 

u dítěte, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně, za každých 

započatých 500 km. (§ 36 – 36a tamtéž)

Rodiči dítěte, které se léčí v akutní fázi nemoci na klinice fakultní nemocnice, jenž

se za ním pravidelně individuálně dopravuje a přitom není provozovatelem ani 

vlastníkem motorového vozidla se poskytuje ‚příspěvek na individuální dopravu‘.

(§ 37 tamtéž)

Výše příspěvku je stanoven na 6 500 Kč na rok. (tamtéž)

‚Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže‘ je poskytován 

občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí (viz příloha č. 3)

a občanům úplně nebo prakticky nevidomým. Těm, kteří zároveň užívají 

bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad opakující se příspěvek ve výši 

400 Kč měsíčně. Pokud užívají garáž, může jim poskytnout příspěvek až do výše 

200 Kč měsíčně. (§ 45 tamtéž)

Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní 

úřad poskytnout ‚příspěvek na krmivo pro tohoto psa‘ ve výši 800 Kč měsíčně.

(§ 46 tamtéž)

Občanu se změněnou pracovní schopností se poskytuje ‚příspěvek po dobu 

přípravy pro pracovní uplatnění‘, zatímco se v rámci pracovní rehabilitace 

připravuje pro pracovní uplatnění podle doporučení příslušného orgánu a nepobírá po 

dobu této přípravy mzdu nebo dávky mzdu nahrazující. (§ 120 vyhlášky č. 149/1988 

Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení)
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Občanu do 18 let věku náleží příspěvek v částce 300 Kč měsíčně, pokud na něj 

nenáležejí přídavky na děti. Pokud na něj náležejí přídavky na děti, je mu vyplácen

příspěvek ve výši 100 Kč měsíčně. Může být navýšen až o 100 Kč měsíčně, 

dosahuje-li občan v přípravě výsledků hodných uznání, nebo naopak snížen. (tamtéž)

O přiznání rozhoduje příslušný orgán, příspěvek se poskytuje ode dne nastoupení 

přípravy pro pracovní uplatnění, do dne jejího skončení. (tamtéž)

Zcela nejdůležitějším přípěvkem osobám se zdravotním znevýhodněním, které 

jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění 

soběstačnosti se stal ‚příspěvek na péči‘. Jedná se o dávku, jejíž poskytování je již 

zakotveno v novém, pro Českou republiku pokrokovém, zákoně č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách a v tomto zákoně je podmínkám jeho poskytování vyhrazena 

druhá část (§ 7 - 30). Osoba oprávněná přijímat příspěvek musí z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebovat pomoc jiné fyzické osoby, a tuto pomoc jí 

může poskytovat osoba blízká, jiná fyzická osoba, či poskytovatel sociálních služeb. 

Na příspěvek nemá nárok osoba mladší jednoho roku a o jeho poskytování rozhoduje 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příspěvek je hrazen ze státního rozpočtu.

Jsou rozlišovány 4 stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

1) stupeň I (lehká závislost) – u osoby do 18 let v případě potřeby každodenní 

pomoci nebo dohledu při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti

(viz příloha č. 4),

2) stupeň II (středně těžká závislost) – u osoby do 18 let v případě potřeby 

každodenní pomoci nebo dohledu při více než 10 úkonech,

3) stupeň III (těžká závislost) - u osoby do 18 let v případě potřeby každodenní 

pomoci nebo dohledu při více než 15 úkonech,

4) stupeň IV (úplná závislost) - u osoby do 18 let v případě potřeby každodenní 

pomoci nebo dohledu při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

(§ 8 tamtéž)

Posuzuje-li se stupeň závislosti v péči o vlastní osobu, hodnotí se schopnost 

přípravy, podávání, porcování a přijímání stravy, dodržování pitného režimu, péče 

o tělo, výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, vstávání z lůžka, uléhání, změna 

poloh, sezení, stání, chůze, přemisťování předmětů, oblékání, orientace v přirozeném 

prostředí, či dodržování léčebného režimu a apod. (§ 9 tamtéž)
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Při posuzování soběstačnosti se hodnotí zvládání komunikace, orientace vůči 

osobám, v čase a mimo přirozené prostředí, nakládání s penězi, obstarávání osobních 

záležitostí, plánování času a života, zapojování se do sociálních aktivit, nakupování, 

vaření, úklid, praní, obsluha spotřebičů, manipulace se zařízením domácnosti apod.

(tamtéž)

Při hodnocení těchto úkonů pro účely stanovení stupně soběstačnosti se všechny 

úkony sčítají, pokud je osoba schopna zvládat nějaký úkon jen částečně, potom se 

takový úkon považuje za nezvládnutelný ze strany posuzované osoby. Bližší 

konkrétní vymezení posuzovaných úkonů je popsáno v příloze č. 8. (tamtéž)

U osoby do 18 let věku se při posuzování porovnává rozsah, intenzita a náročnost 

pomoci a dohledu, kterou je třeba věnovat posuzované osobě s pomocí a dohledem, 

který je poskytován zdravé fyzické osobě téhož věku. Nepřihlíží se tedy k nutné 

pomoci a dohledu vyplývající z věku osoby a jejího stupně biopsychosociálního 

vývoje. (§ 10 tamtéž)

Příspěvek je pro osoby do 18 let věku vyplácen měsíčně v hodnotě:

1) 3 000 Kč ve stupni I,

2) 5 000 Kč ve stupni II,

3) 9 000 Kč ve stupni III,

4) 12 000 Kč ve stupni IV. (§ 11 tamtéž)

Nárok na výplatu příspěvku vzniká dnem splnění podmínek a podáním žádosti 

o přiznání příspěvku, přiznán a vyplácen může být nejdříve od počátku kalendářního 

měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání. Pokud by došlo k chybě 

v posouzení stavu příjemce dávky, či jinému pochybení, příspěvek se přizná od doby, 

kdy jeho přiznání, či zvýšení náleží, nejdéle však 3 roky zpětně. V případě chyby 

opačného rázu, bude příspěvek odejmut, či snížen s platností po datu zjištění této 

skutečnosti. (§ 13 - 14 tamtéž)

Příspěvek není vyplácen, pokud je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc 

poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném 

léčebném ústavu, pokud není spolu s oprávněnou osobou přijata do tohoto zařízení 

osoba ustavená jako poskytující pomoc. (§ 14a tamtéž)

Příspěvek je vyplácen v české měně (v hotovosti, či na účet) s měsíční frekvencí 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který také rozhoduje o příspěvku.

(§ 18 tamtéž)
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V případě dětí a mladistvých je příjemcem příspěvku na tyto osoby zákonný 

zástupce, či jiná zletilá osoba, která má dítě svěřeno do péče. (§ 19 tamtéž)

Oprávněná osoba, jejíž zdravotní stav je třeba posoudit, je povinna podrobit se 

sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní 

správy sociálního zabezpečení, lékařem určeným Českou správou sociálního 

zabezpečení, příp. toto učinit ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou 

sociálního zabezpečení. Dále je povinna předložit určenému zdravotnickému zařízení 

lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jí byly vydány, sdělit a doložit další údaje, 

které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, 

která je potřebná k vypracování posudku. Též musí osvědčit skutečnosti rozhodné 

pro nárok na příspěvek a jeho výši a písemně hlásit případné změny. Příjemce je 

povinnen využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci osobou blízkou či jinou 

uvedenou fyzickou osobou, nebo poskytovatelem sociálních služeb. (§ 21 tamtéž)

Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje písemnou žádostí, nezletilou osobu 

zastupuje fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče. V žádosti musí být uvedena 

mimo jiné osoba (fyzická či právnická), která bude poskytovat pomoc, způsob této 

pomoci a souhlas uvedené osoby s poskytování této pomoci. Následně sociální 

pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností provede sociální šetření, kde 

zjišťuje schopnosti dané osoby, o šetření vyhotoví písemný záznam. Ten spolu 

s žádostí o posouzení stupně závislosti osoby zašle příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení. Ta při posuzování vychází z lékařských zpráv a nálezů 

ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a dalších podkladů. Její posudek se 

poté stává podkladem k rozhodnutí o (ne)přiznání příspěvku a jeho součástí.

(§ 23 - 25 tamtéž)

Úřad dále kontroluje, zda je příspěvek užíván ke svému účelu, v dostatečném 

rozsahu. (§ 29 tamtéž)

5.5.3 Jiné formy pomoci rodinám pečujícím o zdravotně znevýhodněné 

děti

Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které 

podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle 

druhu a stupně postižení ‚mimořádné výhody I. – III. stupně‘. (§ 86 zákona 

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení)
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Občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody 

I. stupně, pro jejich doložení je vydáván průkaz TP a pro občana přináší tyto výhody:

a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích 

pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků

(vozů), v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky,

b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li 

toto jednání delšího čekání, zejména stání; za osobní projednávání 

záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech, ani obstarávání placených 

služeb. (Valová, Spáčil 2008: 47 - 48)

Občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením se přiznávají mimořádné 

výhody II. stupně, průkaz ZTP a občan získává:

a) výhody uvedené v předchozím odstavci,

b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní hromadné veřejné 

dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy a metrem),

c) slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve 

vnitrostátní přepravě a v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové 

dálkové dopravy. (Valová, Spáčil 2008: 48 – 49)

Občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce se 

přiznávají mimořádné výhody III. stupně a průkaz ZTP/P:

a) výhody uvedené v předchozích odstavcích,

b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými 

dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné 

dopravě,

c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu 

vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

(Valová, Spáčil 2008: 49 – 50)

V rámci výhod II. a III. stupně mohou být navíc navíc poskytovány slevy 

z poloviny vstupného (příp. i vstupné zdarma) na divadelní a filmová představení, 

koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky, u III. stupně bývá toto ještě vztaženo 

i na průvodce. (Valová, Spáčil 2008)

Průkaz opravňující k mimořádným výhodám je vydáván u občana do 20 let věku
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s platností nejvýše 5 let. Platnost průkazu končí uplynutím doby v něm vyznačené, 

ohlášením ztráty nebo krádeže, odnětím mimořádných výhod nebo rozhodnutím 

příslušného orgánu. (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení)

Stát je povinen poskytnout občanům, kterým byly přiznány mimořádné výhody, 

pomoc při pracovním zařazení a uplatnění a vytvářet jim podmínky pro začlenění do 

společenského a veřejného života. (tamtéž)

Obce s rozšířenou působností navíc vydávají držitelům průkazů ZTP a ZTP/P 

označení aut (tzv. označení O1). Výhody z tohoto označení plynoucí jsou zakotveny 

v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Řidič 

s označením O1 je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou 

dodržovat zákaz stání, přitom ale nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích. Za stejných podmínek mohou takto označená vozidla 

vjíždět i tam, kde je značka ‚Zákaz vjezdu‘ omezena dodatkovými tabulkami ‚Jen 

zásobování‘, ‚Mimo zásobování‘, ‚Jen dopravní obsluha‘ a ‚Mimo dopravní obsluhu‘

a také do oblasti označené dopravní značkou ‚Pěší zóna‘. Dále jsou držitelé tohoto 

označení osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice. Všechny 

tyto výhody samozřejmě platí pouze, je-li v autě přepravována osoba, na kterou byly 

tyto výhody vydány. (Valová, Spáčil 2008)

Nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem ČR a Celní správou 

ČR, že nebude pokutován řidič motorového vozidla bez dálniční známky, pokud 

předloží potvrzení, že osoba jemu blízká, která požívá mimořádné výhody, je 

umístěna v některém zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociální péče a uživatel 

vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. (tamtéž)

Majitel auta s označením O1 si navíc může požádat o vyhrazené parkovací místo 

v místě bydliště dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

(tamtéž)

Pro majitele aut s tímto označením je též vyhrazován učitý poměrný počet míst na 

veřejných parkovištích, na parkovištích u obchodních center a jiných objektů.

Těžce zdravotně postiženému občanu, kterému byl přiznán příspěvek na zakoupení 

motorového vozidla, je možné navíc poskytnout ‚bezúročnou půjčku‘ na zakoupení 

tohoto vozidla, a to až do výše 40 000 Kč. Podmínkou je splacení půjčky nejpozději 

do 5 let od jejího poskytnutí. (§ 57 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí 
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zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním 

zabezpečení)

S občanem je při poskytnutí této půjčky uzavřena písemná smlouva obsahující 

ujednání o lhůtách a výši splátek. (tamtéž)

5.5.4 Sociální služby

Podle zákona (č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 4) jsou sociální služby 

poskytovány osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, 

byl zde udělen azyl nebo se jedná o cizince, kterému to zaručuje mezinárodní 

smlouva, nebo o občana členského státu Evropské unie za dalších podmínek.

Každá osoba má nárok na bezplatné základní sociální poradenství o možnostech 

řešení své nepříznivé situace, či o možnostech jejího předcházení. Rozsah a forma 

pomoci poskytovaná prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou 

důstojnost osob, vycházet z individuálních potřeb, působit na občany aktivně, 

podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je a posilovat jejich sociální 

začleňování. Musí být poskytovány v zájmu osob v náležité kvalitě a vždy dodržovat 

lidská práva a základní svobody. (§ 2 tamtéž)

Zákon o sociálních službách (§ 32 – 33) rozlišuje druhy (a – c) a formy (d – f) 

sociálních služeb:

a) sociální poradenství, a) pobytové46,

b) služby sociální péče, b) ambulantní47,

c) služby sociální prevence. c) terénní48.

Sociální služby jsou poskytovány osobám bez úhrady nákladů, nebo za částečnou 

nebo plnou úhradu nákladů. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí 

osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby, který se může 

dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální 

služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, 

                                                
46 Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (§ 33 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

47 Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo 
dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování (tamtéž).

48 Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 
prostředí (tamtéž).
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pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její 

příjem nepostačuje na úhradu nákladů. (§ 71 tamtéž)

Bez úhrady je poskytováno:

a) sociální poradenství,

b) raná péče,

c) tlumočnické služby,

d) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

e) sociální rehabilitace, s výjimkou základních činností. (§ 72 tamtéž)

Úhrada je požadována při využívání služeb v:

a) týdenních stacionářích,

b) domovech pro osoby se zdravotním postižením,

e) zdravotnických zařízeních ústavní péče,

kde hradí osoba ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

(§ 73 tamtéž)

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po 

úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních 

stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu a při poskytování 

ostatních pobytových služeb musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. (tamtéž)

Úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb, s výjimkou 

týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku, a při poskytování pobytových 

služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku.

(tamtéž)

Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti v týdenních stacionářích 

a domovech pro osoby se zdravotním postižením hradí rodiče dítěte stravu a péči 

poskytovanou ve sjednaném rozsahu. (§ 74 tamtéž)

Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě 

rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, potom tuto 

úhradu stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rodiče se na platbě úhrady 

podílejí stejným dílem, pokud není domluveno jinak. Úhrada se nemusí stanovit po 

doložení dotčenou osobou (i společně posuzovanou), že je příjemcem dávek hmotné 

nouze, stejně tak (nebo se úhrada sníží) i v případě, když tato osoba doloží, že po 
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zaplacení úhrady by její příjem poklesl pod součet částky životního minima. (tamtéž)

Nezaopatřenému dítěti se při poskytování pobytových služeb stanoví úhrada za 

péči stanoví ve výši přiznaného příspěvku, při poskytování pobytových služeb 

v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku. (tamtéž)

Za poskytování osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovských 

a předčitatelských služeb, odlehčovacích služeb, služeb v denních centrech, denních 

stacionářích a pobytových služeb v sociálně rehabilitačních centrech hradí osoby 

úhradu za činnosti stanovené smlouvou. Maximální výši úhrady ale stanoví právní 

předpis. (§ 75 tamtéž)

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních 

služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci (dle § 78 – 84 zákona č 108/2006 Sb., 

o sociálních službách). O té rozhoduje příslušný krajský úřad, popřípadě ministerstvo

(pokud je zřizovatelem služby). Aby mohla být služba registrována musí respektovat 

a plnit povinnosti poskytovatelů sociálních služeb (§ 88 tamtéž), mezi které patří 

mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb zakotvených v zákoně. 

Díky tomu je zajišťována určitá úroveň a kvalita poskytovaných služeb.

Jak již je výše uvedeno, k základní sociální službě, poskytované všem občanům

bez rozdílu, patří ‚sociální poradenství‘, a to buď a) základní, nebo b) odborné 

sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající 

k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy 

povinni zajistit základní sociální poradenství, a to zprostředkováním informací 

o možnostech řešení sociální situace prostřednictvím sociálních služeb, 

o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách 

pomoci, například o dávkách sociální péče, o základních právech a povinnostech 

osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Dále jsou povinni 

informovat o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění 

sociálního vyloučení a vzniku závislosti na sociální službě a o možnostech podpory 

členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. (§ 37 tamtéž)

Odborné sociální poradenství je již poskytováno se zaměřením na konkrétní

potřeby jednotlivých sociálních skupin osob, v tomto případě je poskytováno 

prostřednictvím občanských poraden a poraden pro osoby se zdravotním postižením, 

kde bývají občanům půjčovány i kompenzační pomůcky. (tamtéž)
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Účelem poradenství je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

zajištěním navazujících služeb, sociálně terapeutické činnosti poskytnutím 

poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie 

a v oblasti vzdělávání a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí, při vyřizování běžných záležitostí. (§ 35 tamtéž)

Mezi služby sociální péče v pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými 

dětmi, jejichž cílem je pomoci při zajišťování fyzické a psychické soběstačnosti a při 

zapojování potřebných osob do běžného života společnost (§ 38 tamtéž), jsou řazeny 

následující:

‚Osobní asistence‘ jako terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž 

situace proto vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Asistence je poskytována bez 

časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které 

osoba potřebuje. (§ 39 tamtéž)

Služba napomáhá zejména při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při 

osobní hygieně, při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, výchovnými, 

vzdělávacími a aktivizačními činnostmi, kde dochází k podpoře rodin v péči o dítě 

a k pomoci s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí (doprovázení do školy, na zájmové a volnočasové aktivity).

(tamtéž)

Služba je placená, maximální výše úhrady za ni může činit 100 Kč za hodinu (či 

poměrná část), podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

(§ 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních 

službách)

‚Pečovatelská služba‘ je jako terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo

zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy a při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se 
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společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, k lékaři a zpět) se poskytuje ve 

vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb. (§ 71 

zákona č. 108/2006 Sb.)

Služba je zpoplatněna maximální částkou 100 Kč za hodinu (poměrnou částí), 

podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů nebo 150 Kč 

denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel nebo 

75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy a 20 Kč 

za dovoz nebo donášku jídla nebo 100 Kč za velký nákup potravin, ošacení či potřeb 

do domácnosti nebo 50 Kč za kilogram prádla při praní ložního nebo osobního 

prádal, případně za jeho malé opravy. (§ 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Terénní nebo ambulantní ‚průvodcovské a předčitatelské služby‘ jsou

poskytovány osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu zdravotního postižení 

v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní 

záležitosti. Mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. (§ 42 zákona 

č. 108/2006 Sb.)

Průvodcovská a předčitatelská služba obsahuje v rámci zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím doprovázení dětí do školy, k lékaři, na zájmové 

a volnočasové aktivity a  zpět, a v rámci pomoci při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí a předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám 

s poruchami komunikace. (tamtéž)

Služba je opět zpoplatněna 100 Kč za hodinu (nebo poměrná část). (§ 8 vyhlášky 

č. 505/2006 Sb.)

‚Odlehčovací služby‘ mohou být poskytovány formou terénních, ambulantních

nebo pobytových služeb, a to osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno 

v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické 

osobě nezbytný odpočinek zajištěním veškeré péče o osobu, o kterou je pečováno.

Poskytuje se např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, strava nebo pomoc 

při zajištění stravy, ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání 
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osobních záležitostí a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. (§ 44 zákona 

č. 108/2006 Sb.)

Cena služby je stanovena na maximálně 100 Kč za hodinu (resp. poměrná část), 

podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Při zajištění 

stravy činí poplatek 150 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 

3 hlavních jídel, nebo 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících 

s přípravou stravy, a za ubytování 180 Kč denně, včetně provozních nákladů 

souvisejících s poskytnutím ubytování. (§ 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

‚Centra denních služeb‘ poskytují ambulantní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se tak o děti, o které se 

rodiče nemohou starat. V centrech denních služeb je poskytována pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, strava nebo pomoc při jejím 

zajištění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (§ 45 zákona 

č. 108/2006 Sb.)

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních 

služeb činí stejně jako u předchozích služeb 100 Kč za hodinu, podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 150 Kč denně za poskytnutí 

celodenní stravy, nebo 75 Kč za poskytnutí oběda. (§ 11 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

‚Denní stacionáře‘ zajišťují služby pro osoby ze stejných důvodů jako v centrech 

denních služeb. Jedná se též o ambulantní službu, která napomáhá při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytuje podmínky

pro ni, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, či pomáhá při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (§ 46

zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena služby je totožná s cenou za služeb v centru denních služeb. (§ 12 vyhlášky 

č. 505/2006 Sb.)
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‚Týdenní stacionáře‘ se od předchozích liší poskytováním i pobytových služeb 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje navíc také 

poskytnutí úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, 

žehlení, jinak je totožná se službou předchozí. (§ 47 zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena je zvýšena na 180 Kč z důvodu poskytování ubytování, ostatní poplatky 

zůstávají ve stejné výši a rozsahu jako u denních stacionářů. (§ 13 vyhlášky 

č. 505/2006 Sb.)

Pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení, a jejichž situace tak vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby jsou poskytovány v ‚domovech pro osoby se zdravotním postižením‘. Náplň 

služeb je opět totožná s předchozími službami. Nezaopatřeným dětem se v domovech 

pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení (prádlo, šatstvo 

a obuv), drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím 

k jejich potřebám (stříhání vlasů, holení a pedikúra). (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb.)

Maximální výše úhrady za službu činí 180 Kč denně celkem za péči, 150 Kč 

denně za celodenní stravu a 75 Kč za oběd. (§ 14 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

V ‚domovech se zvláštním režimem‘ se poskytují pobytové služby také osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění

a jejichž situace tak vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto 

zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám 

těchto osob. (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.)

Služba opět obstarává totožnou pomoc s předchozími službami, včetně 

ubytování, i úhrada za využívání služby je nezměněna.

‚Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče‘, a to 

i pobytové, jsou určeny osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné 

fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní 

péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou 

osobou nebo zajištěno poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových 

sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. (§ 52 zákona č. 108/2006 Sb.)
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Obsah péče je v jiných ohledech opět shodný s předchozími službami, cena je také 

totožná.

Rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné dítě mohou také využívat služeb 

sociální prevence, jejichž smyslem je zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci a napomáhat k překonání nepříznivé 

sociální situace. (§ 53 zákona č. 108/2006 Sb.)

K základním službám sociální prevence pro rodiny s dětmi se zdravotním 

znevýhodněním patří terénní služba, někdy doplněná ambulantní formou, s názvem 

‚raná péče‘. Je určena právě pro dítě a rodiče dítěte ve věku do 7 let, které je 

zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 

zdravotního stavu. Cílem služby je podpora rodiny a vývoje dítěte s ohledem na jeho 

specifické potřeby. (§ 54 zákona č. 108/2006 Sb.)

Základními činnostmi, které služba obsahuje, jsou výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc 

při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, při využívání běžně dostupných 

služeb a informačních zdrojů), sociálně terapeutické činnosti (psychosociální 

podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání 

a pobytových kurzů pro rodiny) a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci, nácvik dotazování 

a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, doprovázení 

rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná 

obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte). K výchovným, 

vzdělávacím a aktivizačním činnostem řadíme zejména:

 zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování jejich potřeb,

 specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,

 podpora a posilování rodičovských kompetencí,

 upevňování a nácvik dovedností rodičů (pečujících osob), které napomáhají 

přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,

 vzdělávání rodičů, např. formou individuálního a skupinového poskytování 

informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,

 nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
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 instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního 

možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, 

motorické a sociální. (§ 19 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Další možnou formou pomoci jsou ‚tlumočnické služby‘. Jedná se o terénní, 

popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace 

způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci 

s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. (§ 56 zákona č. 108/2006 Sb.)

Služba vypomáhá s tlumočením pomocí znakového jazyka pro sluchově 

postižené, tlumočením pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakováním 

ruku v ruce, nebo pomocí obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým 

a sluchovým postižením. Pomáhá také při komunikaci vedoucí k uplatňování práv

a při vyřizování běžných záležitostí. (§ 21 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

‚Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením‘ 

představují ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované také osobám se 

zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. (§ 66 zákona 

č. 108/2006 Sb.)

Základní náplní služby je poskytnout zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,

socioterapeutické činnosti, jejichž vykonávání vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. (§ 31

vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Poslední využitelnou službou sociální péče pro rodiny se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi je ‚sociální rehabilitace‘ jako soubor specifických činností 

směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to 

rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků 

a nácvikem výkonů běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním 

způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Poskytována je formou terénních, ambulantních nebo pobytových služeb v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb a zahrnuje nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vzdělávací 

a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a zařizování osobních záležitostí.

(§ 70 zákona č. 108/2006 Sb.)
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Služba je zpoplatněna maximálně 180 Kč denně včetně ubytování, 150 Kč za 

celodenní stravu a 75 Kč za oběd. Za zajištění jednotlivých úkonů je určena platba 

100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času. (§ 35 vyhl. č. 505/2006 Sb.)

5.5.5 Role aktérů v systému sociální pomoci

Sociální zabezpečení provádějí a orgány sociálního zabezpečení tak jsou:

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

b) Česká správa sociálního zabezpečení,

c) okresní správy sociálního zabezpečení,

d) krajské úřady (přenesená působnost),

e) obecní úřad obce s rozšířenou působností (přenesená působnost),

f) pověřený obecní úřad,

g) obecní úřad,

h) na úseku sociálního zabezpečení a v oblasti sociálních služeb vykonávají 

působnost též obce a kraje.

  

Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených zákonem 

územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, 

fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. (§ 6 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky řídí a kontroluje výkon 

státní správy v sociálním zabezpečení a zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem 

sociálního zabezpečení. Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, 

které by se vyskytly při provádění sociální péče. (§ 2 zákona č. 114/1988 Sb., 

o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Ministerstvo:

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb,

b) zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti 

krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou 

poskytovány sociální služby,

c) spolupracuje s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních 

veřejných služeb. (§ 96 zákona č. 108/2006 Sb.)
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Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky tvoří na doporučení a za 

přispění odborníků koncepce, vyhotovují a vládě předkládají zákony a vyhlášky 

včetně vyhlášek o výši úhrad za pobyt v zařízeních sociální péče, o výši  

stravovacích jednotek, o posuzování zdravotního stavu žadatele o dávku či službu 

sociální péče. Zřizují a spravují speciální sociální ústavy s celorepublikovou 

působností. Řídí a kontrolují výkon státní správy v oblasti sociální pomoci (jsou 

odvolacím orgánem proti rozhodnutí okresních úřadů). (Miková, Vašečka 1998)

Ministerstvo také zřizuje posudkové komise ministerstva práce a sociálních 

věcí České republiky. Posudkovými lékaři v těchto komisích pověřuje ministerstvo 

své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků. Dalšími členy posudkových komisí 

jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů a tajemníci. Posudkový lékař, 

který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání této komise, určuje 

její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání.

K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzovaného 

občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupce právnických osob, pokud od 

nich lze očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro 

posudkový závěr. (§ 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení)

Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení

jsou organizačními složkami státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní 

jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního 

rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního 

zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního 

zabezpečení. (§ 3a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení)

V čele České správy sociálního zabezpečení je ústřední ředitel, kterého jmenuje 

a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Vedoucího organizační jednotky České 

správy sociálního zabezpečení pro posuzování zdravotního stavu jmenuje a odvolává 

ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce 

a sociálních věcí. Ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje 

a odvolává ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. (tamtéž)
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Krajský úřad:

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení (§ 3 zákona 

č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení),

b) zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb 

a obecním úřadem obce s rozšířenou působností poskytnutí sociálních služeb 

v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb 

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

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

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

pokračující poskytování sociálních služeb (§ 93 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách).

Kraj:

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb na svém území,

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na svém území,

c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb 

při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 

poskytovatelem a osobou,

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci 

s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci 

osob, kterým jsou poskytovány sociální služby; při zpracovávání plánu kraj přihlíží 

k informacím obcí a poté je informuje o zjištěných výsledcích,

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti 

zástupců obcí, poskytovatelů služeb a osob, kterým jsou sociální služby 

poskytovány,

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,

g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. (§ 95 tamtéž)

Obecní úřad při poskytování dávek sociální péče poskytuje občanům odbornou 

pomoc. Pověřený obecní úřad dále rozhoduje o poskytování příspěvku na úhradu za 

užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým.

(§ 4a a 33 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním 
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zabezpečení)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále:

a) rozhoduje o poskytování jednorázových příspěvků na opatření zvláštních 

pomůcek občanům tělesně, zrakově a sluchově postiženým,

b) rozhoduje o poskytování příspěvků na zakoupení, celkovou opravu 

a zvláštní úpravu motorového vozidla,

c) rozhoduje o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla,

d) rozhoduje o poskytování příspěvků na úpravu bytu,

e) rozhoduje o přiznání mimořádných výhod,

f) rozhoduje o poskytování bezúročných půjček,

g) rozhoduje o poskytování příspěvku na individuální dopravu, 

h) vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje 

o jejich neplatnosti, (§ 34 tamtéž)

i) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové 

situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, 

poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu,

j) koordinuje poskytování sociálních služeb,

k) na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné 

osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení poskytnout služby sociální péče 

a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí. (§ 92 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách)

Obec organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném 

zákonem, příp. upozorní na potřebné občany obecní úřad obce s rozšířenou 

působností nebo jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje. Za tím účelem ve 

spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a 

jinými organizacemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči. 

(§ 14 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Obec v samostatné působnosti:

a) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního 

a společenského života, podílí se na řešení otázek jejich bydlení, (§ 32 tamtéž)

b) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb na svém území,

c) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na svém území,
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d) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 

zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 

poskytovatelem a osobou,

e) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci 

s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou 

poskytovány sociální služby,

f) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb kraje a za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách 

poskytování sociálních služeb na území obce, o možnostech uspokojování těchto 

potřeb a o dostupných zdrojích. (§ 94 zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách)

Orgány a organizace jsou povinny vyhovět v mezích své působnosti žádostem 

orgánů sociálního zabezpečení ve věcech sociálního zabezpečení a podávat jim 

bezplatně sdělení pro jeho provádění a správu. (§ 56b zákona č. 114/1988 Sb., 

o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení)

Institucionální strukturu sociální pomoci tedy tvoří příslušné orgány státní správy 

a samosprávy a instituce zřízené těmito orgány. Dále ji tvoří nevládní neziskové 

organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 

osoby atp.), nadace a fondy. Nejdůležitějším prvkem struktury má být pluralita 

jejích aktérů a jejich vztahy na základě subsidiarity a rovnosti. (Tomeš a kol. 2009)

Neziskový sektor se angažuje především ve zřizování a provozování azylových 

zařízení. Dále konkuruje státní pečovatelské službě v poskytování domácí péče 

a osobní asistence. Nevládní neziskové organizace komunikují se státními úřady 

v souvislosti se žádostmi o dotace. (Miková, Vašečka 1998) Jakýkoliv subjekt 

poskytující sociální služby na území České republiky se musí zaregistrovat, 

poskytování služeb je tím monitorováno a kontrolováno a zároveň je umožněno 

poskytovat své služby velkému množství subjektů a dosahovat tím stále větší kvality 

v sociálních službách. (Tomeš a kol. 2009)
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5.5.6 Zkušenost rodiny, která pečuje o dítě se zdravotním 

znevýhodněním

Pro porovnání praktických zkušeností se systémem sociální pomoci v minulosti 

a dnes byl uskutečněn rozhovor také s rodinou pečující o dítě se zdravotním 

znevýhodněním v současnosti. Vzhledem k získání relevantních informací již od 

první oslovené rodiny nebylo třeba provádět rozhovorů více, jako tomu bylo 

v případě sociální péče v socialismu.

Rozhovor byl proveden, stejně jako předchozí dva, na základě předem 

připravených rámcových okruhů otázek. Jelikož téma zůstalo stejné svou emotivní 

podstatou, otázky opět plnily pouze funkci podpůrné osnovy a rozhovor se ubíral 

svým vlastním směrem, podle vyprávění dotázaných.

Stejně jako v předchozích případech byla rodina nejprve dotázána na ročník 

narození zdravotně znevýhodněného dítěte a na název jeho zdravotního postižení. Až 

poté následovaly otázky na systém sociální pomoci a zvládání životní situace rodiny 

(viz příloha č. 2).

Rozhovor byl proveden s matkou zdravotně znevýhodněného chlapce, narozeného 

v roce 1998 v Karlových Varech, kde dodnes žije. Porod chlapce, přestože císařským 

řezem, proběhl v pořádku. Po narození se chlapec jevil zdravý a bez závažných 

potíží.

Matka se synem docházela na pravidelné návštěvy dětské poradny k dětskému 

lékaři, který nepozoroval dlouhou dobu žádné opoždění vývoje. Proto jej matka 

okolo 10. měsíce věku dítěte upozorňovala na svou domněnku, že se chlapec 

nevyvíjí zcela přiměřeně svému věku. Pro podezření z opožďování pohybového 

vývoje bylo tedy doporučeno vyšetření chlapce na neurologii. Na základě tohoto 

vyšetření byla stanovena diagnóza zjištěného znevýhodnění. Chlapec je postižen 

dětskou mozkovou obrnou – diparetickou formou49 a dalšími zdravotními problémy 

(plochonoží, zkrácená Achillova šlacha). Lékařem byly doporučeny pravidelné 

rehabilitace a další léčebný postup (chlapec mimo jiné v průběhu života prodělal dva 

operativní zákroky a několikrát také lázeňskou léčbu).

                                                
49 Srovnej viz Co je to dětská mozková obrna. Dostupné 
z www: <http://www.ssvp.wz.cz/Texty/dmo.html> [cit. 2011-05-10].
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Matce ale nebyla poskytnuta v podstatě žádná forma rané péče, ani základního 

sociálního poradenství o péči o zdravotně znevýhodněné dítě. Protože o syna od jeho 

narození stále celodenně pečuje, obdržela ve dvou a půl letech dítěte radu od

příbuzné, aby zažádala o příspěvek při péči o osobu blízkou, který jí byl přiznán.

Při návštěvě magistrátu města za účelem podání žádosti o tento příspěvek už ovšem 

bylo matce poskytnuto sociální poradenství ohledně čerpání dalších možných dávek 

a výhod. Byla poslána do pedagogicko-psychologické poradny, kterou se synem 

jedenkrát navštívila, dále ale jejích služeb nepotřebovala (zdravý mentální vývoj 

dítěte). Téhož roku byly chlapci přiznány ještě mimořádné výhody II. stupně 

a vyhotoven průkaz ZTP, v roce následujícím pak matka začala na syna pobírat 

také příspěvek na provoz motorového vozidla. V roce 2004 byla matkou podána 

ještě žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, který ji ale nebyl 

přiznán (s odůvodněním, že se nejedná o osobu těžce zdravotně postiženou). Tento 

přípěvek matka obdržela právě až v roce 2010, kdy o něj znovu požádala, a to 

v nejvyšší možné výši 100 000 Kč. Všechny zmíněné opakující se příspěvky (vyjma 

toho na zakoupení motorového vozidla) matka na dítě pobírá stále (s vynucenými 

přerušeními, kdy některé příspěvky byly opakovaně přiznány či navráceny do 

původní výše až po odvolání), příspěvek při péči o osobu blízkou byl se změnou 

zákona nahrazen příspěvkem na péči ve třetím stupni (9 000 Kč měsíčně). Mimo 

pomoc plynoucí ze systému sociální pomoci pobírala a pobírá matka také dávky 

státní sociální podpory.

Chlapec byl přijat nejdříve na 4 hodiny denně do mateřské školy pro zdravotně 

znevýhodněné děti (kde se vyskytl problém s malým počtem nabízených míst pro 

tyto děti), v současnosti navštěvuje běžnou základní školu.

Při docházení na pravidelné rehabilitace byla matce doporučena nově vznikající 

sociálně rehabilitační služba v Karlových Varech – plavecké kurzy pořádané 

občanským sdružením Kontakt bez Bariér a hipoterapie50. Obě dvě služby byly 

v počátcích poskytovány zdarma, s postupem času vznikla uživatelům služby 

povinnost přispívat na částečnou úhradu (3x týdně plavání, závody, výlety 

aj. = 3 500 Kč ročně a 1 rehabilitační jízda na koni = 100 Kč). Obou sociálních 

služeb využívá matka se synem dodnes a hodnotí je jako velice přínosné pro jeho 

                                                
50 Srovnej viz Hipoterapie. Dostupné z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hipoterapie> 
[cit. 2011-05-10].
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zdravotní stav. Nepociťuje nedostatek dalších sociálních služeb, současný stav jí 

i synovi vyhovuje.

V počátcích byl příjem matky zajištěný dávkami velmi nízký, nedostačoval ani na 

průměrný životní standard. Současný stav v poskytování dávek a příspěvků sociální 

pomoci hodnotí už matka jako více uspokojivý. Výše dávek ale stále není nastavena 

tak, aby bylo možné z nich zajistit péči o dítě a uživit sebe i dítě (v situaci matčina 

zaměstnání, příspěvek ve výši 9 000 Kč nedokáže zajistit celodenní péči o dítě). 

V případě kompletního fungování rodiny včetně otce dítěte, který zajišťuje zásadní 

příjem rodiny, je pro matku možné celodenně o své dítě pečovat a být zabezpečena 

pouze dávkami.

Přestože není současný stav stále ideální, je ve výpovědi této rodiny vidět 

znatelný posun v poskytované péči. Nejdůležitější změnou v současném systému 

sociální pomoci oproti tomu minulému je poskytování příspěvku na péči, který 

dopřává rodinám prostor pro svobodné rozhodnutí, zda budou péči o dítě 

zabezpečovat samy, nebo ji svěří do rukou jiných osob či organizací. Zajišťuje tak

zdravotně znevýhodněnému dítěti možnost zůstat ve své rodině, ve zdravě 

podpůrném a milujícím prostředí.

5.6 Porovnání případů

V předchozích kapitolách byly analyzovány právní předpisy ukotvující dávky 

a služby sociální péče v systému sociální pomoci v obou zkoumaných obdobích. 

Seznámila jsem také s výpověďmi dotázaných rodin pečujících o zdravotně 

znevýhodněné děti v obou těchto obdobích, s pomocí plynoucí ze sociálních 

systémů, která jim byla poskytována, včetně jejich názoru na tyto systémy 

a obdrženou pomoc. Byly tedy zaznamenány subjektivně zhodnocené zkušenosti 

s (ne)fungováním pomoci od státu v občanově nepříznivé situaci spojené se 

zdravotním znevýhodněním dítěte. 

V této kapitole budou porovnány jednotlivé druhy pomoci dle zákona systémy 

sociální pomoci v socialismu a v současnosti zaručeně poskytované a poté také 

konkrétní druhy této péče, které byly reálně přiznány a vypláceny, resp. poskytovány 

dotázaným rodinám. Komparovány budou systémy na základě stanovených kritérií. 
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5.6.1 Dávky sociální péče

Pro přehlednější srovnání poskytovaných dávek byla vytvořena tabulka a odlišeny 

dávky poskytované plošně téměř všem zdravotně znevýhodněným občanům (stupeň 

znevýhodnění), resp. dětem, či jejich rodičům a ty určené zdravotně znevýhodněným 

osobám pouze za předpokladu jejich sociální potřebnosti (event. přihlédnutí 

k příjmům a majetku), nebo přípravy pro pracovní uplatnění.

Tabulka č. 7 – Dávky sociální péče.

Systém sociální pomoci v socialismu 
(k r. 1985)

Systém sociální pomoci 
v současnosti (k r. 2010)

Dávky sociální  
péče odvozené 
pouze 
od existence 
zdravotního 
znevýhodnění

 P. na úpravu tzv. ručního řízení vozidla
 P. na provoz motorového vozidla

 Příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek

 P. na provoz motorového 
vozidla

 P. na individuální dopravu
 P. na úhradu za užívání 

bezbariérového bytu a garáže
 P. na krmivo pro vodícího psa
 P. na péči

Dávky sociální  
péče s ohledem 
na příjmy (P), 
či s podmínkou 
současné 
přípravy 
na zaměstnání 
(Z)

 Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní 
uplatnění (nepobírajícím další dávky a 
příspěvky 
ze sociálního zabezpečení) (Z) + Úhrada 
nákladů spojených s přípravou vlastních 
pracovníků (Z) + Náhrada nutných výloh 
(Z)

 Úprava úhrady nákladů na péči 
poskytovanou v zařízeních ústavní péče 
(P)

 Příspěvek na společné stravování (P)
 P. na úhradu mimořádných nutných 

nákladů (P)
 Věcná pomoc (P)
 P. na nákup topné nafty (P)
 P. na zakoupení topného tělesa (P)
 P. na úhradu zvýšených nákladů na 

stravování (P)
 Příspěvek na zvýšené výdaje (P + Z)
 P. na zvýšené výdaje nevidomým (Z)
 Příspěvek na zakoupení pomůcky (P)
 P. na zakoupení motorového vozidla (P)
 P. na úhradu pojistného zákonného 

pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené provozem motorových vozidel 
(P)

 P. na pomůcky k přípravě pro povolání (P)

 Příspěvek na úpravu bytu (P)
 P. na zakoupení motorového 

vozidla (P)
 P. na celkovou opravu 

motorového vozidla (P)
 P. po dobu přípravy pro 

pracovní uplatnění (Z)

Zdroj: Autorka, dle kapitol 5.3.2 a 5.5.2 této práce.
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Ve výsledné tabulce je jasně viditelné množství poskytovaných dávek 

v jednotlivých obdobích. V celkovém množství převažují dávky poskytované 

zdravotně znevýhodněným osobám za socialistického systému sociální pomoci. Tyto 

jsou však z většiny poskytované s podmínkou sociální potřebnosti žadatele a jeho 

rodiny, přípravy pro pracovní uplatnění (tyto dávky se tedy týkají až starších dětí

nedlouho před dosažením jejich dospělosti), nebo je jejich vyplácení dokonce 

podmíněno oběma faktory. Jedinou jistou pomocí pro zdravotně postižené osoby

tehdy, zdá se, byl pouze příspěvek na úpravu řízení motorového vozidla a na jeho 

provoz. Také, jak jsem již dříve upozorňovala, není možné s jistotou říci, zda 

skutečně alespoň tyto dvě dávky byly některým rodinám se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi vypláceny. Nejslabší stránkou tohoto systému se jeví 

neexistence dávky, která by pokryla náklady na život zdravotně znevýhodněného 

dítěte a osoby (matka, či otec), která je nucena pečovat o toto dítě a nemůže tak 

vykonávat placené zaměstnání. V minimální míře tento fakt suplují dávky 

z nemocenského zabezpečení, jak jsou uvedeny v kapitole 5.3.2 - prodloužený 

mateřský příspěvek a příplatek k přídavkům na děti na invalidní dítě. Jedná se ale 

o nepatrnou a dalšími skutečnostmi podmíněnou náhradu. 

V současnosti naproti tomu existuje menší množství druhů dávek, vzájemně se 

však nepřekrývají a postihují poměrně vyšší škálu situací, ve kterých je daným 

osobám pomoženo ze strany státu, než tomu bylo v minulosti. Nejdůležitější dávkou 

zde shledávám příspěvek na péči, který významně změnil tvář sociální pomoci oproti 

minulému režimu.

5.6.2 Sociální služby

V oblasti sociálních služeb byly tyto porovnávány na jedné straně podle oblasti 

pomoci, ve které působí a současně také podle jejich přístupnosti pro rodiny se 

zdravotně znevýhodněnými dětmi. Přístupností zde rozumím fakt, zda jsou 

poskytovány za úhradu, či jsou volně přístupné všem potřebným osobám.

První rozdělení seznamuje se službami, které jsou poskytovány těmto osobám 

zdarma.
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Tabulka č. 8 – Sociální služby poskytované bez úhrady.

Systém sociální pomoci 
v socialismu (k r. 1985)

Systém sociální pomoci 
v současnosti (k r. 2010)

Sociální poradenství

-  Základní sociální 
poradenství

 Odborné sociální 
poradenství

Služby sociální prevence

-  Raná péče
 Tlumočnické služby
 Sociálně aktivizační služby 

pro osoby se zdravotním 
postižením

 Sociální rehabilitace

Služby sociální péče

 Pracovní rehabilitace
 Příprava pro vhodné 

povolání
 Příprava k pracovnímu 

uplatnění
 Evidence zdravotně 

postižených dětí 
a mladistvých

-

Zdroj: Autorka, dle kapitol 5.3.3 a 5.5.3 této práce.

Následuje tabulka, kde jsou stejným způsobem rozděleny placené sociální služby.

Tabulka č. 9 – Sociální služby poskytované za úhradu.

Systém sociální pomoci
v socialismu (k r. 1985)

Systém sociální pomoci 
v současnosti (k r. 2010)

Sociální poradenství - -
Služby sociální prevence - -

Služby sociální péče

 Divadelní a filmová 
představení, zvláštní 
rekreační zájezdy a pobyty

 Pečovatelská služba
 Ústavy sociální péče (ÚSP) 

pro tělesně postiženou 
mládež

 ÚSP pro tělesně postiženou 
m. s přidruženým 
mentálním postižením

 ÚSP pro mentálně 
postiženou mládež

 ÚSP pro denní a týdenní 
pobyt mládež

 Léčebná rehabilitace

 Osobní asistence
 Pečovatelská služba
 Průvodcovské 

a předčitatelské služby
 Odlehčovací služby
 Centra denních služeb
 Denní stacionáře
 Týdenní stacionáře
 Domovy pro osoby 

se zdravotním postižením
 Domovy se zvláštním 

režimem
 Zdravotnická zařízení 

ústavní péče

Zdroj: Autorka, dle kapitol 5.3.3 a 5.5.3 této práce.
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Informace zaznamenané v tabulce dokládají neexistenci jakékoli formy sociálního 

poradenství v období socialismu. Jelikož se dle mého názoru jedná o nejzákladnější

možný druh pomoci občanům v nepříznivé situaci, shledávám tento fakt zásadním 

nedostatkem systému. Stejně tak nenajdeme v socialistickém uspořádání systému 

sociální pomoci žádné služby zaměřující se na prevenci sociálního vyloučení 

a prohloubení znevýhodnění dotčených osob. Naproti tomu dnešní systém nabízí oba 

jmenované druhy služeb dokonce bezplatně. 

Jedinými bez úhrady poskytovanými službami před rokem 1989 byly ty

podporující budoucí zaměstnanost zdravotně znevýhodněné mládeže a poté 

evidování počtu a stupně postižení těchto mladistvých pro potřeby jejich umisťování 

do ústavů sociální péče a vytváření dostatečného množství studijních, 

příp. pracovních míst pro tyto osoby. Všechny ostatní služby již byly zpoplatněny 

a jejich různorodost je bohužel velmi malá, většinu jich tvoří ústavní péče. Služby 

sociální péče poskytované v současnosti už oplývají větší variabilitou a ústavní péče 

je poskytována až v situaci, kdy v podstatě neexistuje pro rodinu s velmi těžce 

postiženým dítětem jiné východisko.

5.6.3 Další formy pomoci od systému sociální pomoci

V oblasti ostatních forem sociální pomoci, než jsou služby a dávky sociální 

pomoci, je situace velmi jednoduchá. V tabulce najdeme opět výčet veškeré této 

pomoci poskytované rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi.

Tabulka č. 10 – Jiné formy sociální pomoci.

Systém sociální pomoci v socialismu 
(k r. 1985)

Systém sociální pomoci v současnosti 
(k r. 2010)

 Mimořádné výhody I. - III. stupně 
(průkaz TP, ZTP, ZTP/P)

 Mimořádné výhody I. - III. stupně 
(průkaz TP, ZTP, ZTP/P)

 Bezúročná půjčka na koupi 
motorového vozidla

 Označení vozidla O1
Zdroj: Autorka, dle kapitol 5.3.4 a 5.5.4 této práce.

Formu pomoci prostřednictvím mimořádných výhod zdravotně znevýhodněným 

občanům převzal současný systém od toho minulého, najdeme je v téměř nezměněné 

formě v obou obdobích. Do současného systému navíc přibyla pomoc v podobě 
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bezúročných půjček při koupi motorového vozidla a označení vozidla symbolem O1, 

který přináší další výhody. V této pomoci jsou tak systémy obou období na podobné

úrovni vývoje.

5.6.4 Role aktérů v systémech sociální pomoci

Instituce působící v oblasti sociální pomoci byly rozděleny vzhledem ke své 

primární charakteristice státního či nestátního orgánu.

Tabulka č. 11 – Institucionální zabezpečení sociální pomoci.

Systém sociální pomoci 
v socialismu 
(k r. 1985)

Systém sociální pomoci 
v současnosti 

(k r. 2010)

Státní instituce

 MPSV ČSR
 Krajské národní výbory
 Okresní národní výbory
 Místní národní výbory
 Správní (posudkové) 

komise
 Zdravotnická zařízení

 MPSV ČR
 MV ČR
 Posudkové komise 

MPSV ČR
 Česká a okresní správa 

sociálního zabezpečení
 Krajské a obecní úřady
 Kraje a obce

Nestátní instituce -  Neziskové organizace
 Nadace a fondy

Zdroj: Autorka, dle kapitol 5.3.5 a 5.5.5 této práce.

V tomto porovnávaném případě zcela vyniká soudobý systém sociální pomoci

umožňující mnohonásobně větší variabilitu poskytovaných služeb. Důvodem je vstup 

i dalších (kromě státních institucí) nestátních poskytovatelů do organizování sociální 

pomoci. Tento fakt vytváří konkurenční prostředí, ve kterém je poté kladen větší tlak 

na zachování i růst kvality poskytovaných služeb.

5.6.5 Osobní zkušenost se systémem sociální pomoci

Poslední, ze své podstaty nejdůležitější, částí komparace systémů sociální pomoci 

z pohledu rodin pečujících o zdravotně znevýhodněné děti v diplomové práci je 

porovnání těchto systémů a vhodnosti jimi poskytované pomoci na základě výpovědí

osobně dotčených rodin (z důvodu velikosti tabulky rozděleno na dvě části).
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Tabulka č. 12, 1. část – Reálná pomoc poskytnutá systémy sociální pomoci.

Systém sociální pomoci v socialismu 
(k r. 1985)

Systém sociální 
pomoci 

v současnosti 
(k r. 2010)

Rozhovor č. 1 Rozhovor č. 2

Dávky sociální pomoci

Žádné (necelé dva 
roky pravděpodobně 
příplatek k dětským 
přídavkům 
z nemocenského 
zabezpečení)

Žádné

- Příspěvek na péči 
ve 3. stupni 
(příspěvek při péči o 
osobu blízkou)
- P. na provoz 
motorového vozidla
- P. na zakoupení 
motorového vozidla

Služby sociální péče
Příprava 
pro vhodné povolání

Ústav sociální péče 
pro tělesně 
postiženou mládež

- Pedagogicko-
psycholog. poradna
- Rehabilitační 
plavecké kurzy
- Hipoterapie

Další formy pomoci Žádné
Mimořádné výhody 
II. stupně (ZTP)

Mimořádné výhody 
II. stupně (ZTP)

Ekonomická dostatečnost 
poskytnuté pomoci

Naprosto 
nedostatečná

Naprosto 
nedostatečná

Uspokojivá, ne zcela 
dostatečná

Vhodnost, dostatečnost 
a dostupnost 
poskytovaných služeb

Naprosto 
nedostatečná
a nedostupná

Naprosto 
nedostatečná, 
nucený pobyt 
v ústavu

Vhodnost 
využívaných služeb 
naprostá, 
dostatečnost 
v pořádku,
dostupnost 
potřebných služeb 
v prvních letech 
života dítěte špatná, 
dnes již vyhovující

Pozitiva systému Žádná Žádná

- Snaha o vytváření 
nových druhů 
sociálních služeb 
a forem jejich 
poskytování 
- Postupné zvyšování 
finanční pomoci 
(směrem k adekvátní 
a vyhovující výši)

Negativa systému

Všechny aspekty
systému
s vyzdvižením 
absolutní 
nespolupráce lékařů 
se sociální sférou 
a tedy nepropojenosti
těchto dvou oblastí 
života

Nucené umisťování 
do ústavů, 
neuznávání 
existence 
zdravotního 
znevýhodnění 
a neochota 
k poskytnutí 
jakékoli sociální 
pomoci

- Nepropojenost 
se systémem 
zdravotnictví
- Nedostatečné 
poradenství
- Nedostupnost 
některých služeb 
v dostatečném 
množství, aby byla 
uspokojena poptávka
- Stále ne zcela 
dostačující finanční 
zajištění pečující 
osoby a dítěte

Zdroj: Autorka, dle kapitol 5.3.6 a 5.5.6 této práce.
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Tabulka č. 12, 2. část – Reálná pomoc poskytnutá systémy sociální pomoci.

Zdroj: Autorka, dle kapitol 5.3.6 a 5.5.6 této práce.

Z obou částí tabulky jasně vyplývá naprostá praktická nefunkčnost systému 

sociální pomoci u nás před rokem 1989 a naopak výrazně proměněný a stále se 

zkvalitňující systém dnešní. Zatímco rodinám v socialismu nebyly poskytovány 

téměř žádné finanční a věcné dávky, ani služby (přestože v právních předpisech 

alespoň některé své zastoupení mají), v současnosti už se těchto forem pomoci 

rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi objevuje poměrně uspokojivé 

množství. V případě dalších forem pomoci již situace není tak výrazně nepoměrná, 

přiznání mimořádných výhod se objevuje i u jedné z rodin v socialismu.

Z neexistence vhodných služeb a dávek sociální pomoci před rokem 1989 dále 

pramení i ekonomická nedostatečnost dávek a nedostatečnost, nevhodnost 

i nedostupnost služeb sociální pomoci. Zatímco rodina pečující o zdravotně 

znevýhodněné dítě v současnosti již hodnotí situaci v oblasti finančních dávek 

i služeb jako uspokojivou a stále se zlepšující vzhledem ke všem hodnoceným 

atributům a považuje právě toto neustálé zkvalitňování a zpřístupňování služeb jako 

největší pozitivum systému.

Za nejvíce negativní stránky socialistického systému sociální pomoci bylo 

identifikováno nucené umisťování do ústavního zařízení spolu s neochotou vůbec 

nějakou sociální pomoc poskytovat ze strany jedné rodiny, a nepropojenost systému 

Systém sociální pomoci v socialismu 
(k r. 1985)

Systém sociální 
pomoci 

v současnosti 
(k r. 2010)Rozhovor č. 1 Rozhovor č. 2

Celkové zhodnocení 
situace rodiny

Rodině se 
nedostalo 
v podstatě žádné 
systémové pomoci 
při zvládání jejich 
obtížné životní
situace, matka 
byla nucena před 
den pečovat 
o dceru 
a v noci pracovat, 
aby se rodina 
uživila.

Systém sociální 
péče rodině 
přitížil v jejich 
složité situaci, 
místo aby 
pomohl, 
požadoval 
po rodině platby
za péči v ústavu,
přinesl rodině 
další komplikace, 
neboť o synovo 
umístění do 
ústavu nestála.

Nejobtížnější 
situace hlavně 
v mladším věku 
dítěte, kdy byly 
poskytované 
finanční příspěvky 
velmi nízké, 
postupné 
zlepšování, služby 
jsou vhodně 
zvoleny a pomáhají 
účelně, jiných není 
vzhledem k druhu 
a stupni postižení 
třeba.
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se systémem zdravotnické péče spolu s odsouzením celého systému komplexně ze 

strany rodiny druhé. Právě ona nepropojenost dvou jinak odlišných systémů spojuje 

sociální pomoc v minulosti s tou současnou. V současnosti navíc rodina pokládá za 

negativní prvky nedostatečné sociální poradenství, malou kapacitu některých 

poskytovaných služeb a nedostačující výši finančních příspěvků.

Zatímco před transformací naší společnosti a změnou režimu v roce 1989 systém 

sociální pomoci rodinám v jejich obtížné situaci nebyl nijak nápomocen, v jednom 

z případů dokonce spíše uškodil, v současnosti už je možné rozeznávat v některých 

směrech péče i jeho pozitivní hodnocení a spokojenost s dodnes stále se zlepšující 

situací. Přesto tento stav stále není ani zdaleka ideální.
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ZÁVĚR

Diplomová práce podala základní teoretický přehled o souvislostech problematiky

systému sociální pomoci, identifikovala nejdůležitější hodnotové koncepty, ze 

kterých tato pomoc vychází a seznámila také s nadnárodním i národním kontextem 

lidských a sociálních práv pro sociální pomoc nezbytných. Vše zmíněné bylo také 

vždy konkrétně vztaženo na zvolenou cílovou skupinu rodin pečujících o děti se 

zdravotním znevýhodněním.

Druhá část práce seznámila s historickou genezí systému sociální pomoci dané 

cílové skupině a následně poskytla analýzu právní úpravy systémů sociální pomoci 

určené rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi v obou zvolených obdobích, 

včetně praktických příkladů uskutečňování této pomoci. Nakonec byly uvedené 

informace o částečně odlišných systémech sociální pomoci vzájemně porovnány.

Práce také poskytla odpovědi na výzkumné otázky stanovené na počátku tvorby 

práce. Závěrem se zde pokusím tyto výsledky vyplývající z předchozího textu 

stručně shrnout.

Odlišnosti v porovnávaných systémech sociální pomoci se objevují především 

v jejich základních pojetích. Sociální pomoc, jak byla v první části práce definována, 

byla vytvořena až s novou právní úpravou po roce 1989. V socialismu tedy 

nemůžeme hovořit o totožném systému sociální pomoci, přestože tehdejší pomoc 

v podobě dávek a služeb sociální péče se mu přibližuje. Obě byly poskytovány 

občanům v nepříznivé sociální situaci a ve chvíli, kdy selhaly jakékoli jiné 

mechanismy v pomoci těmto osobám. Dávky či služby byly tedy přiznávány až jako 

poslední možná záchrana v situaci, v níž si občan sám nedokázal pomoci. Jedná se 

ale prakticky o jediný prvek, který oba systémy spojoval. 

Co se týče počtu, výše a kvality poskytovaných dávek, služeb a jiných výhod, je 

zde nutné konstatovat, že socialistický systém rodinám pečujícím o dítě se 

zdravotním znevýhodněním v žádném případě neposkytoval adekvátní pomoc 

vzhledem k jejich potřebám.

V návaznosti je možné identifikovat také rozdíly v postavení a ve zvládání životní 

situace těchto rodin. Před rokem 1989 systém sociální pomoci nedokázal reálně 

napomoci ke zlepšení situace daných rodin, naopak jim v mnohém přitížil. Neposkytl 

jim téměř žádnou vyhovující pomoc v podobě dávky, či služby sociální péče 
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a ponechal tak zodpovědnost za ztíženou výchovu zdravotně znevýhodněného dítěte

na samotné rodině. V druhém případě si pak vynutil naprosté převzetí této starosti do 

svých rukou a odloučil dítě od rodinného prostředí. Rodiny se tak ocitly ve velmi 

složité situaci, která dále prohlubovala jejich znevýhodnění. V současnosti naproti 

tomu systém již obsahuje jisté formy pomoci, které dokáží alespoň částečně přispět 

ke zlepšení životní situace rodin se zdravotně znevýhodněným dítětem a ponechává 

rodinám možnost vlastního rozhodnutí, jak se se svou situací vypořádají.

Současný systém sociální pomoci přináší kvalitativní posun především v zavedení 

stěžejní finanční dávky, a to příspěvku na péči. Ten dovoluje rodinám i samotným 

zdravotně znevýhodněným osobám svobodně se rozhodnout, jaké formy péče o svoji 

vlastní osobu (o dítě) využijí. V případě preference možnosti péče v rodině je zde 

ponechán dostatečný prostor pro osobní péči rodiče o své dítě, aniž by musel být 

konfrontován s naprostou ztrátou příjmu a tedy s hrozbou nemožnosti zabezpečit 

sebe i své dítě. I v případě dalších dávek sociální pomoci je současný systém 

nastaven vhodněji tak, aby reflektoval možná ohrožení cílové skupiny a poskytl 

včasnou a přiměřenou pomoc.

Dalším zásadním pokrokem je zde rozšíření základny poskytovatelů sociálních 

služeb. Zatímco v době socialismu byly tyto spravovány a poskytovány výhradně ze 

strany státu, po revoluci byla otevřena cesta i jiným organizacím, které se této úlohy 

zodpovědně zhostily. V oblasti sociálních služeb tak existuje dostatečná variabilita 

pomoci, aby zabezpečila velké množství možných potřeb rodin se zdravotně 

znevýhodněným dítětem.

Za největší problém zde naopak shledávám, a to v případě systémů v obou 

obdobích, zásadní neprovázanost sociální sféry a lékařské péče, lékaři jsou naprosto 

neinformováni alespoň o základních možnostech současné sociální pomoci. Přitom 

by bylo účelné a vhodné, aby v případě důvodného podezření, že dítě v jejich 

dispenzární péči je zdravotně znevýhodněné, dokázali podat základní informaci 

o existenci sociální pomoci.

Přestože ve společnosti i nadále přetrvávají tendence, které způsobují vyčleňování 

rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi z účasti na životě společnosti a jejich 

životní postavení není možné označit za zcela vyhovující, obecně se situace 

v pomoci těmto osobám až dodnes ubírala pozitivním směrem a kvalita poskytované 

péče se neustále zvyšovala. Bude proto zajímavé sledovat současný vývoj na poli 
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sociální pomoci této cílové skupině, který se momentálně jeví jako ohrožující již 

vydobytou pozici zdravotně znevýhodněných osob. Případné skutečné schválení 

a uplatnění reformních představ současné vlády by zřejmě představovalo rovnou 

několik vývojových kroků v systému sociální pomoci zdravotně znevýhodněným 

občanům zpět.
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Summary

The diploma thesis submitted a basic overview of the theoretical context 

of the social assistance system, identified the most important concepts of value, on

which this paper is based, and also met with national and international context 

of human and social rights to social assistance needed. All of that was always also 

specifically expressed on the selected target group of families caring for children 

with handicaps.

The second part acquainted with the historical genesis of the social assistance 

system for the target group and then provided an analysis of regulation of social 

assistance to disadvantaged families with disabled children in the two selected 

periods, including practical examples of implementation of this assistance. Finally, 

the information about partially different systems of social assistance was compared.

The thesis has also provided answers to research questions set out in the 

beginning of this paper. 

It must be noted here that the socialist system to families caring for a child with 

handicap in any case did not provide adequate assistance due to their needs. It almost 

did not provide any satisfactory assistance in the form of benefits or social services. 

In contrast, the present system already has some form of assistance that can at least 

partially contribute to improving the situation of these families and they have the 

chance to make own decisions on how to deal with their situation.

The current social assistance system provides a qualitative shift in the introduction 

of key financial benefits - benefits for care. Another significant progress is in

expanding of providers of social services. In the field of social services so there is 

sufficient variability to help to ensure a large number of possible needs of these

families.

The biggest problem I found here in the case of systems in both periods is 

fundamental non-interconnection of the social system and medical care, doctors are 

totally uninformed with at least the basic choices of the current social assistance.

Although in the society tendencies to cause the exclusion of disadvantaged 

families with handicapped children continue and their living situation can not be 

described as completely satisfactory, in general the situation to help these people still 

moving in a positive direction and quality of care is constantly increased. 
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Přílohy

Příloha č. 1 - Příspěvek na provoz motorových vozidel a příspěvek na úhradu 

pojistného (nejvyšší výměra).

A. Jednostopá motorová vozidla
   - motorové tříkolky a vozítka zn. Velorex
-----------------------------------------------------------------
                       Příspěvek na provoz    Příspěvek na úhradu
Obsah válců                   Kčs                pojistného Kčs
                             ročně                    ročně
-----------------------------------------------------------------
do   50 ccm                   1150                      12
nad  50 do 100 ccm            1150                      24
nad 100 do 350 ccm            1150                      48
nad 350 ccm                   1750                      48
-----------------------------------------------------------------

B. Automobily
-----------------------------------------------------------------
                       Příspěvek na provoz    Příspěvek na úhradu
Obsah válců                   Kčs                pojistného Kčs
                             ročně                    ročně
-----------------------------------------------------------------
do   500 ccm                  1750                      60
nad  500 do 800 ccm           1750                     144
nad  800 do 1250 ccm          2250                     144
nad 1250 ccm                  2450                     144".
-----------------------------------------------------------------

Zdroj: Vyhláška č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

(účinná k 1. 1. 1985).
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Příloha č. 2 – Otázky směřované rodinám pečujícím o dítě se zdravotním

znevýhodněním v socialismu a v současnosti.

1) RANÁ PÉČE PRO RODINY S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM 
ZNEVÝHODNĚNÍM:

a) V jakém věku života dítěte jste zjistili, že vývoj dítěte neprobíhá standardně 
(vyskytl se závažný zdravotní problém ve vývoji dítěte)? Jakým způsobem 
došlo k tomuto zjištění?

b) Jak se dále vyvíjela pomoc lékařů a dalších odborníků?
c) Byla Vám poskytnuta rada, na koho se dále obrátit, byli jste poučeni o 

existenci sociální či jiné pomoci? Dostalo se Vám odborného poradenství o 
dalších krocích, které lze ve Vašem případě podniknout (o metodách, 
pomůckách, postupech práce s dítětem, právech, dalších službách a 
zařízeních, kontakty na odborníky)? 

3) DÁVKY A JINÉ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE / SOCIÁLNÍ POMOCI:

a) Pobírali jste na své dítě nějaké dávky sociální péče / sociální pomoci? Jaké?
b) Byli Vám poskytnuty ještě jiné formy pomoci (např. mimořádné výhody)? 

Jaké?
c) Byli Vám k dispozici některé služby sociální péče? Využívali jste jich? 

Jakých? 

4) KVALITA ŽIVOTA, DOSTATEČNOST POMOCI RODINÁM:

a) Byly Vám dávky sociální péče poskytovány v takové míře, aby plně 
nahradily uniklý příjem ze zaměstnání pečující osoby, neohrozily 
ekonomický standard rodiny?

b) Byly Vám dostupné sociální služby, o které jste měli zájem? Byl podle Vás 
výběr těchto služeb dostatečný? Byly tyto služby přínosné a odpovídající 
Vašim potřebám?

c) Byla celková pomoc od systému sociální péče / sociální pomoci poskytována 
v takové míře, aby kompenzovala handicap a odstranila překážky v běžném 
životě dítěte a rodiny?

d) Jak byste zhodnotil(a) celkovou situaci rodiny?

Zdroj: Autorka.
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Příloha č. 3 – Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu 

bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou

opravu a úpravu motorového vozidla.

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 
a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového 
ústrojí považují:

a) amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,

b) amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

c) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních 
nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

e) současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních 
končetin,

f) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou 
odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

g) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po 
ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

h) anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

Zdroj: Vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů (účinná k 1. 12. 2010).
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Příloha č. 4 - Činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní 

osobu a úkony soběstačnosti a odchylný způsob hodnocení těchto úkonů u osob 

do 18 let věku

I. Úkony péče o vlastní osobu

a) příprava stravy:
1. rozlišení jednotlivých druhů potravin a nápojů,
2. výběr nápojů,
3. výběr jednoduchých hotových potravin podle potřeby a účelu,
4. vybalení potravin,
5. otevírání nápojů;
u osob do 5 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu; u osob do 18 let věku se hodnotí, zda z 
důvodu zdravotního postižení potřebují při úkonu mimořádnou pomoc, a to i u osob do 5 let věku, kdy se jinak 
nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při tomto úkonu;

b) podávání a porcování stravy:
1. podávání stravy v obvyklém denním režimu,
2. schopnost dát stravu na talíř nebo misku a jejich přenesení,
3. rozdělení stravy na menší kousky za používání alespoň lžíce,
4. míchání, lití tekutin,
5. uchopení nádoby s nápojem,
6. spolehlivé a bezpečné přenesení nápoje, lahve, šálku nebo jiné nádoby;
7. stanovení jídelního plánu s každodenním podáváním stravy zvláštního složení, množství nebo četnosti, 
popřípadě léčebných nutričních doplňků;
u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 1 až 6;

c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu:
1. přenesení stravy k ústům alespoň lžící,
2. přenesení nápoje k ústům,
3. konzumace stravy a nápojů obvyklým způsobem;

d) mytí těla:
1. umytí rukou, obličeje,
2. utírání se;
u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

e) koupání nebo sprchování:
1. provedení celkové hygieny, včetně vlasů,
2. péče o pokožku;
u osob do 6 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení:
1. čištění zubů nebo zubní protézy,
2. česání vlasů,
3. čištění nehtů, stříhání nebo opilování nehtů,
4. holení;
u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 2 až 4;
u osob do 15 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodě 4;

g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny:
1. regulace vyprazdňování moče a stolice,
2. zaujetí vhodné polohy při výkonu fyziologické potřeby,
3. manipulace s oděvem před a po vyprázdnění,
4. očista po provedení fyziologické potřeby,
5. vyhledání WC;
u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh:
1. změna polohy těla z polohy v leže do polohy v sedě nebo ve stoji a opačně, popřípadě s přidržováním nebo 
s  oporou,
2. změna polohy ze sedu a do sedu,
3. změna polohy z boku na bok;

i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě:
1. schopnost vydržet v poloze v sedě po dobu alespoň 30 minut,
2. udržování polohy těla v požadované poloze při delším sezení;
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j) stání, schopnost vydržet stát:
1. stání, popřípadě s přidržováním nebo s oporou o kompenzační pomůcku,
2. setrvání ve stoji, popřípadě s přidržováním nebo s oporou po dobu alespoň 10 minut;
u osob do 2 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnosti uvedené v bodě 2;

k) přemisťování předmětů denní potřeby:
1. vykonávání koordinovaných činností při manipulaci s předměty,
2. rozlišení předmětů,
3. uchopení předmětu rukou nebo oběma rukama,
4. zdvihnutí předmětu ze stolu, ze země,
5. přenášení předmětu z jednoho místa na druhé,
6. vyhledání předmětů;
u osob do 2 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 1, 2 a 4 až 6;

l) chůze po rovině:
1. chůze, popřípadě s použitím kompenzačních pomůcek krok za krokem,
2. chůze v bytě,
3. chůze v bezprostředním okolí bydliště,
4. udržení požadovaného směru chůze,
5. chůze okolo překážek;
u osob do 2 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

m) chůze po schodech nahoru a dolů:
chůze po stupních směrem nahoru a dolů, popřípadě s použitím opory o horní končetiny nebo kompenzační 
pomůcky;
u osob do 2 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení:
1. výběr oblečení odpovídajícího situaci, prostředí a klimatickým podmínkám,
2. rozeznání jednotlivých částí oblečení,
3. vrstvení oblečení ve správném pořadí;
u osob do 6 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání:
1. oblékání spodního a vrchního oděvu na různé části těla,
2. obutí vhodné obuvi,
3. svlékání oděvu z horní a dolní části těla,
4. zouvání;
u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

p) orientace v přirozeném prostředí:
1. orientování se v prostoru bytu, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky,
2. orientování se v okolí domu, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky,
3. poznávání blízkých osob,
4. opuštění bytu nebo zařízení, ve kterém je osoba ubytována,
5. opětovný návrat do bytu nebo do zařízení, ve kterém je osoba ubytována,
6. rozlišování zvuků a jejich směru;
u osob do 2 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 1, 2, 4 a 5;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 2, 4 a 5;

q) provedení si jednoduchého ošetření:
1. ošetření kůže,
2. použití nebo výměna ortopedické nebo kompenzační pomůcky nebo jiného zdravotnického prostředku,
3. dodržování diety,
4. provádění cvičení,
5. měření tělesné teploty, měření glykosurie a ketolátek v moči,
6. vyhledání nebo přivolání pomoci;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu; u osob do 18 let věku se hodnotí, zda z 
důvodu zdravotního postižení potřebují při úkonu mimořádnou pomoc, a to i u osob do 7 let věku, kdy se jinak 
nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při tomto úkonu;

r) dodržování léčebného režimu:
1. dodržování pokynů ošetřujícího lékaře,
2. příprava léků, rozpoznání správného léku,
3. pravidelné užívání léků,
4. aplikace injekcí, měření glykemie, stanovení aktuální dávky inzulinu,
5. provádění inhalací, převazů,
6. rehabilitace nebo provádění logopedických cvičení;

u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu; u osob do 18 let věku se hodnotí, 
zda z důvodu zdravotního postižení potřebují při úkonu mimořádnou pomoc, a to i u osob do 7 let věku, kdy se jinak 
nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při tomto úkonu;
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II. Úkony soběstačnosti

a) komunikace slovní, písemná, neverbální:
1. přijímání a vytváření smysluplných mluvených zpráv a srozumitelné řeči s použitím kompenzačních pomůcek, 
například naslouchadel,
2. přijímání a vytváření smysluplných písemných zpráv, popřípadě s použitím kompenzační pomůcky, například 
brýlí,
3. pochopení významu a obsahu přijímaných a sdělovaných zpráv a informací,
4. komunikace prostřednictvím gest a zvuků;
u osob do 2 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 1 až 3;
u osob do 8 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodě 2;

b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí:
1. rozlišování známých osob a cizích osob,
2. znalost hodin,
3. rozlišení denní doby,
4. orientování se v místě bydliště, prostředí školy nebo školského zařízení nebo zaměstnání,
5. dosažení cíle své cesty,
6. rozlišení zvuků mimo přirozené prostředí;

u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 2 a 4 a 

5;

c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi:
1. znalost hodnoty peněz,
2. rozpoznání jednotlivých bankovek a mincí,
3. rozlišení hodnoty věcí;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

d) obstarávání osobních záležitostí:
1. styk a jednání se školou nebo školským zařízením, zájmovými organizacemi,
2. jednání se zaměstnavatelem, orgány veřejné moci, zdravotnickými zařízeními, bankou,
3. obstarání si služeb,
4. rozlišení a vyplnění dokumentů a tiskopisů;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
u osob do 15 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 2 až 4;

e) uspořádání času, plánování života:
1. dodržování denního a nočního režimu,
2. plánování a uspořádání osobních aktivit během dne a během týdne,
3. rozdělení času na pracovní a domácí aktivity a na volný čas,
4. přizpůsobení denního a nočního režimu potřebám léčby a ošetřování;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 2 a 3;

f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku:
1. předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání a výchova, získávání nových dovedností,
2. aktivity podle zájmů a místních možností, zejména hry, sport, kultura, rekreace,
3. vstupování do vztahů a udržování vztahů s jinými osobami podle potřeb a zájmů;
u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování):
1. plánování nákupu,
2. vyhledání příslušného obchodu,
3. výběr zboží,
4. zaplacení nákupu,
5. přinesení běžného nákupu,
6. uložení nákupu;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla:
1. sestavení plánu jídla,
2. očištění a nakrájení potřebných surovin,
3. dávkování surovin a přísad,
4. vlastní příprava jednoduchého teplého jídla s malým počtem surovin a přísad, na jehož úpravu jsou potřebné 
jednoduché postupy za použití spotřebiče,
5. ohřívání jednoduchého jídla;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
u osob do 15 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 1 až 4;

i) mytí nádobí:
1. umytí a osušení nádobí,
2. uložení použitého nádobí na vyhrazené místo;
u osob do 10 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
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j) běžný úklid v domácnosti:
mechanická nebo přístrojová suchá a mokrá očista povrchů, nábytku, podlahy v bytě;
u osob do 12 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

k) péče o prádlo:
1. třídění prádla na čisté a špinavé,
2. skládání prádla,
3. ukládání prádla na vyhrazené místo;
u osob do 10 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

l) přepírání drobného prádla:
1. rozlišení jednotlivých druhů prádla,
2. praní drobného prádla v ruce,
3. sušení prádla;
u osob do 10 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

m) péče o lůžko:
1. ustlání, rozestlání lůžka,
2. výměna lůžkovin;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
u osob do 15 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnosti uvedené v bodě 2;

n) obsluha běžných domácích spotřebičů:
1. zapnutí, vypnutí běžných domácích spotřebičů, například rozhlasu, televize, ledničky, varné konvice, mikrovlnné 
trouby,
2. telefonování;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

o) manipulace s kohouty a vypínači:
1. ovládání manipulace s kohouty a vypínači,
2. rozlišení kohoutů a vypínačů,
3. ruční ovládání vodovodních kohoutů nebo pákových baterií a elektrických vypínačů;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří:
1. zamykání a odemykání dveří,
2. ovládání klik, otevíracích a zavíracích mechanismů u oken;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady:
1. udržování vybavení domácnosti v čistotě,
2. třídění odpadů,
3. vynášení odpadů na vyhrazené místo;
u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;

r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti:
1. obsluha topení,
2. praní prádla,
3. žehlení prádla;
u osob do 15 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu.

Zdroj: Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (účinná k 1. 12. 2010).
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