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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou nedostatečné paliativní péče v České 

republice.  Práce přináší aktuální reflexi vymezeného veřejně politického problému. 

Výzkumným problém nedostatečné kapacity specializované paliativní péče byl dále 

rozpracován do výzkumných otázek, na něž se v práci zaměřuji. 

Analýza problematiky je provedena na základě výzkumu dokumentů a analýzy 

sekundárních dat. Velmi důležitou součástí práce je vymezení a analýza nejdůležitějších 

aktérů pro danou oblast. K výzkumu postoje nejdůležitějších aktérů politiky - 

Ministerstva zdravotnictví, krajů a poskytovatelů hospicové paliativní péče je využita 

kvalitativní metoda řízeného rozhovoru. 

Paliativní péče je zaměřená na péči o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty 

v preterminálním a terminálním stádiu. Cílem péče je zajištění kvality života až do jeho 

konce. Velmi důležitá je také léčba bolesti. Kromě lékařské je velmi důležitou složkou 

sociální a spirituální péče. 

Velmi důležitou součástí práce je historická analýza vývoje postoje společnosti 

ke smrti a umírání. Tento vývoj je velmi důležitým předpokladem aktuální situace dané 

oblasti. 
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ANNOTATION 

The master thesis deals with the issue of the insufficient palliative care in the 

Czech Republic. The thesis provides the current reflection of the specified public 

political problem. The research topic of the insufficient capacity of the specialized 

palliative care was further developed into the research questions on which I focus in the 

thesis. 

Analysis of the topic is conducted based on the documents research and 

secondary data analysis. A very important part of the thesis is the definition and analysis 

of the most important players in the stated field. A qualitative method of guided 

interview is used for the research of the attitudes of the most important players of the 

policy – Ministry of Health, regions and hospice palliative care providers.  

Palliative care focuses on the care for chronically diseased and dying patients in 

the pre-terminal and terminal stages. The aim of the care is to ensure the quality of life 

till its end. The treatment of the pain is also very important. Except the medical 

treatment there is also important the component of social and spiritual care.  

A significant part of the thesis is the historical analysis of the evolution of the 

society attitudes towards death and dying. This development is a very important 

prerequisite of the current situation in the mentioned field.  
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PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE : 

PALIATIVNÍ PÉ ČE V ČESKÉ REPUBLICE  

1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

Úroveň paliativní péče v České republice vykazuje jak kapacitní, tak kvalitativní 

nedostatky. Specializovaná paliativní péče je dostupná pouhému zlomku umírajících a 

nevyléčitelně nemocných. Takřka tři čtvrtiny úmrtí se odehrávají v nemocnicích, 

léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců. Existují rovněž náznaky, že 

úroveň tzv. obecné paliativní péče poskytované praktickými lékaři, lékaři v léčebnách 

dlouhodobě nemocných a ostatních nemocnicích je často nedostatečná. Alarmující 

statistická data i výsledky kvalitativních výzkumů vypovídají o nutnosti současný stav 

řešit. 

V rámci níže uvedeného stromu problémů jsou vymezeny jednotlivé příčiny veřejně 

politického problému a jejich důsledky. Jedná se především o: 

1) Historický a kulturní vývoj 

2) Postoj společnosti ke smrti a umírání, jejich tabuizace 

3) Liknavý postoj aktérů veřejné správy ve vztahu k paliativní péči 

4) Deficitní institucionální rámec 

5) Deficitní financování 

6) Špatná implementace strategických dokumentů 

7) Deficitní vzdělávání v oblasti paliativní péče 

8) Nezávaznost standardů péče 
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Schéma č. 1 Strom problémů 

 
 

2. Teoretická východiska 

Při analýze problematiky deficitní paliativní péče je možné vycházet z množství 

teoretických východisek. Jedním z nejdůležitějších je teorie detabuizace problematiky 

smrti a umírání. V rámci tohoto procesu začínají lidé, po dlouhodobém přístupu 

popírání a vytlačování smrt a umírání, opět považovat za součást života. Vzhledem 

k tomu, že k tomuto procesu v ČR dochází až od konce 20. stol.,  není dosud postoj 

všech aktérů od tabiuzace oproštěn. Dalším důležitým konceptem je kvalita života, a to 

jak objektivní - ovlivněná zázemím kvalitní péče, tak subjektivní, v rámci které je 

možné poskytováním kvalitní péče ovlivnit subjektivní vnímání jedince. 

S poskytováním paliativní péče je velmi často spojován koncept lékařské etiky, někteří 

autoři ji rozšiřují na tzv. bioetiku, která zahrnuje nejen praktický výkon lékařské praxe, 

ale rovněž související disciplíny. S lékařskou etikou úzce souvisí koncept lidských 

práv. V rámci paliativní péče je důležité rovněž užší vymezení práv umírajících a 

nevyléčitelně nemocných. 

3. Cíle diplomové práce 

Cílem práce je aktuální reflexe problematiky paliativní péče v ČR po roce 1989 se 

zaměřením na oblast institucionálního rámce a oblast lidských práv. Tento cíl bude dále 

rozveden v několika operačních cílech: 
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1) Výzkum institucionálního rámce problematiky paliativní péče v ČR po roce 

1989 (legislativa, dokumenty politické praxe). 

2) Určení role, priorit a jednání nejvýznamnějších aktérů se vztahem k paliativní 

péči v ČR po roce 1989. 

3) Výzkum historického vývoje fenoménu péče o umírající v návaznosti na 

současný stav tohoto segmentu zdravotní péče v ČR.  

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

V návaznosti na komplexnost vymezené problematiky se práce zaměří na zodpovězení 

otázek souvisejících s vymezenými cíli diplomové práce. Jedná se zvláště o tyto otázky: 

1) Jaké jsou příčiny současného stavu v segmentu paliativní péče v ČR? 

2) Jaké jsou hlavní problematické oblasti právního rámce ve vztahu k stávajícímu 

stavu paliativní péče v ČR? 

3) Jaký je vliv vstupu ČR do EU na oblast paliativní péče a jednání relevantních 

aktérů v paliativní péči? 

4) Jaká je role a postoj aktérů v paliativní péči? 

5. Metody a prameny 

V rámci diplomové práce bude, vzhledem k jejímu zaměření, bude využito řady metod 

analýzy a tvorby politik (Veselý, Nekola 2007). Půjde především o obsahovou analýzu 

veřejně-politických dokumentů (např. strategie, koncepce, zákony), dále sekundární 

analýzu oblasti statistických dat (databáze ÚZIS, OECD, WHO). Velmi důležitou 

metodou pak bude analýza institucionálního rámce a vymezení role jednotlivých aktérů 

zdravotní politiky se zaměřením na paliativní péči. V rámci analýzy postoje 

jednotlivých aktérů politiky bude využita kvalitativní metoda hloubkového řízeného 

rozhovoru. Další využitelnou metodu představuje historická metoda (Howell, Prevenier 

2001), která umožňuje v rámci zkoumaného tématu na základě srovnání historického 

vývoje přístupu k umírání analyzovat současný stav.  
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6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska – v rámci této kapitoly vymezím základní teoretická 

východiska, ze kterých budu v práci vycházet. 

3) Metody – kapitola bude obsahovat vymezení metod analýzy politik, které dále při 

analýze veřejně-politického problému použiji. 

4) Historický vývoj – historický vývoj paliativní péče v ČR i v zahraničí může 

napomoci analyzovat současný deficitní stav. 

5) Analýza institucionálního rámce politiky paliativní péče - při analýze se zaměřím 

jednak na organizaci paliativní péče a jednak na velmi důležitou determinantu, a to 

financování paliativní péče. Velmi důležitou součástí kapitoly bude analýza 

strategických dokumentů a koncepcí, jejich implementace a dopadu na paliativní 

péči v ČR. 

6) Analýza legislativního rámce politiky paliativní péče – v kapitole budou uvedeny 

legislativní předpisy vztahující se k paliativní péči. 

7) Analýza aktérů – v rámci analýzy vymezím hlavní aktéry, kteří ovlivňují politiku 

paliativní péče v ČR.  

8) Analýza postoje jednotlivých aktérů – pro analýzu postojů hlavních aktérů využiji 

metodu kvalitativního strukturovaného rozhovoru. Výstupem této analýzy by mělo 

být porovnání na jedné straně postojů aktérů - poskytovatelů, na straně druhé - 

představitelů veřejné správy. 

9) Závěry – v závěru práce vyhodnotím výsledky analýzy a pokusím se nastínit 

možnosti eliminace problému deficitní paliativní péče. 
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Úvod 

 

Problematika dlouhodobé, geriatrické a paliativní péče není v současné 

společnosti zaměřené na úspěch dostatečně často diskutována, a to i vzhledem 

k nedostatkům, které tato oblast vykazuje. Vzhledem k rozpočtové politice vlády a 

postoji odpovědných představitelů je nutné na problematiku nedostatků zdravotní péče 

poukazovat a diskutovat je.  

Podle dostupných informací je pouze přibližně 2,7 % umírajícím poskytována 

specializována paliativní péče, z celkového počtu přibližně 100 tisíc úmrtí ročně (ÚZIS, 

2012). Takřka tři čtvrtiny úmrtí se odehrávají v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě 

nemocných a domovech pro seniory (ÚZIS, 2011). Tyto instituce nejsou pro 

poskytování specializované paliativní péče vhodné. Podle Slámy (2008) je 

specializovaná paliativní péče v ČR v závěru života dostupná pouze pro cca 7 % 

onkologicky nemocných. Uvedená statistická data vypovídají nedostatečné kapacitě 

paliativní péče, která je poskytovaná v České republice. Vzhledem k rozsahu práce se 

zaměřím na nedostatečnou kapacitou specializované paliativní péče. I když obecná péče 

vykazuje především kvalitativní nedostatky (Sláma, 2008), které popisuji ve vymezení 

problému, nebudu se jimi v práci dále zabývat. 

V minulosti byla smrt přirozenou součástí života. Člověku byl vymezen 

poměrně krátký život podmíněn biologickou zákonitostí. Lidé byli srozuměni se smrtí, 

v podstatě se učili umírat. Pozorovali smrt ve svém okolí.  Podle Haškovcové (2002) je 

moderní medicína založena na úspěchu a snaží se za každou cenu zachránit život. Tento 

historický vývoj má za následek postoj společnosti, který můžeme nazvat tabuizace 

smrti. Lidé nechtějí smrt vidět, odsouvají umírající do institucí, aby si nepřiznávali pocit 

konce. V průběhu posledních 70 let však ve světě začalo docházet k určité proměně. 

Smrt opět začíná být součástí života. Tento posun Haškovcová (2000) nazvala 

detabuizace smrti. V medicíně se začal rozvíjet nový obor paliativní medicíny. 

Poskytuje nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům tzv. útěšnou péči. V České 

republice k tomuto procesu dochází se zpožděním, a to od 90. let. 20. století. Proces je 

však velmi pomalý a tabuizace smrti je stále velmi silná a ovlivňuje postoj veřejnosti a 

ostatních důležitých aktérů dané politiky u nás i ve světě. 
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Dříve převažoval tzv. domácí model umírání. Nemocní umírali v domácím 

prostředí ve společnosti svých blízkých. Život však nebyl žádným způsobem 

prodlužován. Rovněž tišení bolesti nebylo v minulosti možné. V průběhu 19. stol. se 

rozšířil institucionální model umírání. (Haškovcová, 2000) V současné době lidé umírají 

především v institucích sociální a zdravotní péče. 

Paliativní péče se ve světě začala rozvíjet od druhé poloviny 20. stol. První 

moderní zařízení paliativní péče, St. Christopher`s Hospice, vzniklo v Anglii v roce 

1967. Vlivem změn přístupu společnosti ke smrti a umírání došlo k postupnému 

zlepšení situace za poměrně krátkou dobu. Podle projektu Rozvoje paliativní péče bylo 

v roce 2002 ve více než sto zemích světa evidováno více než 7000 zařízení 

specializovaných na paliativní péči.  

Vznik a vývoj paliativní péče v České republice byl, stejně jako v ostatních 

zemích střední a východní Evropy, oproti ostatním vyspělým zemím o několik desetiletí 

opožděn. Proto se její počátky datují do devadesátých let 20. století. V České republice 

bylo první hospicové zařízení otevřeno v roce 1996. V současné době působí 15 

hospicových zařízení se 398 lůžky. 

Ve své práci se pokusím prozkoumat aktuální stav daného problému v české 

veřejné politice a podat zprávu o aktuální situaci dané problematiky v České 

společnosti. V práci si nekladu za cíl zajistit řešení vymezeného problému, pouze 

aktuální reflexi problematiky nedostatků paliativní péče v České republice. 
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1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je aktuální reflexe problematiky paliativní péče v ČR po 

roce 1989 se zaměřením na oblast institucionálního a legislativního rámce a oblast 

lidských práv. Práce by měla zjistit, jaké jsou příčiny daného veřejně-politického 

problému, jací hlavní aktéři mají moc, vliv, odpovědnost a zájem danou problematiku 

řešit. Velmi důležitým cílem práce je identifikace postojů jednotlivých odpovědných 

aktérů na danou problematiku. Současný stav problematiky je důsledkem historického 

vývoje přístupů lidí ke smrti a umírání. Cílem práce je rovněž určit následek 

historického vývoje na současný stav. 

Hlavní cíl bude dále rozveden v několika operačních cílech: 

1) Výzkum institucionálního rámce problematiky paliativní péče v ČR po roce 

1989 (legislativa, dokumenty politické praxe). 

2) Určení role, priorit, odpovědnosti a jednání nejvýznamnějších aktérů se vztahem 

k paliativní péči v ČR po roce 1989. 

3) Výzkum historického vývoje fenoménu péče o umírající v návaznosti na 

současný stav tohoto segmentu zdravotní péče v ČR.  

2 Výzkumné otázky a hypotézy  

V návaznosti na komplexnost vymezené problematiky se práce zaměří na 

zodpovězení otázek souvisejících s vymezenými cíli diplomové práce. Jedná se zvláště 

o tyto otázky: 

1) Jaké jsou příčiny současného stavu v segmentu paliativní péče v ČR? 

2) Jaké jsou hlavní problematické oblasti právního rámce ve vztahu k stávajícímu 

stavu paliativní péče v ČR? 

3) Jaký je vliv vstupu ČR do EU na oblast paliativní péče a jednání relevantních 

aktérů v paliativní péči? 

4) Jaká je role a postoj aktérů v paliativní péči? 
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3 Vymezení ve řejně-politického problému 

Jak jsem již uvedla v úvodu práce, úroveň paliativní péče v České republice 

vykazuje jak kapacitní, tak kvalitativní nedostatky. Specializovaná paliativní péče je 

dostupná pouhému zlomku umírajících a nevyléčitelně nemocných. Podle Asociace 

poskytovatelů hospicové paliativní péče je pouze přibližně 2,7% umírajícím 

poskytována specializována paliativní péče, z celkového počtu přibližně 100tis. 

obyvatel ročně. Více než dvě třetiny (65%) úmrtí nastávají na lůžkách akutní a následné 

zdravotní péče, více než 4,5% v sociálních zařízení (Výroční zpráva APHP, 2008). To 

znamená, že takřka tři čtvrtiny úmrtí se odehrávají v nemocnicích, léčebnách 

dlouhodobě nemocných a domovech důchodců (ÚZIS, 2011). Podle Slámy1 (2008) je 

speciální paliativní péče v ČR v závěru života dostupná pouze pro cca 7% onkologicky 

nemocných. Uvedená statistická data vypovídají o nutnosti daný problém řešit. (Sláma, 

2008)  

Problém nedostatečné paliativní péče ovlivňuje několik determinant. V této části 

práce se pokusím tyto determinanty vymezit a posléze graficky zpracovat diagram 

příčin a důsledků zvoleného problému. 

Jednou z hlavních determinant současného stavu je historický vývoj. Smrt byla 

především od 20. stol. tabu. Tato situace odráží specifické společensko - kultruní 

podhoubí, které se projevilo rovněž v odmítavém přístupu společnosti k tématu smrti. 

Foucault (1994) hovoří v této souvislosti o tzv. epistémě, kterou lze chápat jako určité 

kulturní podhoubí každé společnosti v konkrétním historickém údobí. Z hlediska vývoje 

epistémy a její návaznosti na otázku tabuizace smrti přirozeně nelze uplatnit normativní 

hodnotící měřítka, tj. nelze říci, že společnost v rámci tabuizace smrti měla „negativní“ 

či „pozitivní“ postoj, zároveň lze však konstatovat, že vlastní tabuizace měla 

jednoznačně negativní vliv na sociální postavení umírajících. (Foucault, 1994) Až v 70. 

letech 20. století byl ve světě zahájen proces postupné detabuizace smrti a umírání 

(Haškovcová, 2002). V České republice byl tento proces opožděn, jeho počátek se 

                                                 
1 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. je vedoucím lékařem Konziliární ambulance paliativní medicíny 
v Nemocnici milosrdných bratří v Brně, lékař onkologické ambulance podpůrné a paliativní onkologie 
Masarykova onkologického ústavu v Brně a zástupcem vedoucího lékaře pro školství Kliniky komplexní 
onkologické péče Masarykova onkologického ústavu. Dále působí jako sekretář Společnosti paliativní 
medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je předním odborníkem paliativní medicíny 
v souvislosti s onkologicky nemocnými. Aktivně publikuje v odborných časopisech a spolupracuje na 
tvorbě strategických a ostatních dokumentů rozvoje oblasti paliativní péče. 
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datuje od 90. let 20. stol. Proces probíhá však velmi pomalu, a to jak ve světě, tak 

v České republice. Vzhledem k popsanému historickému vývoji se stále ve společnosti 

setkáváme s převažujícím postojem, který smrt tabuizuje. Důsledkem toho jsou 

alarmující počty lidí, kteří umírají v zařízeních mimo svůj domov. Rovněž rozvoj 

institucionální péče o umírající je ovlivněn fenoménem tabuizace smrti. Oproti jiné 

zdravotní péči, např. péče o děti vykazuje postoj společnosti, laiků i odborníků 

nedostatečný zájem. (více v kapitole 11 Vymezení aktérů) 

Z popsaného historického vývoje a současného postoje společnosti vychází 

problém postoje hlavních aktérů veřejné správy. Mezi hlavní aktéry veřejné správy, 

kteří ovlivňují stav a vývoj paliativní péče v ČR jsou Ministerstvo zdravotnictví (dále 

jen MZ ČR), Ministerstvo práce a sociálních věcí a kraje (dále jen MPSV). Do roku 

2009 MZ ČR podporovalo vznik nových hospicových zařízení specializované paliativní 

péče prostřednictvím investičních dotací. Od roku 2010 výstavba hospiců přestala být 

prioritou MZ ČR a dotační titul skončil. Podpora paliativní péče je nyní plně 

v kompetenci krajů. Většina krajů vytváří vlastní koncepce zdravotnictví. V některých 

z nich se paliativní péče objevuje (Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje, 2009), 

v některých úplně chybí (Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, 

2010).  

Deficitní postoj hlavních aktérů má za následek jednak nedostatečný 

institucionální rámec, to znamená, že chybí centralizovaný systém podpory těchto 

zařízení. Nedostatky vykazuje rovněž legislativní rámec.  

S nedostatečným institucionálním rámcem souvisí nedostatečné financování 

provozu zařízení specializované paliativní péče. Paliativní péče je vymezena v zákoně o 

veřejném zdravotním pojištění § 22a, je tedy alespoň částečně zajištěna úhrada 

provozních výdajů hospiců z veřejného zdravotního pojištění. Podle Huneše2 (2008) 

úhrada činní přibližně 50-60% nákladů. Další náklady na provoz zařízení získávají 

z přímých plateb od pacientů. Platby pacientů pokryjí přibližně 10% hodnoty péče. 

(Huneš, 2008) MPSV přispívá dotacemi na sociální aspekty paliativní péče, ty mají však 

pouze nenárokový charakter. Tyto prostředky pokrývají průměrně 10% provozních 

nákladů. Zbývajících 20% je problematickým bodem financování paliativní péče. Mělo 

                                                 
2 PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, Prachatice, viceprezident Asociace 
poskytovatelů hospicové paliativní péče 
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by být pokryto dotacemi z rozpočtů krajů a obcí, ze zisku z vlastní činnosti a prostředků 

zřizovatele. Vlastní prostředky zřizovatelé získávají prostřednictvím darů, sbírek apod. 

(APHP, 2008) 

Pro podporu vytváření politik v jednotlivých členských státech jsou pro některé 

oblasti orgány Evropské unie vydávány strategické dokumenty zabývající se 

jednotlivými oblastmi politiky. V souvislosti s paliativní péčí byla vydána pouze 

doporučení komise, výboru ministrů apod. (např. Doporučení Rec (2003) 24 Výboru 

ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče, 2003). Paliativní 

péče se dále dotýkají dokumenty zabývající se lidskými právy (Doporučení rady Evropy 

č. 1418/1990, Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a 

umírajících). Doporučení jsou právně nezávazná, k tomu, aby se zásady v doporučení 

uvedené staly součástí národní legislativy, je třeba nejen tyto dokumenty vzít na 

vědomí, případně ratifikovat, ale především přijmout legislativní opatření ke zlepšení 

kvality péče, které se doporučení týká. Vzhledem k nedostatečnému institucionálnímu 

rámci dosud nebyla doporučení vztahující se k paliativní péči v legislativě promítnuta. 

MZ ČR vytváří ve spolupráci s odborníky Standardy kvality pro různé typy 

péče. Ty by měli jednotliví poskytovatelé péče plnit. Tyto standardy však nemají 

povahu právně závazných norem, ani nejsou systémově financovány projekty na jejich 

zavádění, z tohoto hlediska lze o jejich účinnosti diskutovat. Problém opět vychází 

z nedostatečného institucionálního rámce.3 

Další příčinou deficitního stavu jsou podle Slámy (2008) nedostatečné znalosti a 

klinické dovednosti a chybějící motivace o nevyléčitelně nemocné pečovat. Jedním ze 

závažných příčin a nedostatků je stav vzdělávání v této oblasti, který rovněž vychází 

z nedostatečného institucionálního rámce této oblasti péče zabývající se vzděláváním 

lékařského a nelékařského personálu. (Sláma, 2008) 

V rámci poskytování specializované paliativní péče je největším problémem 

nízká kapacita zařízení poskytující tuto péči, především hospicových zařízení, ale i 

speciálních lůžek v nemocničních zařízeních. V rámci poskytování obecné paliativní 

péče je největším problémem nízká kvalita. Důsledkem těchto faktorů lidé umírají 

v nevhodných podmínkách, dochází ke snížení kvality života nevyléčitelně nemocných. 
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Schéma č. 1: Strom problémů Nízká kapacita a kvalita paliativní péče v ČR 

Důsledky

Příčiny

Nízká kvalita života 
nevyléčitelně
nemocných 

Vysoký počet lidí umírá
v nevyhovujících 

podmínkách

Nedodržování lidských 
práv nevyléčitelně

nemocných

Nízká kapacita a kvalita paliativní
péče v ČR

Deficitní financování

Nezávaznost 
standardů péče

Deficitní institucionální
rámec

Deficitní vzdělávání
v oblasti paliativní péče

Liknavý postoj aktérů
veřejné správy

Špatná implementace 
strategických dokumentů

Historický vývoj –
vývoj epistémé

Postoj společnosti
(tabuizace smrti)

Zdroj: autor 

4 Vymezení výzkumného problému 

Vzhledem ke komplexnosti dané problematiky se ve své práci zaměřím na 

problém kapacity specializované paliativní péče. Toto však neznamená, že problém 

nedostatečné kvality obecné paliativní péče nepovažuji za stejně palčivý. V rámci této 

problematiky však vystupuje příliš velké množství institucí a aktérů, které by bylo třeba 

v rámci práce obsáhnout, a práce by se pak mohla stát nepřehlednou. 

V empirické části práce se zaměřím na výzkum několika determinant 

vymezeného problému, které uvádím ve schématu č. 2. Jedná se především o studium 

historického vývoje přístupu lidí ke smrti a umírání a dále historii péče o nemocné a 

umírající. Historický vývoj ovlivňuje v podstatě všechny oblasti našeho počínání, 

problematiku vztahu k nemoci, umírání a smrti nevyjímaje. 

Velmi důležitou determinantou stavu a postoje odpovědných aktérů 

k poskytování zdravotní péče, do které lze zařadit rovněž paliativní péči je nastavený 

                                                                                                                                               
3 V souvislosti v paliativní péčí se jedná o „Standardy hospicové paliativní péče“, 2007 
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institucionální rámec. Ten budu pomocí analýzy veřejně politických dokumentů 

vymezovat v další kapitole empirické části práce. Jedná se především o analýzu zařízení 

paliativní péče, analýzu strategických dokumentů a jejich dopadů a financování 

paliativní péče. (Veselý, Nekola, 2007) 

Neméně důležitou determinantou stavu a kvality zdravotní resp. paliativní péče 

je legislativní rámec vztahující se k této problematice. Je nutné se zaměřit na komplex 

zákonů, které ovlivňují paliativní péči. Jedná se rovněž o další legislativní nástroje, 

kterými je možné kapacitu a kvalitu paliativní péče ovlivnit, jako jsou standardy péče, 

věstníky MZ ČR apod. 

Velmi důležitou částí analýzy problému je vymezení aktérů, kteří mají moc, 

zájem a odpovědnost daný problém řešit. Vzhledem k legislativnímu vymezení 

problematiky jsou analyzováni hlavní aktéři veřejné politiky, kteří mají moc problém 

řešit. Jedná se o představitele státní správy, resp. MZ ČR, které poskytování zdravotní 

péče na území celého státu koordinuje, MPSV, které koordinuje sociální stránku péče. 

Dalšími velmi důležitými aktéry jsou představitelé municipalit, především krajů. Dále 

se jedná o představitele poskytovatelů hospicové paliativní péče, veřejnost, pacienti a 

jejich rodiny, média a velmi důležité zdravotní pojišťovny. Výzkum postoje aktérů pak 

provedu na jejich výběru. 

Schéma č. 2: Vymezení výzkumného problému 

 

Zdroj: autor 
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Uvedené schéma naznačuje vazby mezi jednotlivými předměty analýzy veřejně-

politického problému. Nejdůležitější determinantou je historický vývoj, který ovlivnil 

přes postoje společnosti a tedy také důležitých aktérů rovněž nastavený legislativní a 

institucionální rámec. Analýza uvedených determinant povede ke komplexní analýze 

problému nedostatečné paliativní péče. 

 

5 Použité metody a zdroje dat 

V rámci diplomové práce je, vzhledem k jejímu zaměření, využita řada 

pomocných heuristik analýzy politik. Pro vymezení veřejně politického problému již 

byla využita pomocná heuristika stromu problémů, která se používá pro identifikaci 

jednotlivých příčin a dopadů hlavního veřejně politického problému. Strom problémů 

obsahuje jednak kmen, který představuje hlavní problém, kořeny pak představují příčiny 

problému a tzv. větve ukazují na dopady hlavního problému (Veselý, Nekola, 2007). 

Dále byla použita tzv. historická metoda (Howell, Prevenier, 2001). Metoda 

umožňuje v rámci zkoumaného tématu na základě srovnání historického vývoje přístupu 

k umírání analyzovat současný stav 

Pro vymezení legislativního a institucionálního rámce problematiky paliativní 

péče jsem využila především obsahovou analýzu veřejně-politických dokumentů (např. 

strategie, koncepce, zákony). Pro vymezení rámců byla použita analýza sekundárních 

statistických dat (především databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky, dále 

jen ÚZIS, Českého statistického úřadu, dále jen ČSÚ, Světové zdravotnické organizace 

- World Health Organisation, (dále jen WHO) a dalších již realizovaných výzkumů).  

Velmi důležitou metodou analýzy veřejně politického problému je vymezení 

role jednotlivých aktérů, neboli stakeholdrů zdravotní politiky se zaměřením na 

specializovanou paliativní péči. V této práci používám metodu tzv. rychlé analýzy 

aktérů. V prvním kroku dochází k vygenerování relevantních aktérů a jejich rozdělení 

do skupin. Následně je provedena klasifikace jejich účasti, posouzen zájem, postoje a 

moc aktérů ovlivňovat danou politiku, v tomto případě především zdravotní politiku 

s důrazem na paliativní péči (Veselý, Nekola 2007)  
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V rámci analýzy byla, ke zjištění postoje zkoumaných aktérů, využita 

kvalitativní metoda sociologického výzkumu, semi-strukturované rozhovory. Použity 

byly otevřené otázky, u kterých nebyly předem dané možné odpovědi (Hendl, 2005). 

Výhodou tohoto přístupu je získání dat, která vypovídají o postojích, stanoviscích a 

odpovědnosti jednotlivých důležitých aktérů, stanovených na základě předchozí 

provedené analýzy aktérů. (Hendl, 2005) 

Po vymezení jednotlivých aktérů, na základě teoretických poznatků (studia 

dokumentů, institucionálního rámce), jsem vytvořila scénář k polostrukturovaným 

rozhovorům (příloha č. 2). Vzhledem k časovým možnostem byl vybrán pouze vzorek 

nejdůležitějších aktérů, který je uveden v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Vybraní aktéři 

Typ aktéra  Aktér Jméno, funkce 

Veřejný 
sektor 

Státní správa 
Zástupce 
Ministerstva 
zdravotnictví ČR 

PhDr. Václav Filec – 
odbor zdravotních služeb 
MZ ČR 

Územní 
samospráva 
 
(municipality) 

Zástupce 
Středočeského kraje 

MUDr. Pavel Kubíček – 
vedoucí odboru 
zdravotnictví Krajský úřad 
středočeského kraje  

Zástupce 
Olomouckého kraje 

MUDr. Michael Fischer – 
náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje pro 
zdravotnictví 

 
Občanský 
sektor 

Nestátní 
nezisková 
organizace – 
Občanské 
sdružení TŘI 

Zástupce 
poskytovatelů 
hospicové paliativní 
péče 

Bc. Jiří Krejčí – ředitel 
O.s. TŘI – Hospic dobrého 
pastýře v Čerčanech 
 
Rudolf Reitz, B.Th. – 
předseda představenstva 
občanského sdružení TŘI 
 
Ekonomická náměstkymě 
- Hospic dobrého pastýře 
v Čerčanech 

Zdroj: autor 
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6 Teoretická východiska 

Nejdříve se zaměřím na jeden z veřejně-politických teoretických konceptů, a to 

teorii veřejně politického cyklu. V práci uvádím také koncept kvality života, a to jak 

objektivní, která je ovlivněná zázemím kvalitní péče, tak subjektivní, v rámci které je 

možné poskytováním kvalitní péče ovlivnit subjektivní vnímání jedince. 

6.1 Teorie ve řejně-politického cyklu 

V problematice paliativní péče je využitelných několik veřejněpolitických 

konceptů. Vzhledem ke struktuře a užšímu zaměření výzkumného problému je v této 

diplomové práci relevantní zvláště model veřejněpolitického cyklu. 

Obecně se teorie veřejněpolitického cyklu zabývá sousledností jednotlivých 

kroků při realizaci dané politiky. Fiala a Schubert (2000, s. 75) uvádí, že „Politický 

proces (jako proces zpracování problému) je rozdělen do sekvencí podle časového 

průběhu a jeho nejjednodušší představa předpokládá tři fáze: iniciaci politiky, realizaci 

politiky a ukončení politiky“ (Fiala a Schubert, 2000, s. 75).  Toto obecné rozdělení je 

v řadě teoretických prací dále precizováno, přičemž počet fází politického cyklu je u 

různých autorů odlišné. Např. Potůček (2005) uvádí jako optimální sedmnáctifázový 

model politického cyklu formulovaný Drorem, využitelnost tohoto a v zásadě dalších 

vícefázových modelů ve veřejněpolitické praxi je však víceméně teoretické. 

Potůček (2005) dále uvádí, že většina analytiků veřejné politiky vystačí s tzv. 

čtyřfázovým modelem veřejné politiky. Ke stejnému závěru v oblasti praktického 

využití těchto modelů dochází rovněž Werner a Wegrich (2007), přičemž tito autoři 

rovněž upozorňují na nutnost dalšího členění uvnitř jednotlivých cyklů. Obecně 

základními fázemi veřejněpolitického cyklu tedy jsou: 

Idnetifikace a uznání problému (Agenda setting) - V rámci této fáze dochází 

k uznání určitého sociálního problému a zároveň je obecně uznáno, že tento problém je 

hodný zřetele. Werner a Wegrich (2007) uvádí, že v rámci této fáze aktéři vně i uvnitř 

vlády, nebo mocenské skupiny hledají způsoby jak ovlivnit kontury řešených agend, tj. 

snaží se o „zrelevantnění“ některých témat. V procesu upoutání pozornosti a 
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zviditelnění zájmové agendy pak tyto mocenské skupiny záměrně mohou nekorektně 

dramatizovat dopad některých problematických oblastí, či jej naopak cíleně snižovat.  

Z hlediska této práce je nutno doplnit rovněž nezájem relevantních aktérů o 

určitou agendu - právě tento přístup se jeví jako příznačný pro postoj hlavních aktérů 

v rámci veřejné sféry k otázce deficitního stavu paliativní péče v ČR (kap. 11 Vymezení 

aktérů). 

Rozhodnutí (Policy formulation and decision making) - V rámci této fáze 

veřejněpolitického cyklu se dostávají vyjádřené a akceptované problémy do programu 

vlády či mocenské skupiny a je rozhodnuto o způsobu jejich řešení, příp. neřešení. 

Potůček (2005) uvádí, že na procesu rozhodování založeném na demokratických 

principech se podílejí především tři hlavní subjekty: občané, úředníci a odborníci. 

V rámci této fáze tedy musí dojít alespoň k rámcovému konsensu (uvnitř skupiny- 

zpravidla volených zástupců či úředníků, která reálně artikuluje občanské zájmy) 

ohledně řešení daného sociálního problému.  

Přirozeně by tedy součástí této fáze mělo být hodnocení dopadů variant 

možných řešení problému a selekce řešení, výsledkem by teprve následně mělo být 

vlastní rozhodnutí o řešení problému.  

Implementace (Implementation) - Fáze implementace představuje vlastní 

realizované řešení předem definovaného problému. Jako základní determinantu, kterou 

je třeba vzít v této fázi veřejněpolitického cyklu v úvahu je nutno chápat vliv některých 

faktorů ovlivňujících přijaté řešení problému. Fiala a Schubert (2000) uvádí, že tato fáze 

se neobejde bez vnějších vlivů, jako jsou ministerstva, vliv jiných dosud 

nezúčastněných aktérů (např. zájmových skupin). Z těchto důvodů tedy často dochází 

k rozhodujícím obsahovým změnám oproti původnímu politickému rozhodnutí. Potůček 

v této souvislosti hovoří o tzv. implementační nedostatečnosti, jehož průvodcem bývá 

přesvědčení, že „jednou zformulované a přijaté politiky dosáhnou svých cílů jaksi 

automaticky, že implementace je snadno realizovatelná“ (Potůček, 2005, s. 44). 

V problematice implementace přijatých rozhodnutí v oblasti paliativní péče je, 

jak bude popsáno v následujících kapitolách, řada deficitních oblastí. V zásadě lze 

konstatovat, že alespoň částečně korelují s typologií faktorů pozměňujících původní 

obsah veřejné politiky uváděné Potůčkem: 
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„a) nejasné vyjádření cílů a obsahu veřejných politik; 

b) konfliktní realizační kritéria; 

c) selhání realizačních stimulů; 

d) protiřečící si instrukce;  

e) omezená kapacita řízení“ (Potůček, 2005, s. 44). 

Hodnocení (Evaluation)- Evaluací je z hlediska veřejněpolitického cyklu 

myšleno zhodnocení působení realizovaných aktivit. Fiala a Schubert (2000) uvádí, že 

evaluace tj. ocenění politických záměrů převedených na činy může být realizováno 

různými způsoby a podle nejrůznějších kritérií. Tito autoři rozlišují mezi 

administrativní, politickou a vědeckou evaluací, přičemž výstupem by vždy mělo být 

komplexní posouzení dopadu přijatých opatření z daného hlediska evaluace.  

Jako součást fáze hodnocení lze chápat rovněž fázi ukončení tedy terminaci, 

v jejímž rámci se dle Wernera a Wegricha (2007) uzavírá agenda již vyřešeného 

problému, nebo se uzavírá agenda ze které je zřejmé, že přijatá opatření nebyla 

dostatečně účinná při řešení problému- tím se problém vlastně opět dostává do první 

fáze veřejněpoltického cyklu a je ideálně dále řešen. Fiala a Schubert (2000) však v této 

souvislosti dodávají, že by bylo mylné domnívat se, že vyřešení určitého problému 

automaticky znamená zrušení příslušných opatření původně zamýšlených k řešení 

tohoto problému. 

Další přístup podle Lasswella (1977) uvádí model, který vymezuje šest níže 

uvedených kroků. Kroky jsou v podstatě totožné s výše uvedenými čtyřmi kroky. 

Schéma č. 3: Diagram veřejně politického cyklu  

 

Zdroj dat:  Young and Quinn (2002) in Sutcliffe and Julius Court (2005) 
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6.2 Koncept kvality života 

Se zdravotní péčí obecně tedy rovněž s paliativní péčí je často skloňován 

koncept kvalita života. Termín kvalita života není možné jednoduše vymezit, jedná se o 

velmi složitý multidimenzionální koncept.  

V podstatě neexistuje celosvětově uznávaná definice kvality života. Podle jedné 

z nich se jedná o „subjektivní globální hodnocení vlastního života“ (Sláma, in Payne, 

2005, s. 288). WHO (1994) pod pojmem kvality života rozumí: „to jak člověk vnímá své 

postavení v životě v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a ve vztahu 

ke svým osobním cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům“ (in Janečková, 

Hnilicová, 2009 s. 50). Søren uvádí, že kvalita života znamená jednoduše „dobrý život“. 

To znamená žít život na vysoké úrovni. (Søren a kol., 2003) 

Engel a Bergsma (in Křivohlavý, 2002) hovoří o problematice kvality života ve 

třech dimenzích, a to makro-rovině, mezo-rovině a personální rovině. V makro-rovině 

se jedná o kvalitu života velkých společenství např. určité země, kontinentu. V tomto 

pojetí je život chápán jako absolutní morální hodnota. Pojem kvalita života je součástí 

základních politických úvah (např. problematika boje s chudobou, investic do 

zdravotnictví). V mezo-rovině jde o kvalitu života v malých sociálních skupinách např. 

ve škole, v domově důchodců. K respektu k morální hodnotě života člověka Engel a 

Bergsma přidali ještě problematiku sociálního klimatu, otázky uspokojování potřeb 

jednotlivých členů skupin, vzájemných vztahů mezi členy skupiny atd. Osobní 

(personální) rovina se týká lidského jedince. Při stanovení kvality života se jedná o 

osobní hodnocení vlastního života. (Křivohlavý, 2002) 

Problematikou kvality života se lidé zabývali v náboženství a filosofii. Podle 

Hnilici se lidé kvalitou života a jejím zkoumáním začali zabývat po 18. stol., a to 

s rozvojem osvíceneckého myšlení. V pojetí osvícenství je smyslem existence život 

sám, již to není služba Bohu nebo králi (Hnilica, 2005).  

Termín „kvalita života“ je ve světě často skoloňován od 60. Let 20, stol., a to 

v souvislosti s diskuzí o úloze sociálního státu v rámci materiálního zabezpečení lidí 

z chudších vrstev (Hnilicová, 2005).. Od 70. let 20. stol. se termín kvalita života 

používá i v medicíně. I když v rámci medicíny jde o oblast poměrně novou, už dnes se 

odborníci shodnou na potřebě sledovat kvalitu života pacientů jako jednu ze základních 
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složek medicínských či zdravotnických intervencí. V této oblasti se používá pojem 

„health related quality od life“, který lze vykládat následovně: „subjektivní pocit životní 

pohody, který je asociován s nemocí či úrazem, léčbou a jejími vedlejšími účinky“ 

(Hnilicová, 2005, s. 211, 212). To znamená, že se kromě klinických údajů o pacientovi 

sledují rovněž subjektivní a objektivní údaje o psychickém a fyzickém stavu pacienta, 

jde především o přítomnost bolesti, prožívaná míra úzkosti, převažující typ emocí atd. 

Vyjadřuje míru, do jaké nemoc a její léčba ovlivňují možnost a schopnost pacienta žít 

takový život, který mu přináší uspokojení (Sláma, 2005). 

Podle Ventegodta kvalitu života západní společnost chápe jako štěstí, naplnění 

potřeb ve fungujícím sociálním kontextu. Kontext je možné rozdělit do tří skupin: 

• Subjektivní kvalita života ukazuje, jak je každý jedinec spokojen 

s vlastním životem, jak vidí naplnění svých potřeb. Odráží pocity 

jednotlivých lidí spojené s pocitem uspokojení vlastních potřeb. 

• Existenciální kvalita života – uvažuje kvalitu života na tzv. hlubší úrovni. 

Toto pojetí předpokládá, že člověk má tzv. hlubší kvality, které si 

zaslouží být respektovány. Koncept říká, že po naplnění biologických 

potřeb zabezpečujících růst je třeba žít v harmonii a kulturními a 

náboženskými ideály.  

• Objektivní kvalita života oproti subjektivní ukazuje, jak vnější kvalitu 

života jedince vidí okolní svět. Toto závisí na kultuře a hodnotách 

společnosti, ve které žijeme. Zahrnuje uspokojování biologických a 

materiálních potřeb. (Ventegodt a kol., 2003) 

Níže uvedené schéma tyto rozdíly mezi objektivní, subjektivní a existenciální 

kvality životou znázorňuje graficky. 

Schéma č. 4 Kvalita života 



Diplomová práce  

29 
 

 

Zdroj: (Ventegodt a kol., 2003) 

Hovoříme-li o kvalitě života v souvislosti se zdravím, jde o výraz označující 

subjektivní, individuální a velmi osobní pocit, který je spojován s prožitkem životní 

spokojenosti, štěstí, blaha i zdraví ve všech jeho rovinách. Nejde tedy jen o objektivní 

zdravotní stav jedince a objektivní podmínky pro jeho zachování a rozvoj, ale 

především o vlastní prožívání života s nemocí či postižením. (Jančeková, Hlinicová, 

2009) 

Pokud hovoříme o konceptu kvality života v souvislosti s poskytováním 

paliativní péče, je třeba brát v úvahu jak objektivní, tak subjektivní faktory. Je nutné 

vzít do úvahy objektivní stránku, tedy zázemí, kvalitní zdravotní péči. Poskytováním 

kvalitní paliativní péče je možné samozřejmě ovlivnit subjektivní vnímání jedince. 

Psychologická, sociální a spirituální složka péče mohou determinovat osobní pocity 

prožívání posledních dnů. Naopak nekvalitní paliativní péče mívá za následek pocity 

bezvýznamnosti, opuštěnosti a nenaplnění. V podstatě lze říci, že nedostatečná 

dostupnost paliativní péče snižuje kvalitu života obyvatel daného státu. 
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7 Vymezení základních pojm ů 

Protože pojem paliativní péče není v laické veřejnosti natolik známý, považuji za 

důležité, pojem vysvětlit a objasnit. Dalšími pojmy, které zde vymezím, jsou smrt a 

umírání. V současné době je velmi často skloňován pojem eutanazie, tento pojem je ve 

spojení s paliativní péčí kontroverzní, proto však považuji za důležité jej v práci zmínit. 

7.1 Paliativní pé če 

Představuje komplexní systém pomoci nevyléčitelně nemocným a umírajícím 

pacientům a jejich rodinám. V rámci paliativní medicíny je kladen důraz na kvalitu 

života a na celostní přístup k umírajícím a jejich rodinám. (Haškovcová, 2000) 

Výraz paliativní péče je odvozena z latinského slova Pallium, což znamená 

rouška, plášť. Anglické sloveso Palliate znamená mírnit, tišit. (Opatrná, 2008) 

Doporučení Rec (2003) 24 Palliative care vysvětluje úkol paliativní péče jako „zakrýt 

hojivou rouškou účinky nevyléčitelné nemoci“. (O organizaci paliativní péče, 2004, s. 

21) 

V podstatě neexistuje všemi odborníky uznávaná definice paliativní péče. 

Jednou z používaných definic paliativní péče je ta, kterou vytvořila Světová 

zdravotnické organizace: „P řístup, který zlepšuje kvalitu života pacientů a jejich rodin, 

kteří čelí obtížím spojeným s život ohrožujícím onemocněním, a to prostřednictvím 

prevence a zmírnění utrpení pomocí včasné identifikace, léčby bolesti a zajištění 

fyzických, psychosociálních a duchovních potřeb. Paliativní péče: 

• považuje umírání za normální proces, 

• nemá v úmyslu urychlit ani odkládat smrt 

• využívá tým odborníků“ . (Hall a kol., 2011, s. 6) 

Podle WHO je možné prostřednictvím paliativní péče zlepšit kvalitu života 

pacientů a jejich rodin, kteří jsou postiženy život ohrožujícím onemocněním. Snaží se o 

předcházení utrpení a úlevu od něho pomocí časného odhalení a léčení bolesti, 

psychosociálních a spirituálních obtíží. Paliativní péče chápe umírání jako přirozený 

proces, nesnaží se urychlit ale ani nepřirozeně oddálit smrt. V rámci paliativní péče je 
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poskytována rovněž psychologická a spirituální péče.  (WHO, 2002, in Koncepce 

paliativní péče, 2004) 

Z lékařského pohledu se jedná o péči o pacienta v preterminálním a terminálním 

stadiu nemoci, která má minimalizovat průvodní jevy umírání. K tomu by měla využít 

všech možností moderní medicíny.  Preterminální stav začíná okamžikem, kdy se přijde 

na to, že nemoc konkrétního člověka není slučitelná se životem, tzn. je stanovena 

diagnóza vážné, nevyléčitelné nemoci.  Terminální stav je stav, ve kterém dochází 

k postupnému odumírání funkcí organismu. Terminální stádium trvá krátké časové 

období, většinou jde o dny až týdny (Skála a kol., 2005).  

Moderní paliativní péče se začala rozvíjet výrazně později, nežli ostatní obory 

medicíny, a to až ve druhé polovině 20. století. Jedním z hlavních faktorů byla 

skutečnost, že díky úspěchům moderní medicíny došlo za posledních sto let 

k výraznému prodloužení střední délky života. Zvýšení kvality a délky života a 

poskytování zdravotní péče má rovněž paradoxně za následek prodloužení doby 

umírání, tzn., že lépe a déle žijeme, ale na druhé straně také déle umíráme. 

K výraznému zpoždění vývoje paliativní péče došlo rovněž díky terapeutickým 

úspěchům moderní medicíny. Smrt přestala být považována za přirozenou součást 

života, byla tzv. démonizována. Naděje, kterou moderní medicína přináší, přesouvala 

potřebu poskytování péče umírajícím do pozadí. (Haškovcová, 2000, s. 21, 22) 

Odborná veřejnost rozlišuje paliativní péči dle stupně odbornosti a komplexnosti 

péče potřebné k udržení kvality života na dva typy paliativní péče. Jedná se o obecnou a 

specializovanou paliativní péči. 

7.1.1 Obecná paliativní pé če 

Tento typ paliativní péče je poskytován všemi zdravotníky v rámci jejich 

odborností, a to při péči o pacienty v pokročilém stádiu onemocnění. V rámci této péče 

by zdravotníci měli brát ohled především na kvalitu života pacienta. Nejčastěji jde o 

léčbu symptomů, respekt k pacientově osobnosti a samostatnosti. Důležitá je citlivost a 

komunikace s pacientem a jeho rodinou. Obecnou paliativní péči by měly být schopni 

poskytovat všichni zdravotníci s ohledem na svou odbornost. 
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7.1.2 Specializovaná paliativní pé če 

Jedná se o specializovanou interdisciplinární péči, která je pacientům a jejich 

rodinám poskytována týmem odborníků. Ti jsou speciálně v paliativní péči vzděláni a 

mají dostatečné zkušenosti. Speciální paliativní péče je poskytována v různých formách. 

a) Mobilní paliativní péče je poskytována v domácím či náhradním sociálním 

prostředí, a to prostřednictvím návštěv lékaře, sester, ošetřovatelů, nebo dalších 

odborníků. Velmi důležitá je garance dostupnosti péče 7 dní v týdnu po 24 hodin. 

Tato péče rovněž zahrnuje velmi důležitou podporu pacientovy rodiny a blízkých, 

kteří o něho pečují. 

b) Hospic je lůžkové zařízení, které poskytuje specializovanou paliativní péči 

především pacientům v preterminálním a terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. 

Důležitou součástí péče je snaha o uspokojování přání a potřeb pacientů. V rámci 

hospice je nutné vytvořit takové prostředí, aby pacient mohl mít až do konce života 

intenzivní kontakt s blízkými. Dbá se na domácí atmosféru a zajištění soukromí 

pacientů. 

c) Oddělení paliativní péče v rámci zdravotnických zařízení, nemocnicích, léčebnách 

apod. poskytuje specializovanou péči nemocným, kteří zároveň potřebují pro léčbu 

ostatní služby nemocnice. Oddělení se snaží realizovat hospicový program v rámci 

daného zařízení, limitovanou podle možností. Oddělení funguje jako lůžková 

základna konziliárního týmu paliativní péče. Neméně významná je rovněž edukační 

a výzkumná funkce.  

d) Konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení zajišťuje 

interdisciplinární odbornou paliativní péči poskytovanou týmem odborníků. 

Pacientovi je poskytována na oddělení, kde byl dosud léčen. 

e) Specializovaná ambulantní paliativní péče zajišťuje péči pacientům, kteří jsou 

v domácím prostředí nebo v zařízení sociální péče. Důležitá je spolupráce 

s praktickým lékařem a zařízeními domácí péče.  

f) Denní stacionář paliativní péče, v rámci kterého jsou řešeny zdravotní problémy 

pacienta, který je ošetřován v domácím prostředí. Pacient tráví čas, po který není 
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možný jeho pobyt doma ve stacionáři, který nabízí rovněž edukační a rekreační 

aktivity.  

g) Zvláštní zařízení specializované paliativní péče - např. specializované poradny a 

tísňové linky, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny atd. (Standardy 

hospicové paliativní péče, 2007). 

7.1.3 Hospicová paliativní pé če 

Hospicová péče je jednou z forem specializované paliativní péče. Tvoří ji souhrn 

lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných 

preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální 

léčby, pokračuje tedy léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit 

všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující 

biopsychické, spiritistické a sociální potřeby nemocného.  

Hospicová péče je realizována různými formami. Těmito jsou: 

1) Domácí hospicová péče 

Pacient je v domácím prostředí, to je pro něj z pohledu blízkosti rodiny většinou 

ideální. Vzhledem k možnostem však není ve všech aspektech medicíny dostačující. 

Předpokládá určitou úroveň rodinného zázemí, které se však touto péčí často vyčerpá. 

Domácí hospicová péče přináší komplexní ošetřovatelskou péči, která je poskytována 

nemocnému i rodině. Méně často poskytuje péči psychologickou, sociální a spirituální. 

2) Stacionáře 

Pacient je v tomto případě přijat ráno a odpoledne nebo večer se vrací domů. 

Tento způsob je využíván u pacientů, u kterých nestačí domácí hospicová péče, ale stále 

mají rodinné zázemí. Stacionáře jsou většinou součástí lůžkového hospice. 

3) Lůžková hospicová péče 

Je aktuální tehdy, když předchozí dvě formy nestačí, nebo nejsou vůbec 

z různých důvodů možné a dostupné. Hospic má obvykle kapacitu kolem 30 lůžek. 

Pokoje jsou většinou jednolůžkové s přistýlkou pro někoho blízkého z rodiny, kdo chce 

pacienta doprovázet. Je možná trvalá přítomnost příbuzných, kteří se mohou, ale 
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nemusejí podílet na péči o nemocného. Návštěvy příbuzných jsou povoleny 7 dní v 

týdnu, 365 dní v roce. Denní hospicový režim je přizpůsoben potřebám pacientů. 

Součástí hospiců jsou také místnosti, kde může být sloužena mše a také místnost 

posledního rozloučení. (Koncepce paliativní péče, 2004) 

 

7.2 Umírání a smrt 

Z lékařského pohledu je smrt, úmrtí, skon zastavení vitálních funkcí 

v organismu. Tento stav provede takové změny v organismu, které znemožňují další 

obnovení životních funkcí. Jedná se o úplnou a trvalou ztrátu vědomí, o stav organismu 

po ukončení života. Umírání je však proces, který vede ke smrti. (Pelikánová, 2011) 

V rámci české legislativy smrt vymezuje pouze zákon č. 285/2002 Sb., o 

darování, odběrech a transplantacích tkáních a orgánů a o změně některých zákonů 

(transplantační zákon), který v § 2, odst. e) vymezuje „pro účely tohoto zákona se 

rozumí…. - smrtí nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene“. V § 

10 je dále uvedeno, že „smrt se zjišťuje prokázáním  

• Nevratné zástavy krevního oběhu,  

• Nevratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene, kdy jsou 

funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle“ . (Zákon č. 

285/2002 Sb, o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů, § 

10) 

Umírání podle medicínského hlediska je pouze terminální stav. Odborníci však 

uvádějí, že se jedná o proces, který začíná dříve. „Umírání je především proces“, který 

můžeme ad absurdum přenést do tvrzení „umíráme od narození“ jak uvádí Haškovcová 

(2002). Podle Haškovcové lze proces umírání rozdělit do tří fází, stádií, a to pre finem, 

in finem a post finem. 

První fáze pre finem začíná v době, kdy lékař a po té i pacient zjistí, že nemoc 

člověka je vážná a do budoucna neslučitelná se životem. Umírání je proces, který začíná 

„diagnózou vážné, dlouhodobé a prognosticky neblahé nemoci“ (Haškovcová, 2002, s. 

205). V tomto, relativně dlouhém období je třeba kromě lékařské pomoci pacientovi 
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poskytovat rovněž psychologickou a sociální péči. Nebezpečím, ke kterému může dojít 

při neposkytování rozšířené péče je tzv. psychická a sociální smrt. Člověk v tomto 

stádiu propadá beznaději a zoufalství a vstup fyzické smrti se touto cestou může uspíšit. 

Nezastupitelnou roli v tomto stádiu nemoci je hraje kromě lékařů rovněž rodina 

pacienta, velmi důležitá domácí péče apod. Je důležité, aby mohl člověk v tomto stádiu 

žít pokud možno stejným způsobem, jako před nemocí. Podle Haškovcové (2002) 

„záměna pojmu umírání v širokém slova smyslu s terminálním stavem způsobila častou 

a milnou interpretaci, že klasická forma psychické odezvy na příchod vážné nemoci 

začíná až ve fázi in finem“ (Haškovcová, 2002, s. 207). Potřebná psychická a sociální 

pomoc pak přijde v době, kdy už je pozdě. 

Druhou fází v procesu umírání je fáze in finem, neboli terminální stádium 

nemoci. Etickým problémem moderní doby je odsunutí umírání za tzv. bílou plentu. 

Lékaři se snaží umírající pacienty přesunout do jiných zařízení, předat umírajícího tzv. 

dál. Dříve byla smrt součástí života, smrt nastala po ritualizovaném rozloučení 

s příbuznými a posledním pomazání. V moderní době, kdy se přesunula do nemocnic a 

zdravotnických a sociálních zařízení je sice poskytována potřebná odborná péče, chybí 

však sociální kontakt. Většina lidí umírá v samotě, smrt nastává v době, kdy není na 

blízku žádný příbuzný. Právě paliativní péče se snaží toto odlidštění a samotu z procesu 

umírání vytěsnit. 

Poslední fází je fáze post finem. Jde jednak o péči o mrtvé tělo a jednak o rodinu 

mrtvého. Pro lékaře a zdravotníky tato fáze končí předáním mrtvého těla. V rámci 

konceptu paliativní péče je však rovněž tato fáze důležitá. Starost o rodinu zemřelého je 

jedním z jejích úkolů. 

Kübler-Rossová (1969), na základě rozhovorů s nemocnými a umírajícími 

definovala fáze umírání na základě pocitů pacientů. Prvním stádiem je popírání a 

izolace. V této fázi pacienti úzkostlivě popírají svou nemoc, a to bez ohledu na to, zda o 

ní byli informováni, či k tomuto přesvědčení došli sami. Popírání je v podstatě 

obranným mechanismem pacientova vědomí, aby se ze zprávy o svém stavu sebral a 

zmobilizoval v sobě dostatek sil. Druhou fází je stádium zlosti. Nemocný prožívá pocity 

zlosti, závisti a vzteku. Často si klade otázku, proč zrovna já. Tato fáze je velmi složitá 

pro rodinu a zdravotnický personál, protože právě na ně si pacient často svůj hněv 

vybíjí. Od blízkých i profesionálů je v této fázi velmi důležitá tolerantnost k tomuto, 
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často iracionálnímu chování. Následuje třetí stádium, a to smlouvání. Nemocný doufá, 

stejně jako to dělají malé děti, že za „dobré chování“ přijde také odměna, a to v podobě 

„odkladu“. Nemocní často uzavírají smlouvy s Bohem, které drží v tajnosti. Deprese, 

jak je nazváno čtvrté stádium, které přichází ve stavu, kdy mu ubývá sil, podstoupil 

mnoho léčebných zákroků a operací a přichází pocit velké ztráty. Poslední stádium 

Kübler-Rossová nazvala akceptace. K tomu, aby tento stav pacient prožil je však třeba, 

aby mu někdo pomohl překonat stádia předcházející. Člověk již necítí zlost ani lítost ze 

svého stavu. Bylo by chybné se však domnívat, že jde o šťastnou chvilku života. Člověk 

je unaven, zesláblý a většinu času tráví ve spánku či agónii. V tomto stavu už péči 

potřebuje spíše rodina a blízcí. 

Z uvedených fází, které vypovídají o stavu pacientů od zjištění diagnózy až po 

úplný konec, je patrné, že právě paliativní péče, tedy poskytování zdravotnické, 

psychologické, sociální a duchovní péče je velmi důležité. Podle Kübler-Rossové by 

člověk, kterému nebude poskytována dostatečná psychologická a sociální péče, nedošel 

až do stádia akceptace, ale zemřel by ve zlosti a depresích.  

 

7.3 Eutanazie 

V souvislosti s lékařskou etikou se na tomto místě zmíním rovněž o pojmu, který 

souvisí se smrtí a umíráním a v moderní historii je diskutován velmi často, a to o pojmu 

eutanazie. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složité téma, které je vhodné rozebírat 

v samostatných pracích, nebudu se jím dále v práci zabývat. 

Pojem eutanazie si lze vysvětlovat různými způsoby. Podle holandské definice 

se jedná o „úmyslné ukončení života člověka někým jiným než člověkem samotným 

(=lékařem), na jeho vlastní žádost“ (Munzarová, 2005, s. 49). Souvisejícím pojmem je 

rovněž asistované suicidum, tzn., že člověk ukončuje svůj život sám za asistence lékaře. 

Pokud oba pojmy, které spolu velmi pevně souvisí, spojíme, definice se rozšíří, a to 

„eutanazie je úmyslné zabití člověka, ať již aktivním nebo pasivním, někým jiným, než 

člověkem samotným (=lékařem) na jeho vlastní žádost“ (Munzarová, 2005, s. 49). 

V minulosti tento pojem používali národní socialisté v nacistickém Německu, a 

to v rámci tzv. „akce eutanazie“, při které byly usmrcovány děti narozené s defekty a 
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dále eutanazie dospělých, při které byli zplynováni a později zabíjeni vyhladověním 

především mentálně nemocní pacienti. Podle odhadů od roku 1938 do roku 1945 takto 

zemřelo 5 000 dětí a až 140 000 dospělých lidí. (Opatrná, 2008, s. 54) Právě 

s nacistickým Německem dnes odpůrci legalizace eutanazie tuto problematiku často 

spojují.  

Naopak zastánci eutanazie často hovoří o tzv. „právu na smrt“. Podle nich by 

měl mít každý člověk právo rozhodnout o okamžiku své smrti. Tyto tendence se 

rozšířily v západních zemích (Anglie, Kanada, USA) v 80. letech 20. stol., a to 

vytvořením možností určování svých záměrů předem, např. iniciativy „do not 

resuscitace“ apod. Lidé jsou nuceni se předem rozhodnout, v jakém stavu nechtějí, aby 

se pokračovalo v léčbě a přistupovalo k záchraně jejich života. (Munzarová, 2005) 

Nejdále se v přístupu k eutanazii dostalo Holandsko, kde byla již v roce 1994 eutanazie 

za určitých podmínek uzákoněna (Munzarová, 2005). Dekriminalizována je také 

v Belgii. Asistované suicidum potom také ve Švýcarsku. V USA je povolena jen 

aplikovaná sebevražda, ale to pouze ve státě Oregon. 

Proti eutanazii se však staví množství lékařů i zástupců odborné veřejnosti. 

Munzarová (2005) uvádí, že eutanazie není slučitelná s povoláním lékaře, je v přímém 

rozporu s Hippokratovou přísahou, která se stala etickým základem lékařského 

povolání, která říká „nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani 

nikomu tuto možnost nenavrhnu“ (Kořenek, 2004, s. 188). Světová lékařská asociace 

přijala v říjnu 1987 deklaraci o eutanazii, která uvádí: „eutanazie je čin promyšleného 

ukončení života pacienta, byť i na pacientovu vlastní žádost nebo na žádost blízkých 

příbuzných, je neetická. To nezabraňuje lékaři, aby respektoval přání nemocného 

nechat proběhnout přirozený proces umírání v konečné fázi choroby“. K odmítnutí 

legalizace eutanazie se postavila rovněž česká lékařská komora ve svém kodexu, ve 

kterém uvádí „lékař nemá prodlužovat utrpení nemocného s nevyléčitelnou chorobou, 

avšak eutanazie a asistovaná sebevražda jsou nepřípustné. Eutanazie i asistovaná 

sebevražda jsou projevem selhání“ (Munzarová, 2005, s. 49). 

Právě poskytování kvalitní paliativní péče, tedy léčba bolesti, psychologická, 

sociální a duchovní péče je možnou cestou pro předcházení takových pocitů a stavů 

pacientů, které vedou k žádostem o zkrácení života. Když paliativní péče včas vystřídá 
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kurativní léčbu, nedochází k prodlužování života za každou cenu, tedy tzv. distanázii. 

Jde tedy o cestu, která rovněž zabezpečí možné zneužití případné povolené eutanazie. 
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8 Paliativní pé če, lidská práva, léka řská etika 

8.1 Lidská práva 

V kontextu problematiky poskytování lékařské, především paliativní péče je 

vhodné zde zmínit nejdůležitější prohlášení a úmluvy, které řeší především práva 

pacientů. V roce 1948 byla Valným shromážděním OSN vyhlášena Všeobecná 

deklarace lidských práv, v roce 1950 byla v rámci Rady Evropy podepsána v Římě 

Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti. 

Z oblasti národní legislativy je třeba zmínit Listinu základních práv a svobod, 

která byla vyhlášena Federálním shromážděním ČSFR v roce 1992 a je součástí Ústavy 

ČR. Podle Opatrné (2008) listina zaručuje svobodu a rovnost všech lidí v důstojnosti i 

v právech. Listina dále prohlašuje: 

„Každý má právo na život a nikdo nesmí být zbaven života.  

Každý má právo na ochranu zdraví.  

Každý má  právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost. 

Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

osobního života.“ (Zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod) 

Problematika lidských práv se odráží ve všech poválečných etických kodexech a 

doporučeních týkající se biomedicíny. Jedná se např. o Norimberský kodex, Ženevská 

deklarace (Ženevský slib lékařů) (1948), Lisabonská deklarace o právech pacientů 

(1981), Deklarace o nezávislosti a o profesionální svobodě lékaře (1986). V roce 1997 

byla Řídícím výborem pro biotiku při Radě Evropy zveřejněna Úmluva o ochraně 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti ve vztahu k medicíně a biologii. Tuto úmluvu 

v roce 2001 ratifikovala rovněž Česká republika. 

Jeden z dokumentů, který deklaruje potřebu pohlížet na paliativní péči, jako na 

významné téma poskytování zdravotní péče je Doporučení rady Evropy č. 1418/1990, 

Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. Součástí 

charty je konstatování, že posláním Rady Evropy je rovněž ochrana důstojnosti všech 
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lidí a práva, která z ní lze odvodit. Ochrana práv a respekt k důstojnosti člověka by měla 

být realizována prostřednictvím poskytnutí takového prostředí, které člověku umožní 

důstojné umírání.  

V Chartě je rovněž uveden fakt, že základní práva nevyléčitelně nemocných 

nebo umírajících jsou dnes ohroženy mnoha faktory, např.: 

„Nedostatečnou dostupností paliativní péče a dobré léčby bolesti. 

Častým zanedbáváním léčby fyzického utrpení a nebráním zřetele na 

psychologické, sociální a spirituální potřeby. 

Chybějícím nebo nevhodným sociálním a institucionálním prostředím, které by 

umírajícímu umožňovalo pokojné rozloučení“. (Opatrná, 2008, s. 29) 

Rada Evropy dokumentem vyzývá členské státy, aby nastavili nezbytnou 

sociální a legislativní ochranu, která by zabránila všem nebezpečím, se kterými mohou 

být nemocní konfrontováni. Nejčastěji jde o umírání s nesnesitelnými symptomy 

(bolesti, dušení spod.), o prodlužování umírání terminálně nemocného proti jeho vůli, o 

umírání o samotě, v zanedbání, o nedostatečné zajištění financí a zdrojů pro podpůrnou 

péči. Členské státy jsou chartou vyzvány k uznání a zajištění nároků nevyléčitelně 

nemocných a umírajících lidí na komplexní paliativní péči tím, že paliativní péči uznají 

za zákonný nárok individua ve všech členských státech. 

Práva nemocných obecně jsou ošetřena větším množstvím zákonů, vládních 

nařízení či vyhlášek. Práva a povinnosti související s paliativní léčbou jsou však shrnuty 

především v příslušných kodexech a deklaracích. Je však nutné zmínit fakt, že 

závaznost těchto kodexů v žádném případě není na stejné úrovni, jako závaznost 

zákonných norem. Situace v etických souvislostech péče o nevyléčitelně nemocné a 

umírající pacienty v České republice se postupně zlepšuje, stále však nejsou etické 

normy součástí legislativy. 
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8.2 Lékařská etika  

Jedním z termínů, které jsou v souvislosti s paliativní péčí velmi často 

spojovány, je koncept lékařské etiky. Pojem lékařská etika souhrnně označuje etické 

problémy v lékařství. Je součástí konceptu tzv. bioetiky (bios – život, etika – mravnost), 

která je chápána jako obecný pojem zastřešující různé dotčené oblasti etiky. 

Haškovcová definuje bioetiku jako nadřazený pojem k lékařské etice. Bioetika zahrnuje 

nejen praktický výkon lékařské praxe, ale též problematiku výzkumu v lékařských a 

příbuzných oborech (biologie, biofyzika, chemie, farmacie), (Haškovcová, 2002, s. 15).  

Hlavním předmětem lékařské etiky jsou morálně-etické problémy lékařské 

praxe. Podle Kořenka se jedná především o „ postoj lékaře k pacientovi, osobnost lékaře 

a problematiku interpersonálních vztahů ve zdravotnictví, dilematické situace 

v teoretické i klinické medicíně, problematiku lidské reprodukce a problematiku 

umírajících, paliativní medicíny a eutanazie.“ (Kořenek, 2004, s. 49)  

Lékařskou etikou se zabývali myslitelé již od starého Řecka. Od této doby po 

dlouhá staletí byla Hippokratova přísaha jediným etickým kodexem v oblasti medicíny. 

I když vznikla přibližně roku 400 před n. l. je mnoha odborníky i laiky dodnes 

uznávaná. I když jsou některé pasáže již překonány, obecný důraz na profesní mravnost 

zůstává platný. (Haškovcová, 2002, s. 18) Kořeny moderní lékařské etiky je možné 

nalézt rovněž v judaismu, katolicismu a protestantismu. (Kořenek, 2004, s. 45-49)  

Jako samostatný obor medicíny se lékařská etika začala konstituovat po druhé 

světové válce. Jedním z prvních autorů zabývajících se danou problematikou byl Joseph 

F. Flether. Vývoj oboru je v různých zemích odlišný. V některých zemích, např. 

v Německu se jako samostatný obor medicíny dodnes nevyučuje, v jiných zemích tomu 

tak je již od druhé světové války, např. Francie. V Československu byla za samostatný 

obor medicíny lékařská etika prohlášena v roce 1991. (Haškovcová, 2002, s. 19) 

Za historický základ a nyní součást lékařské etiky je považována tzv. 

deontologie. Tzv. deontologické kodexy představují mravní závazky lékařů vůči 

pacientům, kolegům a veřejnosti. Nejstarší je již zmíněná Hippokratova přísaha, která je 

předčítána např. při promocích lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je tedy dodnes 

živá.   
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Po druhé světové válce, kdy bylo třeba reagovat na zločiny nacistických lékařů, 

bylo vytvořeno mnoho kodexů, a to jak specifických v oblasti lékařské etiky, tak 

všeobecných. Prvním z nich byl tzv. Ženevský slib lékařů, dále byly konstituovány 

Lisabonská deklarace o právech pacientů, Deklarace o nezávislosti a profesní svobodě 

lékařů. V Československu byl sepsán obšírný dokument Morální profil zdravotnického 

pracovníka. V roce 1995 byl schválen Etický kodex České lékařské komory. Rovněž 

členové komor příbuzných oborů vytvořili své kodexy, např. Etický kodex lékárníka. 

Pro paliativní a ošetřovatelskou péči jsou pak velmi důležité etické kodexy zdravotních 

sester a ošetřovatelek, a to ICN – kodex zdravotní sestry, Kodex sester, Etické normy 

v ošetřovatelském povolání. (Haškovcová, 2002) 

Za základní principy lékařské etiky Kořenek uvádí princip beneficience 

(dobročinnosti), který zahrnuje základní pravidla lékařova jednání, ochranu života, 

obnovení zdraví, zlepšení kvality života a úlevu od strádání a bolesti, dále princip 

nonmalaficience (druhému neuškodit). Velmi důležitým je rovněž princip autonomie 

nemocného, který vyžaduje, aby mezi lékařem a nemocným byl dobrovolný partnerský 

vztah, kdy lékař svými schopnostmi pečuje o nemocného a na něm spočívá konečná 

autorita. Poslední je princip spravedlnosti v poskytování indikované péče. Ideál 

spravedlnosti v této oblasti je však omezen ekonomickými, lidskými a geografickými 

možnostmi (Kořenek, 2004). 

V souvislosti s paliativní péčí se pojem lékařská etika často skloňuje. Na jedné 

straně jde o etické problémy v rámci poskytování kvalitní paliativní péče, na straně 

druhé jde o stanovení situace, stavu pacienta, kdy dojde k přechodu od kurativní 

k paliativní terapii. Ukončení kauzální léčby by mělo být vždy týmové rozhodnutí. Další 

velmi důležitou otázkou jsou dilemata v množství symptomatických léků, které se 

podávají je snížení utrpení v souvislosti s obavou z urychlení smrti (Kořenek, 2004). 
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9 Vývoj postoje spole čnosti ke smrti a umírání 

V následující kapitole se zaměřím na vývoj postoje společnosti ke smrti. Vývoj 

postoje společnosti k umírání a smrti je pro stav a vývoj paliativní péče velmi důležitý. 

Historický vývoj determinuje přístup ke smrti a umírání v současnosti a ten ovlivňuje 

stav paliativní péče dnes a vývoj do budoucna. 

Každou kulturu a vyspělou civilizaci minulosti je možné zkoumat ve vztahu 

k postoji smrti a umírání, který v té době převažoval. V průběhu dějin se tento postoj 

měnil a vyvíjel. Vzhledem k obsáhlosti tématu zde uvádím pouze vybrané přístupy, a to 

od starověku až po moderní a postmoderní společnost. 

Příslušníci egyptské civilizace již od prehistorického období věřili, že smrt je 

pouze přechodem do jiného světa, světa mrtvých. Ten ležel na západě od Nilu, a proto 

se zde nestavěli stavby určené pro živé. Podle Kerringana byl egyptský posmrtný život 

velmi podobný tomu pozemskému. Z archeologických nálezů víme, že pro Egypťany 

byl posmrtný život a příprava na něj někdy důležitější než jejich. Již od prehistorických 

dob pohřbívali své mrtvé do země, v poloze embrya čelem na západ, do říše mrtvých. 

Pozdější stavba pyramid a technika mumifikace dokládá, jak dlouho se na posmrtný 

život připravovali. Součástí života Egypťanů bylo kromě kultu smrti také uctívání 

předků (Blumenthal-Barby, 1987).  

Kultury starověkého Řecka a Říma rovněž věřili v posmrtný život. Řekové věřili 

v nesmrtelnost lidské duše. Své mrtvé vybavovali vším, co jim pomohlo dostat se do 

„Hádovy říše“. Platon ve svém díle Republika píše o hrdinovi Érovi a jeho cestě na 

místo, kde sedí soudcové u otvorů do země a do nebe. Duše se vracejí jak z nebe, tak 

podzemí, aby se dostaly zpět na zem ve zvířecí či lidské podobě. (Davies, 2005, s. 27). 

Římané umírající blízké pokládali na zem, aby byl co nejblíže matce zemi. Nejbližší 

příbuzný pak zachytil ústy poslední vydechnutí. Zemřelého omyli, natřeli vonnými oleji 

a dali mu pod jazyk minci, jako platbu za převoz do podsvětí. Jak Řekové, tak Římané 

své mrtvé pohřbívali i spalovali a popel pak ukládali (Ürogdi, 1968). 

Západní civilizaci ve větší míře ovlivnilo biblické a dále křesťanské pojetí smrti 

a umírání. Člověk se musí otevřít Boží milosti zaživa, tato možnost smrtí končí.  

V tomto pojetí smrti se duše po smrti oddělí od těla a přichází k poslednímu soudu. 
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Člověk se musí otevřít Boží milosti zaživa, tato možnost smrtí končí. Při soukromém 

soudu je na základě skutků, které člověk vykonal rozhodnuto, zda jeho duše půjde do 

Nebe, nebo do Očistce, kde postoupí proces očištění hříchů. Vzhledem k tomu, že 

v křesťanství nejsou jevy, které jsou mimo běžnou realitu, popisovány věcně, je třeba 

Biblický výklad smrti chápat jako symbolické, obrazné vyjádření skutečnosti (Ježková, 

2008, s. 36). 

Ariés v knize Dějiny smrti (2000) vytvořil 5 modelů přístupu ke smrti. Prvním je 

model „ochočené smrti“. V tomto modelu smrt nebyla „osobní tragédií, ale zkouškou 

společenství, jehož úkolem bylo zabezpečení nepřetržitosti druhu“ (Ariés, 2000, s. 370). 

Do tohoto modelu také patří ritualizace smrti, a to jako snaha o boj s přírodou, před 

kterou se chtělo lidstvo chránit a kterou chtělo usměrňovat. Typickou byla víra 

v posmrtný život, i když se její podoba vyvíjela. Smrt však již v tomto prvním modelu 

byla považována za zlo. 

Druhý model „smrt sebe sama“, který se nejprve v okruhu vzdělaných a 

bohatých lidí začal vyvíjet v 11 stol. Člověk si začal uvědomovat svou identitu, už nebyl 

jen součástí společenství, začal se projevovat individualismus. Představy o posmrtném 

životě se změnily. Nesmrtelná duše již pokorně nečekala na vzkříšení a nebyla 

anonymní. V tomto období se začal objevovat zvyk psaní závětí. Posledním zvykem, 

který se začal provozovat a v některých kulturách se udržel dodnes, bylo zakrývání 

nebožtíka rubášem, rakví apod. Smrt se za dob individualismu stala dojemnější a 

tesklivější (Ariés, 2000, 373-375). 

Od 18. stol. se začal vyvíjet model „smrti vzdálené i blízké“. Podoba smrti se 

měnila z dříve známé a blízké na smrt divokou a násilnickou. V tomto období podle 

Arié začala kdysi ochočená smrt opět divočet. V této době došlo k tzv. protržení hrází 

ve dvou oblastech, a to vášně a smrti. V tomto období se také objevil strach z pohřbění 

zaživa. V 19. stol. se začal projektovat model „smrt blízkého“. Dříve rozptýlené city se 

soustředily na několik málo blízkých osob, jejichž smrt je velmi těžká, nesnesitelná. Pro 

jedince se nejdůležitějším stal vtah v nukleární rodině. Za individualismu rozšířený 

strach z vlastní smrti nahradil strach ze smrti blízkého. Obrovskou změnou bylo pojetí 

strachu z vlastní smrti. Smrt již přestala být něčím děsivým, začala se považovat za 

krásnou. V této době končí představa pekla, pouze u katolíků zůstává dočasný očistec. 
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Změnila se i podoba posmrtného života, a to v místo, kde se obnoví vztahy, které byly 

na zemi zpřetrhány a osoby, které byly odloučeny, se znovu setkají. 

Dnešní model Ariés nazval modelem „převrácené smrti“, který je 

pokračovatelem modelu smrti blízkého. V tomto období se smrt vytratila z domovů, už 

nedochází k usmíření a rozloučení s blízkými, začala se přesouvat do nemocnic. „Smrt 

se stala smrtí špinavou, pod dohledem lékařů“ (Ariés, 2000, s. 380). V tomto období se 

obrázek člověka, který leží v nemocnici, dýchá za něj přístroj a potravu přijímá jen 

nitrožilně, stal mnohem děsivější než obraz smrtky, kostlivce.  

Haškovcová již hovoří o modelech umírání, a to ve vztahu k péči o umírající. 

Tyto modely se však začaly rozvíjet až v posledních 200 letech, v dřívější době o nich 

můžeme mluvit pouze ve vztahu k zámožné třídě. Postoj se podle Haškovcové často 

idealizuje. Mnozí lidé umírali v samotě i na ulicích. Vzhledem k tomu, že smrt byla 

zcela normální součástí života, jen málo lidí se nad tímto pozastavovalo. V souvislosti 

s tímto začaly vznikat chudobince, starobince apod. Ve většině zemí Evropy byla 

povinnost starat se o chudé a nemocné přenechána církvi a také obcím.  

Je však třeba na tomto místě zmínit „domácí model umírání“. Umírající, když 

vycítil, že přijde jeho poslední hodina, svolal své blízké, aby vyslovil svou poslední 

vůli. Velmi důležitá pak byla návštěva kněze, který umírajícímu poskytl svátost 

pomazání nemocných, pro kterou se vžil pojem poslední pomazání. Poslední svátost má 

pro křesťana velký význam, a to především ve „spojení nemocného s Kristovým 

utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve, útěchu, pokoj a odvahu, 

aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří, odpuštění hříchů, jestliže je nemocný 

nemohl obdržet ve svátosti pokání,  uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše,  

přípravu na přechod do věčného života“ (Kolaček, 2001, s. 388). Věřící pak většinou 

pokojně umíral v agónii. Pouze pokud trpěl velkými bolestmi, byl přivolán lékař, který 

umírajícímu poskytl dávku utišujícího morfia. Opět je však třeba zmínit fakt, že ne 

mnoho umírajících mělo své rodiny a mohlo prožít konec svého života v rodiném 

prostředí. Tento model je v současnosti často idealizován (Haškovcová, 2000, s. 25-29). 

Vzhledem k tomu, že ne každý měl rodinu, která se o něho v době nemoci a 

umírání mohla postarat, se rozšířil „institucionální model umírání“ (Haškovcová, 2000, 

s. 29). Ten měl velký význam už v době morových epidemií, kdy byli nemocní 
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převáženi do morových špitálů a chorobinců, kde jim bylo zajištěno poskytování 

základních potřeb a ochlazování ve vysokých horečkách. Morové špitály měly velký 

význam v boji proti šíření epidemie (Mlýnková, 2006). Tento model se postupně 

vyvíjel. Pro nemocné, o které se nemohla rodina postarat, byly zakládány azylové domy 

(chorobince), později zdravotnická zařízení (špitály). V nich byla poskytována spíše 

laická opatrovnická péče, opřená o empirii, šlo především zajištění základních potřeb. 

Postupně se však přeměnila v odbornou ošetřovatelskou činnost. Vývoj ošetřovatelství 

je spojen se jménem angličanky Florencie Nightingalová (1820-1919) napsala první 

knihu o ošetřovatelství. V té době se začaly rovněž otevírat ošetřovatelské školy, první 

byla Česká ošetřovatelská škola otevřená v roce 1874. Ve špitálech byly velké pokoje, 

kde se soukromí pacienta omezovalo pouze na lůžko a později malý stolek. Z toho 

důvodu se na začátku 20. stol. pro zajištění soukromí umírajících začaly používat bílé 

plenty. Později byl pro umírající vyčleněn zvláštní pokoj, což však nemělo na umírající 

kladný vliv. Vzhledem k tomu, že se prosadil přístup tzv. „milosrdné lži“, kdy pacient 

nevěděl, že je jeho stav natolik vážný, byl pro něj fakt, že jej odvážejí na zvláštní pokoj, 

jasným potvrzením jeho obav. Z toho důvodu se zvláštního pokoje přestalo ve větší 

míře využívat, zástěny/plenty se však někde užívá dodnes (Haškovcová, 2000, s. 29-31). 

Institucionální model umírání v současné době naprosto převažuje nad domácím 

modelem. Vzhledem ke změně z tzv. útěšné na vítěznou medicínu se setkáváme rovněž 

s tím, že lékaři odmítají „prohry“ a snaží se za každou cenu prodloužit život lidem, kteří 

se již dostali do terminálního stádia. V tomto stádiu je již třeba poskytovat právě 

paliativní, útěšnou medicínu. Extrémem je tzv. distanázie, neboli zadržená smrt. 

Umírající je podroben léčbě, která přináší více bolesti, než úspěchů. (Haškovcová, 2000, 

s. 31-33). 

Na konci této kapitoly je důležité se zaměřit na problematiku, která je pro 

studium přístupu společnosti ke smrti velmi důležitá, tzn. problematiku „tabulace 

smrti“. Smrt začala být, přibližně po 2. Sv. válce tabu. Vlivem rychlého rozvoje 

medicíny a přechodu k tzv. vítězné medicíně, ve kterou člověk věří a nepředpokládá, že 

jej nevyléčí. Dochází k tzv. strategii popření, to v podstatě znamená, že lidé žijí tak, 

jako by tu byli věčně. Haškovcová doslova uvádí „zatímco dříve lidé pojímali život jako 

úděl, dnes přináší uvědomění si smrti totální negaci toho, na co máme nárok, mnohem 

drastičtěji a záporněji “ (Haškovcová, 2002, s. 202). Je třeba si však uvědomit, že i 
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v moderním světě se člověk setkává se smrtí a bolestí umírajících. Podle Viewegha 

(1981) je důsledkem tabulace smrti osamělost. Lidé umírají v neznámém, medicínsky 

chladném prostředí, mezi neznámými lidmi. Pro zdravotníky je pohled na umírajícího 

často traumatizujícím zážitkem. Doba, po kterou u umírajícího stráví je stlačena na 

nezbytné minimum. Člověk tak umírá sám, zapomenut. 

V sedmdesátých letech 20. století byl, vzhledem nutnosti řešení špatných 

podmínek, ve světě zahájen proces tzv. detabuizace problematiky smrti a umírání. 

V České republice, jako v ostatních státech střední a východní Evropy byl tento proces 

opožděn a jeho počátek se datuje od 90. let 20. Stol. V rámci tohoto procesu lidé opět 

začínají považovat smrt za součást lidského života. Uvědomili si rovněž nutnost léčby 

bolesti, zlepšení nejen zdravotní, ale také psychologické a duchovní péče (Haškovcová, 

2002, s. 203). Nedostatečná míra poskytování paliativní péče však stále vychází z faktu, 

že změna přístupu ke smrti a umírání není dostatečně reflektována změnou přístupu 

institucionálními a legislativními subjekty. 
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10 Paliativní pé če v ČR 

10.1 Paliativní pé če v datech 

V této kapitole provedu statistické šetření vývoje a stavu paliativní péče v ČR. 

Pro výzkum použiji především data Českého statistického úřadu a Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky. 

V České republice bylo první lůžkové oddělení paliativní péče otevřeno rámci 

Nemocnice TRN v Babicích v roce 1992. Prvním samostatným lůžkovým hospicem je 

Hospic Anežky České, který byl založen v Červeném Kostelci v roce 1996. 

(Haškovcová, 2000) V současné době v České republice funguje 15 hospiců s 398 lůžky 

(ÚZIS, 2012). Vývoj počtu hospicových zařízení a počtu lůžek uvádějí následující 

grafy. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu hospiců v ČR 1997- 2010 

 

Zdroj dat: ÚZIS, Zdravotnické ročenky 1997-2010 



Diplomová práce  

49 
 

Graf č. 2: Vývoj počtu hospicových lůžek 1997-2010 

 

Zdroj dat: ÚZIS Zdravotnické ročenky 1997-2010 

V roce 2010 zemřelo 106 844 osob. V průběhu prvních 10 let 21. století počet 

úmrtí osciluje přibližně u stejné hodnoty (Česká republika od roku 1989 v číslech, 

2009). Z uvedených přibl. 107 tis. zemřelých v zařízeních specializované paliativní péče 

zemřelo 2921 osob., tzn. přibližně 2,7% osob (ÚZIS, 2009, 2010). Níže uvedený graf 

ukazuje vývoj podílu zemřelých v hospicových zařízeních na celkovém počtu 

zemřelých. Data vykazují rostoucí tendenci, stále je však podíl 2,7% z celkového počtu 

úmrtí velmi nízký (ÚZIS, 2010). 

Graf č. 2: Vývoj podílu zemřelých v hospicích 1997-2010 

 

Zdroj dat: Zdravotnické ročenky 1997-2010 
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10.2 Srovnání s vybranými státy EU 

Vzhledem k tomu, že specializovanou paliativní péči je možné poskytovat 

různými způsoby a každý stát Evropské unie tak činí, není možné získat srovnatelná 

data. Z toho důvodu je možné srovnání s ostatními státy Evropské unie provést pouze 

prostřednictvím analýzy již provedených šetření. Pro porovnání tedy použiji studii 

Palliative care in the European Union, která byla vytvořena pro Evropský parlament 

v roce 2008. Druhým zdrojem je práce společnosti Economist Inteligence Unit, která 

vytvořila žebříček států světa podle kvality péče na konci života v roce 2010. 

Doplňkově použiji práci WHO Palliative care for Older People – Better Practices z roku 

2011. 

Světová zdravotnická organizace uvádí v práci „Palliative Care for Older People 

– Better Practicies“ srovnání vybraných států z hlediska procenta úmrtí v domácím 

prostředí. Vzhledem k tomu, že v domácím prostředí je možné o dlouhodobě nemocné a 

umírající pečovat pouze s pomocí odborníků poskytujících domácí péči, ukazuje 

průzkum situaci ve zkoumaných státech ve vztahu k rozvoji domácí péče. Výzkum je 

samozřejmě ovlivněn započítáním všech úmrtí, tedy rovněž těch, pro které není 

paliativní péče nutná. V podílu „out of home“ jsou dále započítána všechna úmrtí mimo 

domov, tzn. rovněž dopravní nehody a ostatní. (WHO, 2011) 

Graf č. 4: Podíly úmrtí v domácím prostředí a v jiném prostředí. 

 

Zdroj: WHO, 20011. Palliative care for Older People – Better Practices 
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Z výzkumu vyplývá, že většina států, které byly zařazeny do výzkumu, mají 

podobný podíl úmrtí v domácnosti. Výjimku tvoří konzervativní státy s velkým 

katolickým potenciálem (Itálie, Portugalsko), Dále se jedná o Norsko. (WHO, 2011) 

V následujícím grafu ukazuji, na základě dat Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky vývoj podílů úmrtí mimo domov a v domácím prostředí v České republice. 

V datech nejsou explicitně vymezeny instituce specializované paliativní péče. Z 

těchto dat tedy nelze vymezit přesný podíl úmrtí ve specializovaném zařízení. Lze 

pouze posoudit počet úmrtí v domácnostech. Specializovaná paliativní péče je zahrnuta 

jednak v úmrtí v nemocnici, v léčebných ústavech a z pohledu domácí paliativní péče 

také v úmrtí v domácnosti. (ÚZIS, 2008-2010) 

Graf č. 5: Rozdělení zemřelých podle místa úmrtí 2008 - 2010 

 

Zdroj dat: ÚZIS 2008, 2009, 2010 

Jak je uvedeno výše, je více možností zajištění specializované paliativní péče. 

Statistická data, která zde budou uvedena, se dotýkají všech možností. Pro srovnání 

zemí jsou do počtu lůžek na 100 tis. obyvatel zahrnuty jednak lůžka hospicové 

paliativní péče tak i dalších forem, především specializovaných lůžek paliativní péče 

v zařízení nemocniční péče a další. Česká republika je s počtem 3,01 lůžka na 100 tis. 

obyvatel na 9. místě z 25 zkoumaných zemí. Data pro Bulharsko a Řeckou nebyly 

zjištěny. (European Parlament`s Committee on the Environment, 2008) 
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Graf č. 6: Počet lůžek specializované paliativní péče na 100 tis. obyvatel 

 

Zdroj dat: Palliative care in the European Union, 2008 (European Parlament`s 

Committee on the Environment, 2008) 

Druhým ukazatelem, který určuje úroveň paliativní péče v dané zemi je počet 

konziliárních týmů specializované palilativní péče v nemocnicích. Ze statistik vyplývá, 

že většina úmrtí nastává na lůžkách v nemocnicích. Podle Asociace poskytovatelů 

hospicové paliativní péče nastala většina úmrtí (65%) na lůžkách akutní a následné 

nemocniční péče (Výroční zpráva Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, 

2008). Z těchto statistik vyplývá potřeba v nemocničních zařízeních poskytování 

kvalitní specializované paliazivní péče. V rámci tohoto ukazatele Česká republika za 

ostatními státy Evropské unie zaostává. S počtem jednoho konziliárního týmu na celou 

republiku, tzn. podílu 0,1 na 1 mil. obyvatel je až na 20 ze 26 zemí EU. Data za Itálii 

však chybí. (European Parlament`s Committee on the Environment, 2008) 
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Graf č. 7: Počet konziliárních nemocničních týmů specializované paliativní péče 

na 1 mil. obyvatel 

 

Zdroj dat: Palliative care in the European Union (European Parlament`s 

Committee on the Environment, 2008) 

Posledním ukazatelem, který z analýzy pro výbor Evropského parlamentu pro 

životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vychází, je počet týmů domácí 

specializované paliativní péče. Domácí specializovaná paliativní péče je další velmi 

důležitou determinantou stavu paliativní péče v dané zemi. Pro členy domácností, které 

se rozhodli sami pečovat o dlouhodobě nemocného a umírajícího pacienta, je domácí 

paliativní péče velmi důležitá. Celkové v České republice v roce 2008 fungovaly 4 týmy 

specializované paliativní péče, což je 0,39 týmu na 1 mil. obyvatel. (European 

Parlament`s Committee on the Environment, 2008) 
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Graf č. 8: Počet týmů domácí specializované paliativní péče na 1 mil. obyvatel 

 

Zdroj dat: Palliative care in the European Union (European Parlament`s 

Committee on the Environment, 2008 

Světová zdravotnická organizace doporučuje počet lůžek 5/100 tis. obyvatel za 

předpokladu dobře fungující ambulantní a domácí specializované paliativní péče. Pro 

Českou republiku je to celkem 515 lůžek. (Doporučení ReC, 2003) Z uvedené analýzy 

vyplývá, že potřeba těchto lůžek v České republice je saturována ze 70%. 

Konziliární týmy paliativní péče v rámci nemocnic jsou využívány především ve 

Velké Británii a ve Francii. V České republice je tato forma péče zatím velmi vzácná. 

Zařízení domácí specializované paliativní péče je v České republice zatím v úplných 

počátcích. V rámci všech zkoumaných ukazatelů Velká Británie vykazuje nejvyšší 

zastoupení paliativní péče z vybraných zemí. Velká Británie je označována jako kolébka 

hospicové a paliativní péče. (European Parlament`s Committee on the Environment, 

2008) 

Uvedené statistiky ukazují úroveň pouze specializované paliativní péče, nic tedy 

neříkají o úrovni obecné paliativní péče, která může být v různých zemích velmi 

odlišná.  

V následujícím srovnání vycházím z práce Economist Inteligence Unit z roku 

2010 nazvanou „The quality of death Ranking end-of-life care across the world“. Do 
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výzkumu bylo zařazeno 40 zemí, 30 zemí OECD, 10 dalších zemí, u kterých byla 

dostupná data. (Economist Inteligence Unit, 2010) Pro tuto práci jsem vybrala dva 

zkoumané ukazatele, které uvedu v následujících grafech, a to dostupnost péče, která 

ukazuje úroveň insfrastruktury paliativní péče a dále ukazatel výdajů na tuto péči. 

Sestavení indexů je uvedeno v příloze č. 2. 

Graf č. 9: Srovnání států podle dostupnosti péče o umírající 

 

Zdroj dat: Economist Inteligence Unit, 2010 
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Z výzkumu vyplývá, že péče je nejvíce dostupná ve Velké Británii, Novém 

Zélandu a v Austrálii. Naopak nejméně je péče dostupná v Číně, Rusku a Portugalsku. 

Česká republika je s indexem 1,5 na 33. místě ze sledovaných států. Podle tvůrců 

průzkumu je překvapivé pořadí Polska na 10. místě před některými Evropské unie. 

(Economist Inteligence Unit, 2010) 

Graf č. 10: Srovnání států podle výdajů na péči o umírající 

 

Zdroj dat: Economist Inteligence Unit, 2010 
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Pořadí států podle výše výdajů na péči o umírající se většinou neshoduje 

s pořadím států podle dostupnosti péče. Nejvyšší výdaje na tuto péči vykazuje Austrálie, 

Nový Zéland a Norsko. Na druhé straně Mexiko, Indie, Brazílie a Čína. Česká republika 

je v tomto srovnání na 19. místě a výdaje jsou stejné, jako v případě Velké Británie, 

která vykazuje nejlepší dostupnost péče. Pořadí Velké Británie je oproti předchozímu 

ukazateli odlišné. Z toho lze usoudit, že nejdostupnější péče není nejnákladnější. 

(Economist Inteligence Unit, 2010) 

V tomto výzkumu je naopak kromě specializované paliativní péče zahrnuta 

rovněž obecná. Výsledky tedy vypovídají rovněž o této péči. 

10.3  Legislativní vymezení 

Legislativní úprava jako specifická instituce funguje jako nástroj zdravotní 

politiky, která formuje průběh léčby a léčebného procesu. 

10.3.1 Zákon o pé či o zdraví lidu 

Vývoj paliativní péče do současné doby byl velkou měrou ovlivněn především 

účinností zákona č. 20/1966, o péči o zdraví lidu. Vzhledem k době jeho vzniku byla 

tato právní norma až čtyřicetkrát novelizována. V rámci tohoto zákona (jak původní, tak 

upravených verzí) nebyla paliativní ani jiná ošetřovatelská péče definována.  

10.3.2 Zákon o zdravotních službách a podmínkách je jich 

poskytování 

V roce 2011 byl schválen zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování. Zákon je účinný od dubna roku 2012 a nahradil zákon 

č. 20/1966, o péči o zdraví lidu. Zákon je součástí tzv. reformy zdravotnictví ČR. 

Rovněž tato podoba zákona má mnoho odpůrců a bylo vzneseno mnoho připomínek. 

Proti zákonu byla skupinou poslanců a senátorů, před nabytím účinnosti dne 9.1.2012, 

podána stížnost k ústavnímu soudu. Kritiky se ozývají z několika stran a to od České 

lékařské komory, od poslanců i senátorů, rodičů, organizací postižených. Kritiky ze 

strany lékařské komory se týkají především nově legislativou upravených 

zdravotnických registrů, které nerespektují pravidla ochrany osobních údajů, nutné 

přeregistrace zdravotnických zařízení a vysokých pokut pro zdravotnická zařízení 
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(Zákon o zdravotních službách….., 2012). Z pacientských organizací se ozývá kritika 

proti zavedení jiných spádových území zdravotnických zařízení, především prodloužení 

možné vzdálenosti zdravotnických zařízení a prodloužení dojezdových časů 

zdravotnické záchranné služby (Zdravotníci společně s pacienty…, 2012) a v neposlední 

řadě nedopracovaného systému souhlasu obou rodičů s lékařským zákrokem, v zákoně 

nejsou vymezeny případy, kdy je souhlas obou rodičů nutný a zdravotnická zařízení si 

je vykládají různě (ČLK a svaz pacientů…, 2012).  

Paliativní péče je vymezena v §5., odst. h) jako „paliativní péče, jejímž účelem 

je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou 

nemocí“ (zákon č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

§5, odst. h). Domácí paliativní péče je vymezena v §10., odst. b) „domácí péče, kterou 

je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče poskytované v 

domácím prostředí“ (zákon č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, §10, odst. b). 

10.3.3 Zákon o ve řejném zdravotním pojišt ění   

Dalším právním předpisem, který se poskytování zdravotní, a tedy i paliativní 

péče dotýká, je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V rámci úpravy 

zákona se podařilo prosadit vymezení paliativní péče v §22a  zvláštní ústavní péče – 

péče paliativní lůžková, ve znění: „Léčba paliativní a symptomatická o osoby v 

terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu." 

(Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, §22a). Na základě této právní 

úpravy je možné hradit náklady na tuto péči prostřednictvím veřejného zdravotního 

pojištění. Vyhláškami MZ ČR4, které jsou aktualizované každý rok, je dále definován 

způsob kalkulace úhrady za ošetřovací den, které se pro každý rok aktualizují. Jako 

hlavní nedostatek se jeví nedostatečné pokrytí nákladů specializované paliativní péče 

z prostředků veřejného pojištění, a to do 60% skutečných nákladů péče, které vyvolává 

nutnost vysoké finanční spoluúčasti pacientů a existence dalšího zdroje financování. 

V rámci novely zákona č. 48/1997 z roku 2009 byla vymezena rovněž domácí 

paliativní péče, a to v §22 Zvláštní ambulantní péče, odst. a jako „domácí zdravotní 

                                                 
4 Aktuálně se jedná o vyhlášku č. 411/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb., která 
definuje bodové hodnoty k seznamu zdravotních výkonů. 
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péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při 

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

pojištěnce v terminálním stavu“ (Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním 

pojištění, §22, odst. a). Na základě této úpravy je možné z veřejného zdravotního 

pojištění hradit rovněž tuto poskytovanou péči. Vyhláška č. 411/2011 Sb., kterou se 

mění vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb., která definuje bodové hodnoty k seznamu 

zdravotních výkonů, umožňuje z veřejného zdravotního pojištění hradit výkon lékaře 

paliativní péče v domácím prostředí a hradit ambulantní léčbu bolesti (Vyhláška č. 

411/2011 Sb., kapitola 720 – Paliativní medicína, kapitola 710 Algeziologie – léčba 

bolesti) 

10.3.4 Zákon o krajích 

Další právní předpis, který se dotýká paliativní péče, její poskytování a 

především financování je zákon č. 160/2000 o krajích. V §1, odst. 4 je uvedeno: „Kraj 

pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“ (Zákon č. 160/2000 

Sb., o krajích, §1, odst. 4). Vzhledem k této povinnosti je kraj povinen uspokojovat 

potřeby občanů. Pokud do těchto potřeb spadá rovněž poskytování paliativní péče, měl 

by být kraj schopen tuto potřebu uspokojit. Z uvedeného vyplývá, že by kraje měly 

podporovat jak vznik hospiců, tak provoz hospiců. To, že ne ve všech krajích je 

prioritou podpora paliativní péče dokládá rozložení sítě hospicových zařízení v rámci 

České republiky, kdy ve čtyřech krajích hospic stále chybí. Většina krajů vytváří vlastní 

koncepce zdravotnictví. V rámci některých návrhů (Karlovarského kraje) se objevuje 

rozvoj paliativní péče jako jeden z cílů (Strategie zdravotnictví karlovarského kraje, 

2009), v některých, např. Pardubickém, není vůbec zmíněna (Střednědobá koncepce 

zdravotnictví Pardubického kraje, 2010). 

10.3.5 Zákon o zdravotní pé či v nestátních zdravotnických 

zařízení 

Všechny hospice, které v České republice fungují, jsou tzv. nestátními 

zdravotnickými zařízeními. Problematiku těchto zařízení upravuje zákon č. 

160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Právní předpis 

upravuje podmínky a povinnosti poskytování zdravotní péče. Podle tohoto zákona je 
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„nestátním zařízením se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení 

státu“ (Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, 

§2, odst. 1). Jedná se tedy o organizace zřízené či založené ústředními samosprávnými 

celky a ostatními fyzickými či právnickými osobami. Zákon upravuje především postup 

a možnosti získání oprávnění k provozování nestátního zařízení, které vzniká 

rozhodnutím o registraci krajského úřadu příslušného podle místa provozování 

nestátního zařízení. Povinnost této registrace mají rovněž hospicová zařízení. 

10.3.6 Zákon o sociálních službách 

Pro sociální složku paliativní péče je důležitý rovněž zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Zákon koncepčně upravuje sociální služby, včetně jejich 

financování v České republice. Nedostatkem tohoto zákona ve vztahu k paliativní péči 

je nezařazení péče o terminálně nemocné (její sociální složky) do klasifikace sociálních 

služeb. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče usiluje o zavedení tohoto typu 

péče do §44 jako další typ odlehčovacích služeb (Právní a finanční rámec péče, 2012). 

10.3.7 Standardy kvality poskytované paliativní pé če 

Jednou z možností zajištění úrovně poskytování zdravotní péče, kterou využívá 

MZ ČR, jako hlavní aktér zdravotní politiky, jsou tzv. Standardy kvality poskytované 

péče. Pro oblast paliativní péče byly v roce 1997 definovány Standardy paliativní péče. 

Ty připravilo MZČR, ve spolupráci s Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče 

a odbornou společností paliativní medicíny. Dokument definuje požadavky, které by 

měli poskytovatelé specializované paliativní péče splňovat k zajištění odpovídající 

kvality a úrovně. Standardy upravují jednotlivé aspekty poskytování paliativní péče, 

jako jsou tělesné, psychologické, sociální, duchovní a spirituální. Upravují požadavky 

na personální zabezpečení a vybavení jednotlivých zařízení. Ambicí standardů je stát se 

součástí právních předpisů procesních nebo právních předpisů podzákonných – např. 

jako součást vyhlášky ministerstva (Standardy hospicové paliativní péče, 1997). 

V současné době mohou být standardy využívány jako pracovní postup. Jako povinnost 

pro členství je využívá např. Asociace poskytovatelů hospicové péče. Stále však 

nedošlo k jejich zakotvení v žádném legislativním nástroji, jejich dodržování je tedy 

dobrovolné. 
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Legislativní úprava oblasti zdravotnictví je, ve vztahu k dané problematice, 

vágní. Legislativní úprava, upravující systém a kvalitu paliativní péče úplně chybí. 

Přínosem jistě je, že se paliativní péče dostala do zákona o veřejném zdravotním 

pojištění5, dle všeho však není dostatečně zajištěna úhrada nákladů na péči z veřejného 

zdravotního a stále je vyžadována vysoká spoluúčast pacientů a dalších zdrojů 

financování provozních nákladů. 

 

10.4  Institucionální vymezení 

Specializovaná paliativní péče je, jak již bylo uvedeno výše, poskytována 

především prostřednictvím hospiců, dále specializovaných lůžek v nemocničních 

zařízeních. V České republice je hospic nestátním zdravotnickým zařízením, jehož 

zřizovatelem je nejčastěji nestátní nezisková organizace - církevní právnická osoba 

podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, občanská 

sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, případně obecně prospěšné 

společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 

Hospice vznikaly především za investiční podpory ze strany MZ ČR, které 

v rámci svého dotačního programu podpory občanských sdružení a humanitárních 

organizací poskytovalo dotaci až do výše 95% výdajů na stavbu a vybavení. Od roku 

2010 však není výstavba nových hospiců ze strany MZ ČR podporována. Výstavba 

hospiců tedy přestala být prioritou MZ ČR.  

Dalšími subjekty, které výstavbu hospiců podporují, jsou obce a kraje v rámci 

svého rozpočtu. Zbývající investiční výdaje jsou hrazeny z darů, charitativních akcí 

apod. 

10.4.1 Financování provozu 

Vzhledem k tomu, že paliativní péče je vymezena v zákoně o veřejném 

zdravotním pojištění, je financování zdravotní složky péče zajištěno z veřejného 

zdravotního pojištění. Podle Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče činí 

úhrada přibližně 50-60% celkových skutečných nákladů na pacienta, tedy provozních 

                                                 
5 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
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výdajů hospice. Další náklady na provoz tyto zařízení získávají rovněž z přímých plateb 

od pacientů. Při určení výše platby za určité časové období, většinou měsíc se odvíjí 

stejně jako u výpočtu plateb za sociální ústavní péči od výše příjmu pacienta. Platby 

pacientů pokryjí přibližně 10% hodnoty péče. MPSV přispívá dotacemi na sociální 

aspekty paliativní péče, ty mají nenárokový charakter. Tyto prostředky pokrývají 

průměrně 10% provozních nákladů. Zbývajících 20% je problematickým bodem 

financování paliativní péče. Mělo by být pokryto dotacemi z rozpočtů krajů a obcí a 

prostředků zřizovatele. Vlastní prostředky zřizovatelé získávají prostřednictvím darů, 

sbírek a vlastní činností. Zřizovateli hospiců jsou většinou charity a občanská sdružení. 

Většina těchto zařízení kromě lůžkové hospicové péče provozuje rovněž denní či 

týdenní stacionáře a tzv. domácí hospic. Domácí (mobilní) hospic je v naší legislativě 

obecně definován, péče je tedy částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

(Právní a finanční rámec péče, 2012) 

Pro dokreslení situace uvádím strukturu příjmů Hospice sv. Štěpána 

v Litoměřicích v roce 2009. Výdaje v tomto roce činily 21.072.370 Kč, příjmy 

20.334.708 Kč, hospodářský výsledek byl 737.662 Kč. (Výroční zpráva, 2010) 

Graf č. 11:. Struktura příjmů Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 

 

Zdroj dat: Výroční zpráva 2009 Hospic sv. Štěpána Litoměřice 

 

V dalším grafu ukazuji zdroje financování provozů vybraných hospicových 

zařízení, které tvoří přibližně polovinu lůžkových hospicových zařízení v ČR (které 
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poskytují rovněž domácí hospicovou péči). Data byla získána z výročních zpráv 

jednotlivých hospiců z roku 2009. Při získávání dat však nebylo možné oddělit příjmy 

na zdravotní a sociální péči jednotlivých zařízení. Problém se týká především Oblastní 

charity Červený Kostelec, jejíž činnost je mnohem širší, nežli poskytování hospicové 

péče. Ve výroční zprávě Hospice sv. Alžběty nejsou rozděleny dotace na zdroje, proto 

jsou všechny dotace zařazeny v ostatních. Z grafu vyplývá nedostatečné pokrytí 

provozních výdajů z veřejného zdravotního pojištění, které u vybraných zařízení nečinní 

více než 50% provozních výdajů. Dotaci MPSV obdržela všechna zařízení (u Hospice 

sv. Alžběty, v jehož datech nebyly dotace rozděleny na jednotlivé zdroje, a proto 

z dostupných pramenů není možné určit, zda dotaci obdržel, či nikoli). Graf dále 

ukazuje rozdíly v příspěvcích pacientů na péči. Nejvyšší příspěvky jsou v Hospici 

Citadela, nejnižší pak v Hospici sv. Lazara v Plzni. Z dat dále vyplývá, že všechny 

relevantní kraje kromě Plzeňského na provoz hospiců přispívají. Oproti ostatním 

zařízením však obdrželo nejvyšší dotace města Plzně. (Výroční zprávy jednotlivých 

Hospiců za rok, 2010) 

Graf č. 12: Zdroje financování vybraných hospiců 

 

Zdroj dat: Výroční zprávy vybraných hospiců za rok 2009 

Níže uvedený graf ukazuje srovnání zdrojů financování paliativní péče v České 

republice a v zahraničí. Data ze zahraničí však pocházejí z roku 1997, dá se tedy 
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předpokládat jejich posun. (Výroční zprávy poskytovatelů hospicové péče a Saunders, 

Kastenbaum 1997) 

Graf č. 13: Srovnání zdrojů financování paliativní péče v ČR a v zahraničí 

 

Zdroj: výroční zprávy poskytovatelů hospicové péče a Saunders, Kastenbaum 

1997 (in Tomancová, 2006)  

Kvalitativní úroveň poskytované péče v těchto zařízeních je velmi dobrá. (Sláma 

2008) Velkým problémem však stále zůstává nedostatečná kapacita zařízení a lůžek 

(Data ÚZIS, kapitola 10.1 Paliativní péče v datech). Jako jednou z možných variant by 

se mohlo zdát přestavba nevyužívaného zdravotnického či sociálního ústavního zařízení 

na zařízení hospicového typu. Z rozhovoru se zástupcem MZ ČR však vyplývá, že „tato 

možnost se však vzhledem k povaze budov i personálu rovněž odbornou veřejností 

nedoporučuje. Opět zde tedy vidíme potřebu výstavby těchto zařízení tzv. na zelené 

louce.“ (Rozhovor Filec 2012) 

Jednou z možností financování výstavby těchto zařízení by se mohly zdát 

prostředky z fondů Evropské unie. Problém je však v zaměření strukturální politiky EU, 

tedy rozvoj regionů prostřednictvím investic, které mají za následek zvýšení 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel podporovaných regionů (konkurenceschopná 

ekonomika, otevřený, flexibilní a soudržná společnost, atraktivní prostředí a vyvážený 

rozvoj území). Proto není intervence do péče o umírající a nevyléčitelně nemocné ze 

strukturálních fondů možná. (Národní strategický referenční rámec 2007-2014, 2007) 

Další možností získání finančních prostředků na investice do zdravotnictví jsou fondy 

spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Jedná se například o finanční mechanismy 
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zemí evropského hospodářského prostoru (Norské království, Island, Lichtenštejnsko), 

Norské fondy. V tuto chvíli MZ ČR připravuje výzvu k programu švýcarsko-české 

spolupráce, v rámci které se jako jedna z priorit objevuje domácí péče. (Program 

švýcarsko-české spolupráce, 2010) 

 

10.5  Zdravotní a sociální pé če 

Specializovaná paliativní péče je péčí zdravotní. Od klasické zdravotní péče se 

však liší rovněž tím, že velmi důležitou roli hraje složka sociální. Dále je důležitá složka 

spirituální a duchovní. (Haškovcová, 2000) 

V České republice jsou resorty nadále rozdělené. K určitému propojení dochází 

formou vznikajících mezirezortních komisí, které řeší problematiku, která je na hraně 

obou složek.  

Propojení těchto složek sociálních a zdravotních se obecně nazývá koncept 

integrované péče. Světové organizace používají následující definice: 

Podle WHO je integrovaná péče koncept spojující vstupy, poskytování, řízení a 

organizování služeb v souvislosti s diagnózami, léčbou, péčí, rehabilitací a podporou 

zdraví. Integrace je podle tohoto konceptu prostředek ke zvyšování dostupnosti, kvality, 

efektivity a výkonnosti služeb a ke zlepšování spokojenosti pacientů. (Grone, Gercia-

Barbero, 2011) 

 Rada Evropy vymezuje koncept integrované péče jako služby, které vycházejí 

z potřeb uživatele, vzájemně na sebe navazují a doplňují se za účelem uspokojení jeho 

potřeb a sociálního začlenění do společnosti. (Daly, 2001) 

MPSV na svých webových stránkách uvádí následující vymezení Sociálně 

zdravotní služby. „ Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické 

soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují 

akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), 

ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při 

každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna 

v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových 
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zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby 

sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních 

služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného 

zdravotního pojištění.“ 6  

V roce 2003 mezirezortní pracovní skupina integrované péče složená ze 

zástupců MPSV, MZ ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR začala vytvářet nový 

institut sociálně zdravotních lůžek, který byl později vymezen v zákoně č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. V § 52 je vymezena sociální péče poskytovaná ve zdravotnických 

zařízení následovně: „Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové 

sociální služby 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 nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových 

sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, §52) Paliativní péče, i když má velký podíl sociální složky péče není v rámci 

zákona o sociálních službách vymezena (viz kapitola legislativní vymezení). 

 

10.6  Ostatní ve řejně politické dokumenty 

Pro lepší uchopení analýzy politik, vzhledem k jejich nepřehlednosti a 

neustálému vývoji se používá forma analýzy Veřejně politických dokumentů (VPD), u 

kterých je možné vysledovat dobu vzniku, autory apod. (Veselý a kol. 2005) Veselý tyto 

dokumenty rozděluje do čtyř skupin: 

• „Legislativní VPD (ústavní zákon, zákon, nařízeni, vyhláška, 

mezinarodní dohody); 

• Strategické VPD (strategie, koncepce, dlouhodobé zaměry, plány, akční 

plány, plány rozvoje, strategické plány, nírodní politiky); 

• Výzkumné VPD (veřejně politické analýzy, policy briefs); 

                                                 
6 http://www.mpsv.cz/cs/8376 
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• Deklarativní a advokační VPD (programové prohlašení vlády, 

dokumenty politických stran).“ (Veselý a kol., 2005, s. 13) 

Legislativní dokumenty jsou právně závazné, existuje přesně vymezený postup 

jejich tvorby a schvalování. Za jejich porušení hrozí sankce (Veselý a kol., 2005). 

Legislativní VPD jsou popsány v kapitole č. 10.3. Legislativní vymezení. Výzkumné 

VPD se zaměřují na analýzu vývoje a současného stavu problematiky. Na základě 

analýzy se snaží navrhnout možnosti zlepšení situace. Deklarativní a advokační VPD se 

využívají pro vymezení priorit, závazků nebo pravidel. Stejně jako strategické a 

výzkumné VPD nejsou právně závazné. (Veselý a kol. 2005) 

Níže uvádím veřejně politické dokumenty, které řadím mezi strategické VPD. 

Strategické VPD opět nejsou právně závazné. Využívají se ke stanovení cílů a postupně 

rovněž kroků k jejich dosažení. Mohou mít různou podobu (strategie, plány, akční plány 

apod.) (Veselý a kol., 2005) 

 

10.6.1 Strategie rozvoje paliativní pé če v České republice 

V roce 2011 byla Vládou ČR schválena Strategie rozvoje paliativní péče v České 

republice na období 2011 – 2015, která byla vytvořena MZ ČR v meziresortní 

spolupráci s MPSV a s odbornou společností paliativní medicíny. Dokument shrnuje 

vývoj paliativní péče v České republice, současnou situaci a problémy této oblasti.  

Součástí strategie je rovněž koncepce rozvoje paliativní péče v ČR na vymezené 

období. Byly stanoveny cíle do roku 2015. Souhrnně se jedná o zajištění dostupnosti 

specializované paliativní péče pro všechny, pro které je určena. Dále se jedná o zajištění 

možnosti každého pacienta zvolit si prostředí, ve kterém bude umírat. Podle koncepce 

by měly být podporovány všechny formy paliativní péče. 

Cíl bude podle koncepce naplňován 4 základními pilíři: 

• Prostřednictvím změn stávající legislativy upravit paliativní péči a péči o 

umírající a její dostupnost v České republice, včetně nového zákonného 

vymezení základních druhů paliativní péče, které by se měly na území České 

republiky koordinovaně rozvíjet;  



Diplomová práce  

68 
 

• Podporovat rozvoj středoškolského, vyššího odborného a vysokoškolského 

pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v oblasti paliativní péče;  

• Podporovat rozvoj vědy v oblasti léčby závažných nemocí, jakož i 

systematického výzkumu při nalézání možností paliativní léčby a péče;  

•  Zvýšit informovanost veřejnosti o umírání a o způsobech důstojného odchodu ze 

života. Přiblížit veřejnosti cíle a funkci paliativní péče. (Strategie rozvoje 

paliativní péče v České republice na období 2011 – 2015; 2011, s. 16)  

Každý pilíř je dále rozpracován do jednotlivých cílů. Za velmi důležitý cíl 

považuji „úpravu pracovně právních vztahů a nemocenského pojištění osob, které se 

podílejí na péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí“ (Strategie rozvoje 

paliativní péče v České republice na období 2011 – 2015, s. 24). Úprava legislativy by 

umožnila většímu počtu rodin poskytnout péči o umírající v domácím prostředí, pro 

které to není v současné době díky pracovním povinnostem možné. Jedná se především 

o úpravu pracovně právních vztahů a dále sociální pomoci pro pečující členy rodiny. 

MZ ČR má povinnost vytvořit Národní akční plán, který dále specifikuje plnění 

vymezených cílů. Termín vypracování akčního plánu byl jednáním vlády ze dne 25. 

ledna 2012 posunut na 30.6.2012 (Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 

2012 č. 59 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince 

do 31. prosince 2011; 2012, s. 4). 

10.6.2 Národní onkologický program 

Paliativní péče je upravena jako součást Národního onkologického programu, 

který byl zpracován v souladu s podmínkami a potřebami České republiky a v souladu 

se závěry WHO přijatých ke kontrole nádorových onemocnění. Cílem Národního 

onkologického programu České republiky je směřování ke snižování výskytu 

a úmrtnosti nádorových onemocnění, k postupnému zlepšování kvality života 

nemocných s onkologickým onemocněním a k racionalizaci nákladů na diagnostiku 

a léčbu nádorových onemocnění v ČR. (Národní onkologický program, 2008) Jedním 

z úkolů tohoto programu je: 
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• „Zajistit ukotvení a stabilitu zařízení pro paliativní a terminální péči. Podpořit 

rozvoj domácí péče. Sledovat stav kvality života a léčby bolesti nemocných 

s pokročilými zhoubnými nádory.“ (Národní onkologický program, 2008)  

V návaznosti na tento program MZ ČR v rámci vymezování Komplexních 

onkologických center a dětských onkologických center stanovilo jako jedno z kritérií 

získání tohoto statutu zajištění podpůrné a paliativní péče, a to následovně: 

• „Dostupnost specializované ambulantní nebo konziliární péče v oblastech léčby 

bolesti, nutrice, klinické psychologie a péče o stomie; 

• Dostupnost péče pro léčbu infekčních komplikací; 

• Je vypracován funkční systém paliativní péče o nemocné po ukončení 

protinádorové léčby vycházející z principů kontinuity onkologické péče a 

závazku neopuštění pacienta lékařem; 

• Dostupnost lůžkové paliativní péče.“  (Věstník MZ ČR částka 7/2008, čl. 5 

Personalni, materialně technicka a organizačni kriteria pro KOC a DOC, odst. 3 

Další kritéria) 

10.6.3 Doporu čení Evropské unie 

Pro podporu vytváření politik v jednotlivých členských státech jsou jednotlivými 

orgány Evropské unie vydávány další strategické dokumenty. Posledním takovým 

dokumentem, který má za cíl zlepšení paliativní péče v členských státech je Doporučení 

Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům: O organizaci paliativní 

péče. Doporučení vychází z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a z předchozích 

doporučení Rady Evropy. V doporučení je připomenuto, že dle úmluvy má každý nárok 

na rovný přístup ke zdravotní péči příslušné kvality. Ta má být zajištěna s příslušnými 

profesními povinnostmi a standardy péče. Z titulu ochrany lidských práv a důstojnosti 

vyplývá požadavek na úctu k nevyléčitelně nemocným a umírajícím, která vyžaduje 

především poskytování patřičné péče ve vhodném prostředí. V doporučení je 

připomenuta potřeba multidisciplinárního přístupu k péči o umírající. Velmi důležité je 

uspokojení potřeby umírajících, aby jim byla na konci života poskytována kvalifikovaná 

péče, zachována důstojnost, podporována nezávislost, zmírňovány symptomy a 



Diplomová práce  

70 
 

maximalizováno pohodlí. Doporučení dále připomíná, že obecně zdravotní, a tedy 

rovněž paliativní péče by měla být orientována na pacienta. (Opatrná, 2008, s. 31). 

„Výbor ministrů doporučuje, aby vlády členských států: 

1. přijaly politická, legislativní a jiná opatření nezbytná k vytvoření jednotného a 

komplexního národního rámce pro paliativní péči; 

2. za tímto účelem přijaly, jakmile to bude proveditelné a s ohledem na svou 

národní situaci, opatření uvedená v příloze dokumentu, vztahující se k základním 

zásadám, strukturám a zařízením, politice a organizaci, zlepšování kvality a 

výzkumu, vzdělávání a výcviku, komunikace s pacientem a rodinou, týmům, 

týmové práci a plánování péče. 

3. podporovaly vytváření mezinárodních sítí organizací, výzkumných a dalších 

institucí činných v oblasti paliativní péče.“ (Doporučení Rec (2003) 24 Výboru 

ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče, 2003) 

Doporučení jsou právně nezávazná, k tomu, aby se zásady v doporučení uvedené 

staly součástí národní legislativy, je třeba nejen tyto dokumenty vzít na vědomí, 

případně ratifikovat, ale především přijmout legislativní opatření ke zlepšení kvality 

péče, které se doporučení týká. Jak již bylo uvedeno v legislativním rámci, tato a jiná 

doporučení doposud nebyla v zákonech a jiných právních normách promítnuta.  

Všechny uvedené VPD řadím, jak je uvedeno výše mezi strategické dokumenty, 

které definují cíle a obecně také kroky k jejich dosažení. Jedná se o právně nezávazné 

VPD a jejich vymahatelnost je mizivá. Určitou výjimkou je povinnost uvedená ve 

větsníku MZ ČR7 vymezujícím specializovaná centra zaměřená na onkologickou péči. 

Uvedené charakteristiky musí dané pracoviště zabezpečit, aby neztratilo statut 

specializovaného centra. To zapříčiní nemožnost čerpat finanční prostředky na tuto 

superspecializovanou péči a jejich investiční podporu. 

                                                 
7 Věstník MZ ČR částka 7/2008, čl. 5 Personalni, materialně technicka a organizačni kriteria pro KOC a 
DOC, odst. 3 Další kritéria 
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11 Vymezení aktér ů politiky upravující paliativní pé či 

V této kapitole se budu zabývat vymezením jednotlivých aktérů politiky 

upravující paliativní péči V České republice. Nejdříve uvedu stručné vymezení 

jednotlivých aktérů politiky. Dále provedu hlubší analýzu vztahu jednotlivých aktérů 

k dané problematice, a to pomocí tzv. rychlé analýzy aktérů (Veselý, Nekola, 2007). 

Vzhledem k rozsahu práce a omezenému časovému rámci k vymezení aktérů využívám 

metodu tzv. rychlé analýzy aktérů. 

K popisu aktérů i jejich analýze použiji data získaná prostřednictvím analýzy 

dokumentů a výsledků řízených polostrukturovaných rozhovorů se zástupci 

stanovených nejdůležitějších aktérů (viz kapitola 5 Použité metody a zdroje dat).  

„Aktéři, ang. Stakeholder (doslova přeloženo jako „držitelé zájmu“) jsou jednotlivci, 

skupiny či organizace, kteří mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit politiky, projekty, 

nebo jejich realizaci 

- „mají určitý zájem na problému, 

- jsou postiženi daným problémem, 

- mají aktivní či pasivní vliv na řešení či rozhodování týkající se daného problému“. 

(Veselý, Nekola, 2007, s. 226) 

 

11.1 Popis aktér ů 

 

Nejprve jsem vymezila existenci hlavních aktérů veřejné politiky, kteří jsou pro 

nastavení ovlivnění systému paliativní péče relevantní. Tyto vymezené aktéry jsem 

rozdělila podle sektoru na veřejný, soukromý a občanský sektor. Pro toto členění jsem 

použila metodu Starta a Hovlanda (Start; Hovland, 2000) 
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Tabulka  č.2: Rozdělení aktérů do sektorů 

Veřejný sektor Soukromý sektor Občanský sektor 
- Evropská unie 
- Parlament ČR 
- Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 
- Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR 
- Územní samospráva 
(kraje, obce) 
- Poskytovatelé 
paliativní péče – 
organizace řízené 
veřejnou správou 
- Zdravotní 
pojišťovny 

- Soukromí 
poskytovatelé péče 
 

- Pacienti 
- Rodiny pacientů 
- Veřejnost 
- Média 
- Odborná veřejnost 
- Nestátní neziskové 
organizace 
- Poskytovatelé 
paliativní péče – 
nestátní neziskové 
organizace 
- Poskytovatelé 
paliativní péče – 
církevní organizace 

 

Zdroj: Autor podle Starta a Hovlanda 

  

Parlament ČR vykonává zákonodárnou moc státu. V této působnosti provádí 

následující činnosti: přijímá zákony, má právo měnit ústavní pořádek, schvaluje státní 

rozpočet, ratifikuje mezinárodní smlouvy a vykonává další činnosti. Parlament se dále 

dělí na horní a dolní komoru, tzn. poslaneckou sněmovnu (čítá 200 poslanců) a senát 

(81 senátorů). Volby do poslanecké sněmovny se konají 1x za 4 roky. Senátoři jsou 

voleni na dobu 6 let. Jednou za 2 roky se obměňuje třetina senátu. (zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky) 

Obě komory parlamentu vytvářejí výbory a komise. Pro téma mé práce je 

určující Výbor pro zdravotnictví, který má v současné době 23 členů. Výbor projednává 

návrhy zákonů mezi prvním a druhým čtením. Jedná se o zákony týkající se především 

problematiky zdravotní péče, léčiv, zdravotního pojištění a financování zdravotnických 

zařízení atp. Jedná se většinou o návrhy zákonů, které předkládá MZ ČR. Výbor tvoří 

dva podvýbory, jednak pro ekonomiku zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou 

politiku a jednak výbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci.8 

Vláda ČR je hlavním představitelem výkonné moci státu. Vláda je v jednání 

podřízena Poslanecké sněmovně. Vláda předkládá parlamentu ke schválení návrhy 

                                                 
8 http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3209 
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zákonů. Má právo vyjadřovat se ke všem zákonům, tedy rovněž těch, které předkládá 

jiný subjekt. Vláda vydává nařízení. Vláda se skládá z předsedy, mistopředsedů a 

ministrů. Předseda vlády navrhuje prezidentovi republiky jednotlivé ministry. (zákon č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky) 

Pro oblast paliativní péče jsou důležitá dvě ministerstva. Ministerstva jsou 

zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky. Prvním a nejdůležitějším resortem této oblasti je Ministerstvo 

zdravotnictví. „Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro 

zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, 

zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání 

přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních 

vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, 

zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém“ (zákon č. 2/1969 o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, § 10). Pro oblast 

paliativní péče se jedná o klíčový orgán výkonné moci. MZ ČR předkládá a novelizuje 

zákony vztahující se ke zdravotní péči, v současné době jsou nejdůležitější: zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o veřejném zdravotním 

pojištění, zákon o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízení (viz 

kapitola 10.3 Institucionální vymezení).  

Druhým důležitým ministerstvem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to 

pro úpravu tzv. sociálních složek péče. „Ministerstvo práce a sociálních věcí je 

ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, 

zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní službu, mzdy a jiné odměny 

za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, 

sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, 

péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky 

mzdové a sociální politiky“ (zákon č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, § 9). Pro oblast paliativní péče je nejdůležitějším 

právním předpisem, který ministerstvo vytvořilo zákon o sociálních službách (viz 

kapitola 10.3 Institucionální vymezení). 

Kromě státní správy zdravotní politiku, a tedy rovněž paliativní péči v podstatné 

míře ovlivňují rovněž municipality, především kraje . Hlavní zákonné vymezení vyšších 
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územně samosprávných celků vychází ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích: „Kraj je 

územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Kraj je samostatně 

spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány kraje jsou 

rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. 

Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen "zvláštní orgán") zřízený podle 

zákona. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“ (zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích, § 1). Právě poslední odstavec tohoto paragrafu ukládá 

krajům, aby se zabýval rovněž oblastí zdravotnictví, a tedy také paliativní péče. 

Klíčovým aktérem pro financování zdravotní, a tedy i paliativní péče hrají 

rovněž zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny jsou vymezeny zákony č. 551/1991 

Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a č. 280/1992 Sb., o resortních, 

oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Všeobecná zdravotní 

„pojiš ťovna provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí 

resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny“ (zákon č. 551/1991 Sb., o 

Všeobecné zdravotní pojišťovně, § 2, odst. 1). 

Ostatní pojišťovny jsou: „1) Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je 

pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance všech 

organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo 

podléhající ucelené části tohoto ministerstva. 2) Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou 

je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance 

jednoho oboru. 3) Podnikovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí 

všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků. 4) 

Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou 

působností“ (č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, § 2, odst. 1-4). 

 Zdravotní pojišťovny jsou právnickými osobami a vystupují samostatně. Ke 

vzniku nové zdravotní pojišťovny je třeba souhlasu MZ ČR a stanoviska Ministerstva 

financí. Zdravotní pojištění tvoří správní a dozorčí radu. Správní rada všeobecné 

zdravotní pojišťovny má 30 členů. Třetinu členů jmenuje vláda na návrh ministra 

zdravotnictví, dvě třetiny volí poslanecká sněmovna. Dozorčí radu všeobecné zdravotní 

pojišťovny tvoří 13 členů. Tři členové jsou jmenováni vládou na návrh ministra 

zdravotnictví, ministra práce a sociálních věcí a ministra financí. 10 členů je voleno 
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poslaneckou sněmovnou. Správní rady zaměstnaneckých, oborových a ostatních 

zdravotních pojišťoven tvoří 15 členů. 5 členů je jmenováno vládou a 10 členů je voleno 

pojištěnci a zaměstnavateli na návrh příslušných zaměstnavatelů a odborů. Dozorčí rada 

má 9 členů, tři členové jsou jmenováni vládou na návrh ministra financí, zdravotnictví a 

práce a sociálních věcí. 6 členů je voleno zaměstnavateli a pojištěnci. Zákon rovněž 

upravuje pravidla vzniku a zániku zaměstnaneckých, oborových a ostatních zdravotních 

pojišťoven. 

Vzhledem k roztříštěnosti legislativy, tzn. existenci různých zákonů pro 

všeobecnou zdravotní pojišťovnu a ostatní zdravotní pojišťovny existuje již poměrně 

dlouhou dobu plán na transformaci zdravotních pojišťoven. V současné době v České 

republice působí 6 zdravotních pojišťoven. Počet zdravotních pojišťoven je častým 

tématem diskuzí o efektivitě zdravotního systému, např. vyjádření ministra 

zdravotnictví Hegera pro Českou televizi ze dne 14.3.2012. Snížení počtu zdravotních 

pojišťoven je rovněž často skloňovaným tématem volebních programů politických stran, 

např. volební program ČSSD do poslanecké sněmovny v roce 2010. Hlasy z druhého 

konce politického spektra naopak volají po větší autonomii zdravotních pojišťoven, 

např. volební program TP09 ze stejného roku. 

Velmi významnými aktéry této politiky jsou poskytovatelé paliativní péče. Pro 

zaměření mé práce mezi hlavní aktéry řadím především poskytovatele specializované 

péče. Specializovaná paliativní péče je poskytována podle zákona o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytování péče je zdravotnickou péčí, je 

tedy nutné, aby poskytovatelem byla zdravotnická zařízení. Dále se poskytovatelé 

rozlišují podle zřizovatelů a jejich právních forem. Může se jednat o organizace zřízené 

MZ ČR, především specializovaná centra a konziliární týmy v nemocnicích, např. ve 

specializovaných centrech onkologické péče. Dále se jedná o organizace zřízené a 

založené kraji a obcemi, opět jde o nemocnice a jejich specializovaná centra. 

V neposlední řadě se jedná o soukromé poskytovatele zdravotní péče. Oblast hospicové 

paliativní péče je zajišťována prakticky pouze nestátními neziskovými organizacemi a 

církevními organizacemi. Tento fakt je důkazem toho, že v oblasti takto nákladné péče 

hraje občanská společnost nezastupitelnou roli. Důvodem je princip péče o umírající a 

nevyléčitelně nemocné pacienty. Nejedná se pouze o zdravotní péči, ale velmi důležité 
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jsou rovněž složky sociální a duchovní. V rychlé analýze aktérů rozdělím poskytovatele 

na hospicovou péči a ostatní specializovanou paliativní péči.  

V roce 2005 byla založena Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. 

Jedná se o profesní občanské sdružení, které v sobě sdružuje většinu poskytovatelů 

hospicové paliativní péče. Cílem sdružení je podpora a prosazování hospicové paliativní 

péče. Asociace spolupracuje s MZ ČR a odbornou společností na vypracování 

strategických a dokumentů (např. standardy péče). Dále pořádá semináře, konference, 

výstavy a především zprostředkovává komunikaci a setkání poskytovatelů péče 

(Stanovy občanského sdružení Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, 

2011). 

Ve zdravotnictví, jako specializované činnosti, je vždy velmi důležitým aktérem 

veřejné politiky odborná veřejnost. Pro rozvoj určitého oboru medicíny je důležité 

jeho zařazení do vzdělávacích plánů.  Od roku 2001 v rámci Institutu postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví funguje katedra paliativní medicíny. V roce 2005 vznikl 

samostatný atestační obor „Paliativní medicína a léčba bolesti“ jak pro lékařské, tak pro 

nelékařské obory. (Sláma, Špinka, 2004, s. 14) Kromě těchto specializovaných lékařů se 

paliativní péčí zabývají rovněž odborníci v příbuzných oborech, např. onkologie, léčba 

bolesti apod. V rámci prosazování zájmů určitého oboru působí odborné společnosti 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Společnost je nezávislé 

dobrovolné sdružení lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a 

příbuzných oborech. Cílem činnosti společnosti je rozvoj a rozšiřování vědeckých 

poznatků, vzdělání, nových postupů léčby ve vymezených oborech. V rámci této 

organizace působí 105 odborných společností.9 Pro téma práce je relevantní Česká 

společnost paliativní medicíny. Společnost sdružuje přes 150 lékařů v oboru paliativní 

medicíny a oborech příbuzných (např. onkologie, geriatrie, kardiologie). Členy 

společnosti jsou rovněž nelékaři z oborů psychologie, fyzioterapie, ošetřovatelství a 

duchovní podpory. Výbor společnosti rozhodl o založení institutu paliativní medicíny, 

jehož cílem je především podpora vzdělávání v této oblasti.10 

Veřejnost je samozřejmě velmi důležitým aktérem jakékoli veřejné politiky. 

Nejdůležitějším nástrojem ovlivňování politiky tohoto aktéra jsou volební preference.  

                                                 
9 http://www.cls.cz/Poslani 
10 http://www.paliativnimedicina.cz/cspm/kdo-jsme/kdo-jsme 
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Pacienti a jejich rodiny jsou rovněž aktéři veřejné politiky, a to z pozice 

primárně ovlivňované skupiny. Žijí přímo v realitě daného veřejně politického 

problému. Pacient a jeho rodina samotná mají velmi malou možnost ovlivnit danou 

politiku. V rámci zdravotní politiky obecně se pacienti a jejich rodiny často sdružují do 

pacientských organizací, které se snaží hájit své zájmy při jednání s poskytovateli péče a 

s představiteli zdravotní politiky. 

Média jsou nezanedbatelným aktérem veřejné politiky. Média hrají 

nezastupitelnou roli prostředníka mezi politickými institucemi a občany. Na jedné 

straně zprostředkovává politické prostředí veřejnosti, na straně druhé politikům 

napomáhá ke zjišťování veřejného mínění. (Kunštát, 2006, s. 71) Kromě toho však mají 

média značný vliv na celou společnost, ovlivňují názory, chování a vidění reality celé 

společnosti. Na jednu stranu slouží k rozšíření možnosti poznávání a vzdělání, na stranu 

druhou však mohou také děsit, uvádět v omyl a nabádat k určitému jednání. Velký vliv 

mají média z pozice, která jim umožňuje podpořit nebo zbrzdit společenské změny. 

(Graeme, Jirák, 2001, s. 15) Média mají tedy obrovský vliv na formování osobnosti i 

společnosti. Pro řešení určitého veřejně politického problému je tedy velmi důležité 

vzbudit zájem médií o dané téma. 
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11.2 Rychlá analýza aktér ů 

V této části práce provedu analýzu aktérů vymezených v předchozí kapitole. 

Jednotlivé aktéry budu posuzovat podle vlastností popsaných Schmeerem, jedná se o 

zájem na politice, moc ovlivňovat politiku a postoj (Schmeer, 2000, s. 4). Zájmem 

rozumíme míru, do jaké zkoumaná politika ovlivňuje daného aktéra, moc definuje 

naopak vliv aktéra na podobu politiky. Postoj odráží oblast zájmu aktéra. (Veselý a kol., 

2007, s. 229). V tabulce dále uvádím oblast, která je pro daného aktéra nejdůležitější. 

Kromě popisu jednotlivých vztahů jsem vytvořila rovněž matici aktérů, která je 

uvedena v příloze č. 3. Pro vytvoření tabulky jsem použila následující metodu škálování 

podle Dicka: 

Tabulka č. 3: Škálování 

Zájem MALÝ 
Politika aktéra 
neovlivňuje nebo 
jen ve velmi malé 
míře 

STŘEDNÍ 
Politika aktéra 
ovlivňuje v menší 
míře (v budoucnu 
apod.) 

VELKÝ 
Politika aktéra 
ovlivňuje ve všech 
ohledech ve velké 
míře  

Moc MALÝ 
Aktér má jen velmi 
malou možnost 
politiku ovlivnit 

STŘEDNÍ 
Obtížně prosazuje 
cíle v dané politice 

VELKÝ 
Aktér má sám o 
sobě velmi velký 
vliv na tvorbu 
politiky 

Postoj OBLAST ZÁJMU 

Zdroj: autor s využitím Dicka 

Vzhledem k tomu, že se jedná o subjektivní metodu analýzy, do matice zavádím 

rovněž tzv. parametr posouzení spolehlivosti, který spolehlivost subjektivního 

hodnocení v určité míře odhadne. (Veselý, 2007). Pro parametr zhodnocení používám 

procento pravděpodobnosti. 

Pro rychlou analýzu aktérů využiji jednak výsledky studia dokumentů a jednak 

poznatky z rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů. Vzhledem k tomu že užívám tuto 

zrychlenou metodu a podkladem jsou také rozhovory s omezeným počtem zástupců 

aktérů, si nekladu za cíl zobecnění výsledků analýzy. 
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11.2.1 Evropská unie 

Politika národních států musí být v souladu s politikou Evropské unie. Evropská 

unie zasahuje do zdravotní politiky národních států prostřednictvím veřejně politických 

dokumentů, doporučení apod., např. Doporučení výboru ministrů „O organizaci 

paliativní péče“ (kapitola 10.6.3. Doporučení Evropské unie). 

Jak vyplývá z analýzy postojů zástupců jednotlivých aktérů, je vliv Evropské 

unie na politiku ČR v oblasti paliativní péče spíše podpůrný. Zástupci aktérů využívají 

především příkladů dobré praxe ze zemí EU. Dalším přínosem je zahrnutí paliativní 

péče do některého ze strategických dokumentů, které jsou zaměřeny např. na lidská 

práva a medicínu. „Pokud se v některém z dokumentů Evropské unie objeví souvislost 

s paliativní péčí, je jednodušší některé věci před představiteli prosadit“ (Rozhovor 

Filec, 2012). Stejný postoj vyjádřil rovněž zástupce poskytovatelů hospicové paliativní 

péče. 

 

11.2.2 Parlament ČR 

Tento aktér veřejné politiky ovlivňuje zkoumanou problematiku zajišťováním 

zákonodárné moci státu, tzn. schvalování legislativy ČR. Tímto způsobem ovlivňuje 

rovněž zdravotní politiku, a tedy také oblast paliativní péče. 

Na první pohled není oblast specifické zdravotní politiky s přesahem do 

paliativní péče v jednání tohoto aktéra zřejmá. Tento fakt je důsledkem okrajovosti 

řešené problematiky.  

Paliativní péče není, jak již bylo uvedeno, v parlamentu řešena jako samostatná 

oblast, ale jako součásti zdravotní politiky jako celku. Nejdůležitějším orgánem pro 

zdravotní politiku je výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu. Vliv a 

zájem tohoto aktéra je tedy možné sledovat právě přes tento výbor.  Doklad zájmu 

tohoto aktéra spočívající mimo jiné v ovlivnění volebních preferencí lze spatřovat např. 

v mediálně atraktivních vystoupeních předsedy zdravotního výboru Poslanecké 

sněmovny Borise Šťastného o podpoře paliativní péče a uzákonění eutanazie. 
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(Rozhovor Šťastný pro Český rozhlas, 201211) Ke skutečné podpoře ať již legislativní či 

jiné však z pozice aktéra nedochází, patrná je spíše určitá indiference. 

Pozice tohoto aktéra se mění v důsledku omezeného volebního období. Postoje 

se mění podle preferencí veřejnosti. Pro tohoto aktéra není vymezení a dosahování 

dlouhodobých cílů a strategií, právě s ohledem na omezené volební období, prioritou. 

Vzhledem k politické povaze tohoto aktéra je pro jednotlivé strany prioritou zajistit si 

dostatečné volební preference. Proto pokud se jedná o téma, které je pro veřejnost, resp. 

voliče vedlejší, není na půdě tohoto aktéra skloňováno. 

 

11.2.3 Ministerstvo zdravotnictví 

MZ ČR významně určuje právní rámec péče a vystupuje v legislativním procesu 

jako nejspíše nejvýznamnější orgán státní správy se vztahem k paliativní péči.   

Zájem a vliv aktéra lze spatřovat v několika rovinách. Nejdůležitějším zájmem je 

funkční zajištění jednotlivých segmentů zdravotní péče. V současné době jsou zájmem 

tohoto aktéra především zdravotnické reformy a zvýšení ekonomické efektivity péče, 

jak vyplývá z různých vyjádření. Specializovaná paliativní péče je péčí velmi 

nákladnou, a proto právě v době snahy a snižování výdajů na zdravotní péči není tento 

segment péče podporovaný. Na druhou stranu lze v současné době sledovat snahy o 

vytvoření politiky podpory paliativní péče v České republice. Jak je uvedeno výše, byla 

pracovní skupinou tvořenou zaměstnanci MZ ČR a MPSV vytvořena Strategie rozvoje 

paliativní péče. V rámci strategie jsou zatím vymezeny neurčité cíle, protože Národní 

akční plán v tuto chvíli ještě nebyl dokončen (viz kapitola 10.6.1). 

Velmi důležitým nástrojem a možností ovlivňování zajištění zdravotní péče je 

finanční podpora. Ministerstvo vystupuje jako donátor v oblasti investičních potřeb 

subjektů paliativní péče. Z faktu, že v minulosti docházelo k finanční podpoře vzniku 

hospicových zařízení specializované paliativní péče ze státního rozpočtu a nyní, i když 

existují kvantitativní nedostatky v rámci specializované péče, vyplývá současný zájem 

aktéra na v této problematice. Z tohoto hlediska je tedy možné označit poskytovanou 

finanční podporu za nesystematickou. 

                                                 
11 http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4064-version1.pdf 
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MZ ČR ve vztahu k dotační podpoře segmentu paliativní péče vystupuje jako 

tzv. řídící orgán pro dotace ze státního rozpočtu a nově jako zprostředkující subjekt 

v oblasti strukturálních fondů, fondů EHP/Norska a programu Švýcarsko-české 

spolupráce (v některých zmiňovaných dotačních titulech existuje prostor pro 

poskytování dotací segmentu paliativní péče, v současné době je však podpora 

marginální). (Program švýcarsko-české spolupráce implementovaném na Ministerstvu 

zdravotnictví, 2010) 

Aktér dále svou činností ovlivňuje financování paliativní péče z veřejného 

zdravotního pojištění. Má tedy zjevně sílu prosadit systémové kroky obzvláště v 

problematice zaměření léčby a rovněž financování léčby. (viz kapitola 10.3 Legislativní 

vymezení) 

Jak je uvedeno výše, MZ ČR vytvořilo ve spolupráci s odbornými společnostmi, 

pro zajištění dostatečné úrovně zdravotní péče standardy kvality, které by měli 

jednotliví poskytovatelé péče plnit. Tyto standardy však nemají povahu právně 

závazných norem a nejsou systémově financovány projekty na jejich zavádění. Z tohoto 

hlediska lze o jejich účinnosti diskutovat. (viz kapitola 10.3 Legislativní vymezení) 

Také postoje tohoto důležitého aktéra jsou závislé na volebním období. To je 

patrné ve změnách postojů k dotační a jiné politice. Jako zaměstnanec MZ ČR tento vliv 

rovněž vnímám. Častá změna klíčových představitelů ministerstva vede 

k problematickému stanovování a naplňování strategických dlouhodobých cílů a 

systematizovanou podporu jednotlivých segmentů péče. Vzhledem k tomu, že po změně 

osoby ministra v naprosté většině dojde rovněž ke změně jednotlivých náměstků, 

v některých případech rovněž úrovně nejdůležitějších ředitelů, nejsou postoje aktéra 

dlouhodobě stálé. 

 

11.2.4 Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 

Paliativní péče patří do segmentu zdravotní péče. Jak vyplynulo jednak ze studia 

dokumentů a jednak z rozhovorů představitelů hospicové péče, má také velmi 

významnou sociální složku (viz kapitola 10.5). 
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MPSV má největší vliv na oblast financování této složky péče. Jak vyplývá 

z dostupných pramenů, využívají poskytovatelé péče k financování přibližně 20% 

nákladů dotací právě MPSV. (Právní a finanční rámec péče, 2012) Z faktu, že se jedná 

pouze o nenárokové dotace, můžeme odvodit, že zájem aktéra na podpoře paliativní 

péče není dostatečný. Podle názorů zástupců obou rezortů se jedná pouze o zdravotní 

péči a jako taková je oddělená od péče sociální. 

Posun v zájmu aktéra však můžeme spatřovat v tom, že se její zástupci účastní 

mezirezortních pracovních skupin, které mají za cíl navázat mezi těmito rezorty 

v různých oblastech spolupráci. (viz kapitola 10.5 Sociální a zdravotní péče a kapitola 

10.6 Ostatní veřejně politické dokumenty) Jejich nedostatečnou komunikaci však lze 

sledovat například v současných změnách oblasti péče o děti do tří let, kde dochází ke 

změně legislativy v rozporu s názory představitelů MZ ČR, i když se řadí pod rezort 

zdravotnictví. (Jednání se zástupci MZ ČR a MPSV, 2012)12 

Moc tohoto aktéra vyjádřila rovněž snaha Asociace poskytovatelů hospicové 

paliativní péče informací o zařazení paliativní péče do zákona o sociálních službách (viz 

kapitola 10.4 Institucionální vymezení). Postoj aktéra se rovněž mění v závislosti na 

volebním období a změnu jednotlivých představitelů.  

 

11.2.5 Kraje 

Kraje jsou také významným aktérem v rámci oblasti zdravotní péče. Od roku 

2003 se kraje staly zakladateli krajských nemocnic. Ze svého rozpočtu dále přispívají na 

vznik nových nestátních zdravotnických zařízení, tedy rovněž hospiců a přispívají také 

na provozní náklady těchto zařízení. 

Zájem aktéra na jednotlivých segmentech péče je patrný z koncepcí, které kraje 

samostatně vytvářejí. Jak je uvedeno v kapitole 10.3 Legislativní vymezení, v některých 

koncepcích se paliativní péče objevuje (Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje, 

2009), v některých zcela chybí (Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického 

kraje, 2010).  

                                                 
12 Jednání MPSV a MZČR nad zaměřením Programu financovaného z FM EHP/Norska ze dne 13.4.2012 
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Z rozhovoru s představitelem Olomouckého kraje vyplynul takový postoj, že 

paliativní péče je dostatečně zabezpečena. Postoj aktéra je z velké míry ovlivněn rovněž 

tím, že jiné druhy zdravotní péče jsou rovněž podfinancovány a je třeba se jimi zabývat. 

Z těchto rozhovorů vyplývá především to, že zájem se zaměřuje spíše na segment 

dlouhodobé péče, ve kterém existují obrovské kvalitativní nedostatky, než na péči 

paliativní, která je vysoce kvalitní. 

„V našem kraji je paliativní péče dostatečně zajištěna, řešíme především 

problém špatné kvality dlouhodobé péče.“  (Rozhovor Fischer, 2012) 

Vzhledem k nízké prioritě segmentu paliativní péče nejsou prostředky 

poskytované na výstavbu a provoz zvláštních zařízení paliativní péče dostatečně 

v těchto plánech zohledněny. (viz kapitola 10.4.1 Financování provozu) Vzhledem 

k okrajovosti řešené problematiky je pravděpodobně do značné míry situace malé 

priority paliativní péče způsobena, obdobně jako u parlamentu ČR, relativně malou 

atraktivitou v návaznosti na zvýšení volebních preferencí. Tato skutečnost je 

vysledovatelná např. v nedostatečném přesunu přislíbených finančních prostředků 

potřebných k provozu čerčanského hospice z rozpočtu Středočeského kraje v roce 

200913 - přestože vedení hospice deklarovalo v předstihu nedostatek finančních 

prostředků, vedení kraje se opakovaně vyjádřilo, že oblast hospicové péče v současnosti 

nepatří mezi priority zdravotní péče v kraji. Tento postoj kraje přetrvává a provoz 

hospice nadále nepodporuje. 

Postoj krajů se také mění v závislosti na volebním období. Změny představitelů 

vyvolávají obrovské přesuny postojů tohoto aktéra. Důsledkem je nesystematická 

podpora segmentu péče, která se mění právě v závislosti na změně představitelů krajů. 

Z hlediska přesahu problematiky do spektra dalšího uváděného aktéra - médií se 

jeví jako zajímavé, že zprávy o podfinancování provozu v čerčanském hospici zjevně ve 

srovnání např. s podfinancováním dětských domovů nezískaly takovou mediální 

pozornost. 

                                                 
13 http://www.umirani.cz/detail-clanek/hospici-v-cercanech-chybeji-penize.html 
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11.2.6 Zdravotní pojiš ťovny 

Zdravotní pojišťovny sehrávají důležitou úlohu v systému financování paliativní 

péče. Dohled nad tímto aktérem vykonává podle zákona č. 48/1997 O veřejném 

zdravotním pojištění MZ ČR. Zájem aktéra je dán především ekonomickými faktory.  

Pojišťovny jsou teoreticky pod dohledem MZ ČR, tento fakt by měl určit, jaká 

péče bude z veřejného zdravotního pojištění financována a v jaké výši. Skutečné 

financování je však závislé na tom, s jakým zdravotnických zařízením pojišťovny 

uzavřou smlouvy o poskytování péče. Moc aktéra nad poskytovateli paliativní péče 

stupňuje v tom, že většina pojišťoven sepisuje se zdravotnickými zařízeními smlouvy na 

omezenou dobu, např. na 1 rok. Tento fakt brzdí snahy o řízení nových poskytovatelů 

paliativní péče, protože si tyto subjekty nejsou jisti zabezpečením financování péče. 

V § 46 odst. výše zmiňovaného zákona je sice zakotvena povinnost zdravotní 

pojišťovny zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům, vzhledem k zaměření 

pojišťoven je však jejich zájmem co nejefektivnější a nejlevnější léčba. V případě 

nevyléčitelně nemocných a umírajících pacientů je možnost dosažení efektivnosti léčby 

prakticky nemožná. Léčba je také velmi nákladná. Proto není velkým zájmem tohoto 

aktéra politiku paliativní péče zlepšovat. 

 

11.2.7 Odborná ve řejnost 

Odborná veřejnost, v čele s výše popsanými odbornými společnostmi, vystupuje 

jako hluboce zainteresovaná společnost odborníků, kteří působí jako specifická 

nátlaková skupina směrem k aktérům z řad veřejné správy a zákonodárných orgánů. 

V rámci deklarované strategie MZ ČR je tato skupina aktérů dotazována při přípravě 

zákonů, vyhlášek a jiných právních norem a rovněž při tvorbě dotačních programů a 

dotační politiky. Z hlediska rozvoje paliativní péče jako celku je však zřejmé, že pozice 

aktéra při tvorbě institucionálního rámce (zvláště legislativy) není natolik silná, aby 

přispěla ke konsolidaci systému paliativní péče v České republice. 

Zájmem odborných společností lze spatřovat v zajištění péče o umírající a 

nevyléčitelně nemocné na co nejvyšší úrovni, ovšem s přihlédnutím k efektivnosti dané 
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péče. Tento zájem je representován snahou o zlepšení deficitní situace ve financování 

segmentu a podporu moderní legislativní úpravy péče.  

11.2.8 Poskytovatelé paliativní pé če 

Jak je uvedeno výše, je nutné sledovat odděleně poskytovatele hospicové 

paliativní péče a nemocniční paliativní péče. 

Cílem poskytovatelů hospicové péče je zajišťovat kvalitní paliativní péče. 

Zájmem aktéra je především zabezpečení financování této oblasti. Z výsledků 

rozhovoru s představiteli hospiců vyplývá, jak již několikrát v práci zmiňuji, že 

největším problémem, a tedy i středem zájmů je financování sociální složky péče. 

Z rozhovorů dokonce vyplynulo, že poskytovatelé péči ji vidí převážně jako sociální, 

nikoli zdravotní. Z tohoto postoje je patrné, že jde o propojení těchto dvou typů péče, a 

že v rámci paliativní péče není lékařská péče natolik převažující.  

Jejich vliv na tvorbu politiky v současné době vzrůstá, jak tomu napovídá např. 

spolupráce asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče s MZ ČR na tvorbě 

standardů paliativní péče. (viz kapitola 10.3 Legislativní vymezení) I přes tento fakt 

mají poskytovatelé paliativní péče ve vztahu k ostatním aktérům velmi malou moc 

ovlivňovat politiku a jsou naopak ve velké míře ovlivněni postoji a zájmy ostatních 

aktérů. 

V rámci zdravotnických zařízení není paliativní péče, vzhledem k 

jejich zaměření na kurativní léčbu, předmětem prioritního zájmu. Většina odborných 

článků napovídá, že v rámci zdravotnických zařízení není paliativní péče dostatečně 

kvalitní (např. Sláma, 2008). Postavení aktéra je však na takové úrovni, že je schopen 

novou politiku ovlivnit, a to jak na úrovni krajů (krajské nemocnice), tak na úrovni MZ 

ČR (fakultní nemocnice). Zájmem je především na ovlivnění úhradového systému 

z veřejného zdravotního pojištění. 

Z rozhovorů s poskytovateli hospicové péče i vybranými zástupci MZ ČR 

vyplývá, že velkým problémem je návaznost kurativní léčby a paliativní péče. 

(Rozhovory Filec, Krejčí, 2012) Poskytovatelé kurativní léčby často poskytují péči i 

v okamžiku, kdy už to pro pacienta není přínosem a kdy by jeho kvalitu života zlepšil 

právě přesun k paliativní péči.  
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11.2.9 Pacienti a rodiny pacient ů 

Postavení pacientů v rámci procesu tvorby politik je vzhledem k nevyléčitelné 

nemoci velmi slabé. V rámci tvorby relevantních politik tedy vystupují především 

rodiny pacientů. 

Zájmem těchto aktérů je především ve zlepšení dostupnosti kvalitní 

specializované paliativní péče. Velmi důležitý je rovněž zájem na snížení nutné 

spoluúčasti pacienta na nákladech péče. Tento zájem dokládají např. zaměření 

pacientských organizací sdružující onkologicky nemocné pacienty, kteří tvoří velkou 

část cílové skupiny pacientů. (Představení asociace onkounie, 2012) 

Pro pacienty a jejich rodiny je důležitá také podpora domácí paliativní péče a 

umožnění postarat se o rodinného příslušníka až do konce. Zájmem aktéra v této 

souvislosti je na jedné straně podpora financování domácí paliativní péče z veřejného 

zdravotního pojištění a na straně druhé zajištění možnosti o blízké pečovat, to znamená 

zajištění dostatečného příspěvku na péči o nevyléčitelně nemocného člena rodiny.  

11.2.10 Média 

Jedná se o specifického aktéra, který v současné době ovlivňuje všechny 

oborové veřejné politiky. V rámci paliativní péče je přístup médií možno označit za 

velmi okrajový. V komparaci s jinými oblastmi veřejného zájmu (např. péče o dítě) je 

v médiích o paliativní péči relativně málo informací, pokud jsou informace o paliativní 

péči uvedeny, pak se často jedná o informace ve vztahu k deficitnímu financování péče, 

již méně je možné nalézt informace o deficitní síti paliativní péče. 

Role tohoto aktéra je především v prezentaci zájmů a názorů ostatních aktérů či 

jejich skupin. Konkrétní zájem aktéra ve vztahu k vývoji paliativní péče nelze korektně 

určit. 

11.2.11 Veřejnost 

Zájem veřejnosti na politice paliativní péče není zřejmý. Velmi často se 

setkáváme s tím, že lidé neznají význam slova paliativní. Jako příklad uvádím výzkum, 
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který provedla studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ve kterém 68% dotázaných 

odpovědělo, že pojem paliativní péče neslyšelo. (Smetanová, 2011) To je důsledkem 

špatné informovanosti veřejnosti o této problematice. V důsledku historického vývoje a 

současného postoje ke smrti a umírání a jejich odsunutí není zájem veřejnosti jako 

takové velký. V podstatě lze říci, že tuto péči řešíme až v době, kdy se nás a naší rodiny 

bezprostředně dotýká.  

Veřejnost má v rámci tvorby politiky velký vliv, především z důvodu citlivosti 

aktérů veřejné správy na veřejné mínění a volební preference. Proto jsou také oblasti, ke 

kterým je veřejnost indiferentní, jen velmi málo důležitými politickými aktéry řešeny. 

11.2.12 Nestátní neziskové organizace 

Vystupují v roli poskytovatelů (resp. zřizovatelů zdravotnických zařízení) 

paliativní péče. Role tohoto aktéra je popsaná výše. Nestátní neziskové organizace, po 

roce 1989 s rostoucím vlivem občanské společnosti, mají vliv v podstatě na všechny 

veřejné politiky, zdravotní a jmenovitě paliativní péči nevyjímaje. Mezi nejdůležitější 

NNO, které se v rámci paliativní péče jsou pacientské organizace, jejichž popis je 

uveden v předchozí podkapitoly. Hlavní zájem aktéra je především zajištění důstojné a 

kvalitní péče. Nejčastější oblastí, kterou se tyto organizace v souvislosti s paliativní péčí 

zabývají, je vedle fundraisingových aktivit tematika dodržování lidských práv a 

důstojnosti. 

V rámci paliativní péče vystupuje mnohem více aktérů a jejich jednotlivé role je 

velmi složité definovat. Vybrala jsem tedy z mého pohledu hlavní aktéry, kteří 

jednotlivé agendy nejvíce ovlivňují. Střetávání jednotlivých aktérů je přitom v rámci 

daných arén ovlivněno celou řadou souvisejících problematik a agend. Největším 

nedostatkem aktivit aktérů, spadajících do veřejného sektoru, především pak MZ ČR, je 

neexistence koncepčního řešení oblasti paliativní péče. V rámci MZ ČR není v současné 

době paliativní péče prioritním tématem. Velmi problematickým se jeví rovněž další 

aktéři veřejného sektoru, a to jsou kraje. Vzhledem k rozdílnému zaměření jednotlivých 

zdravotních politik krajů je podpora hospicové a jiné specializované paliativní péče 

řešena nekoncepčně. Financování těchto zařízení z krajských rozpočtů není stálé.  

U všech aktérů veřejné správy je patrný vliv volebních preferencí. Politiky 

podpory určitého druhu péče tedy nejsou stálé. Tuto skutečnost vnímám jako velmi 
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problematickou, protože podpora jednotlivých segmentů zdravotní péče by měla být 

dlouhodobá a stálá. 

11.3 Závěr analýzy aktér ů 

Jako závěr analýzy aktérů uvádím schéma jednotlivých vztahů a ovlivňování, 

které jsou z analýzy odvozeny. Opět jsou použity poznatky studia dokumentů a 

výsledků rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů. Pro dokreslení dále uvedu velmi 

stručné shrnutí rozhovorů s jednotlivými aktéry, které by mělo nastínit postoje 

jednotlivých aktérů k politice související s paliativní péčí.  

Schéma č.5: Přehled aktérů podle hlavních vztahů 
 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor  

Schéma naznačuje rozdělení jednotlivých aktérů podle skupin uvedených 

v předchozí kapitole a podle jejich zájmů, postojů a moci. Evropská unie ovlivňuje 

především aktéry patřící do veřejné správy. Tito aktéři dále ovlivňují především 

institucionální a legislativní rámec politiky. Jak legislativní, tak institucionální rámec 

politiky mají přímý a zároveň nejvyšší vliv na poskytovatele paliativní péče. 

Poskytovatelé paliativní péče zaujímají stejný postoj k politice jako odborná veřejnost. 

Vliv institucionálního a legislativního rámce tedy ve velké míře přímo ovlivňuje také 

odborníky v této oblasti. Zvlášť je uveden další velmi důležitý aktér, zdravotní 

pojišťovny. Jsou sice dozorovány MZ ČR, jak schéma naznačuje, v uzavírání smluv 

s poskytovateli péče jsou však do velké míry samostatné. Jedná se o velmi důležitého 
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aktéra, který ovlivňuje v podstatě všechny ostatní, především poskytovatele péče, 

pacienty a jejich rodiny. Média, která do jisté míry reagují podle zájmu veřejnosti, stojí 

trochu mimo, a to z pohledu jejich role. Výstupem vztahů, postojů, moci a zájmů aktérů 

vychází postoj tabuizace smrti a umírání, který je v naší společnosti stále velmi silný. 

Jak je uvedeno již ve vymezení problému a zkoumání vývoje postoje společnosti ke 

smrti, je tento postoj společnosti také jednou z hlavních příčin zkoumaného problému. 

11.3.1 Postoje dotázaných aktér ů 

Nyní uvedu nejdůležitější poznatky, které vyplynuly z rozhovorů s jednotlivými 

aktéry zkoumané politiky. Jak je uvedeno v kapitole č. 5 Použité metody, rozhovory 

byly realizovány se zástupci Ministerstva zdravotnictví, krajů a poskytovatelů 

hospicové paliativní péče. Níže uvádím názory dotázaných aktérů na jednotlivé oblasti. 

V rámci rozhovoru se zástupcem MZ ČR, odboru zdravotních služeb, který se 

dlouhodobě zabývá podporou paliativní péče v ČR, byla především shrnuta role 

ministerstva při podpoře výstavby hospicových zařízení. „První podpory byly vypláceny 

ve výši až 90% investičních výdajů, postupně se podíl snížil, až byl dotační titul v roce 

2010 zcela zrušen. Pro výstavbu hospicových zařízení, je velmi důležité, aby vznikala 

tzv. na zelené louce, a to je velmi drahé“ (Rozhovor, Filec, 2012) 

„V současné době je pro ministerstvo důležitá podpora domácí paliativní péče, 

která je pro pacienty příznivější a zároveň pro systém zdravotní péče levnější.“  

(Rozhovor, Filec, 2012)   

„Nejdůležitějším aktérem, který ovlivňuje politiku, je podle mého názoru 

Ministerstvo zdravotnictví, které má však jiné priority nežli podporovat velmi nákladnou 

paliativní péči. Dalším aktérem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by mělo 

podporovat členy rodiny k tomu, aby své blízké mohli zabezpečit až do konce. Jako 

velmi důležitou vidím rovněž roli rodin pacientů, a to v návaznosti na podporu domácí 

paliativní péčě.“  (Rozhovor, Filec, 2012)   

Překvapující bylo tvrzení týkající se financování péče. „Jedná se o zdravotní 

péči, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Není tedy třeba spoluúčast 

pacientů“  (Rozhovor, Filec, 2012) 
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„Problematickým bodem je postoj společnosti ke smrti a umírání. Špatným 

příkladem je hospic v Plzni, který stojí uprostřed města v bytové zástavbě. Investor 

sousedících nemovitostí sepsal petici a zajistil množství podpisů proti umístění 

hospicového zařízení. To je příklad absurdního postoje veřejnosti ke smrti.“ (Rozhovor, 

Filec, 2012) 

Dalším dotazovaným aktérem byly kraje , odbory zdravotnictví. Dotazováni byli 

zástupci kraje Středočeského a Olomouckého.  

„Nejdůležitějším aktérem je Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. 

Ty nejsou ministerstvem dostatečně řízeny a k poskytovatelům zdravotní péče přistupují 

podle svého uvážení.“ (Rozhovor Kubíček, 2012) 

„Jedná se o zdravotní péči, která má dosti významnou sociální složku.“ 

(Rozhovor Kubíček, 2012) 

Podpora dvou zkoumaných krajů je rozdílná, což svědčí o problematice 

nekoordinovanosti politiky na úrovni jednotlivých regionů. Zatímco Olomoucký kraj 

přispívá na činnost hospice na svém území (Výroční zpráva Hospice na sv. Kopečku, 

2011), kraj středočeský na provoz hospice nepřispívá. K mému překvapení zástupce 

středočeského kraje nevěděl, že předchozí představitelé kraje na provoz čerčanského 

hospice přispívali, kdežto současní chtěli hospic přebudovat na špičkové zařízení pro 

seniory. (Rozhovor Krejčí, 2012) Zástupci obou krajů se však shodují na tom, že 

v rámci zdravotní péče existují jiné problémy, které je třeba řešit.  

„V našem kraji je paliativní péče dostatečně zajištěna, řešíme především 

problém špatné kvality dlouhodobé péče.“  (Rozhovor Fischer, 2012) 

Tuto preferenci dokládá rovněž preference při plánování výzev, které připravuje 

MZ ČR v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, která bude zaměřena na 

podporu dlouhodobí, geriatrické a paliativní péče. (Jednání s představiteli kraje nad 

zaměřením výzvy, 2011) 

„Propojení zdravotní a sociální péče by měla řešit dotčená ministerstva. 

Příkladem špatné spolupráce je navržená transformace péče o děti do tří let, při které si 

její tvůrci neuvědomili, že současné dětské domovy pro děti do 3 let slouží především 
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pro zdravotně handicapované děti, které většinou vyžadují nepřetržitou zdravotní péči.“  

(Rozhovor Kubíček, 2012) 

„Velmi důležitá je role veřejnosti, která nevyvíjí v této oblasti žádný tlak na 

politické představitele. Ti pak nemají takový zájem na tom se problematikou zabývat, 

protože ostatní témata jsou pro voliče zajímavější, například již zmíněná péče o děti.“ 

(Rozhovor Kubíček, 2012) 

Jako poslední byla oslovena velmi důležitá skupina aktérů, která je nejvíce 

ovlivněna politikou paliativní péče, tedy poskytovatelé hospicové paliativní péče. 

Jedná se nejdůležitějšího aktéra z pohledu provozování paliativní péče.  

„Největší problémem je samozřejmě financování provozu zařízení.“ (Rozhovor 

Krejčí, 2012) 

„Paliativní péče podle mého názoru patří spíše pod péči sociální nežli zdravotní. 

Lékařská péče je velmi důležitou složkou, ale není dominantní. Péče sociální a 

především duchovní je skoro důležitější.“  (Rozhovor Krejčí, 2012) 

Ve směru vývoje a důležitosti druhu péče se shoduje s názorem MZ ČR. 

„Nejlepší pro pacienty je péče v domácím prostředí.“ (Rozhovor Krejčí, 2012) 

Předseda správní rady občanského sdružení TŘI dodává, že „velmi málo rodin je 

schopná se o své blízké postarat. Pro nemocné je tedy lepší pobyt v hospici, který je pro 

péči zařízen a kde mohou být se svými blízkými kdykoli v kontaktu.“ (Rozhovor Reitz, 

2012)  

„Poskytovatelé péče spolupracují s odborníky v oblasti. Tím je možné ovlivňovat 

politiku.“  (Rozhovor Krejčí, 2012) 

Na dotaz týkající se kapacity paliativní péče aktér odpověděl: „My kapacitní 

nedostatky nevnímáme. To může být zapříčiněno nízkou informovaností veřejnosti a 

rodin pacientů o paliativní péči. Problém je také návaznost péče. Nemocnice k nám 

nemocné předávají až v pokročilém stádiu. Jednou z možných příčin je zajištění jejich 

obložnosti.“ (Rozhovor Krejčí, 2012)  
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„Nejdůležitější aktéři jsou ministerstva, ovšem vedle nich rovněž zdravotní 

pojišťovny. Následují kraje, v našem případě má však kraj indiferentní postoj.“ 

(Rozhovor Krejčí, 2012) 

Ekonomická náměstkyně hospice Čerčany dodává „Největší problém je 

financování. Problémem je především financování sociálních služeb. To, že získáváme 

pouze nenárokové dotace, je velkým problémem, nikdy nevíme, jak zajistíme prostředky 

na další roky. Zjednodušením by pro nás bylo zavedení jednoho zdroje financování, 

který by byl nárokový.“ (Rozhovor ekonomická náměstkyně, 2012)  

Z postojů jednotlivých aktérů je patrné, že největším problémem je financování 

péče. Velký problém vidím v nekoordinovaném postoji jednotlivých krajů, který 

odvozuji nejen z uvedených rozhovorů. U krajů je však, stejně jako MZ ČR, patrné 

široké zaměření. Problémů ve zdravotnictví je celá škála a paliativní péče je jednou 

z mnoha oblastí, kterou se tito aktéři veřejné správy zabývají. Všichni dotázaní aktéři 

vidí nedostatky v indiferentním přístupu veřejnosti k dané problematice. Tím se opět 

vracím k tabuizaci smrti a umírání, která tento postoj jak veřejnosti, tak ostatních aktérů 

ovlivňuje. 
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Závěr  

V diplomové práci se zabývám paliativní péčí, péčí o nevyléčitelně nemocné a 

umírající pacienty, která zajišťuje nejen specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou 

činnost, ale rovněž péči psychologů, sociálních pracovníků, duchovních a v neposlední 

řadě rodiny a blízkých. Cílem paliativní péče je udržení vysoké kvality života až do 

samotného úmrtí. Její nezanedbatelnou součástí je rovněž péče o rodinu a blízké. Jako 

hlavní cíl práce jsem definovala aktuální reflexi, studium problému nedostatečné 

paliativní péče v České republice. Tento problém vnímám jako velmi závažný a jeho 

řešení je pro budoucnost, s ohledem na stárnutí populace a trendům onemocnění, 

podstatné. Ve své práci se zabývám především tzv. specializovanou paliativní péčí, a to 

s ohledem na rozsah práce. Problematika nedostatků v rámci obecné paliativní péče je 

mnohem širší. 

Nejprve jsem, na základě analýzy dokumentů a dat definovala problém 

nedostatečné paliativní péče, a to jako nízkou kapacitu specializované paliativní péče. 

Pouhé 2,7% ze všech úmrtí probíhají v prostředí, kde je poskytována specializovaná 

paliativní péče.  

Na následujících řádcích se pokusím na základě realizované analýzy dokumentů 

a dat a polostrukturovaných rozhovorů s aktéry této zdravotní politiky odpovědět na 

otázky definované v úvodní části práce. První výzkumná otázka zní „Jaké jsou příčiny 

současného stavu v segmentu paliativní péče v ČR?“. O paliativní péči se ve větší 

míře v České republice na úrovni odborné veřejnosti začalo diskutovat na počátku 90. 

let 20. stol. První oddělení paliativní medicíny v nemocničním zařízení bylo založeno 

v roce 1992, první hospicové zařízení vzniklo až v roce 1996. Rozvoj specializované 

paliativní péče byl v následujících letech podporován ze strany MZ ČR, a to 

prostřednictvím dotačního financování výstavby nových hospiců. V současné době je 

pro pacienty v terminálním stádiu k dispozici 15 hospiců s 398 lůžky. Tento počet však 

není, vzhledem k výše uvedenému podílu umírajících ve specializovaných podmínkách 

dostatečný. V současné době se však politika MZČR změnila a dotace na výstavbu 

těchto zařízení již není neposkytována. 

Příčiny nízké kapacity specializované paliativní péče však můžeme najít ve více 

oblastech. Velmi důležitý je historický vývoj, který determinuje postoj společnosti ke 
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smrti a umírání. Tím, že se moderní medicína ve 20. stol rozvinula na takovou úroveň, 

dochází k tomu, že lidé smrt tabuizují. Opět to je důvod, proč ji z domácnosti přesunuli 

do nemocnic a ostatních zařízení. Tento historický vývoj je jednou z příčin postoje 

společnosti a především důležitých aktérů zdravotní politiky s přesahem do oblasti 

paliativní péče k dané problematice. S těmito postoji souvisí rovněž nedostatečná 

informovanost, povědomí veřejnosti o problematice paliativní péče. Veřejnost pak 

dostatečně nepůsobí na ostatní aktéry zdravotní politiky směrem k řešení problematiky. 

Velmi důležitým faktorem nedostatečné kapacity paliativní péče je její 

financování. Jedná se o velmi nákladnou péči, která obsahuje jednak složku zdravotní, 

která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a jednak složku sociální. Velkým 

problémem pro poskytovatele péče je právě financování druhé, tedy sociální složky 

péče. To je rovněž příčinou nutné spoluúčasti pacienta na financování péče. Velkou roli 

ve financování péče hrají aktéři veřejného sektoru, neboť kromě zdravotního pojištění 

jsou využívány nenárokové dotace MPSV a příspěvky krajů a obcí. Velmi tedy záleží na 

politice těchto aktérů v rámci dotační a příspěvkové politiky. Rovněž s touto 

problematikou je spojeno nedostatečné propojení zdravotní a sociální péče v České 

republice. Tím, že dosud není vyřešena otázka financování provozu zařízení, nedochází 

k výstavbě nových zařízení. 

Vzhledem k tomu, že dostatečnou úroveň péče mají, kromě MZ ČR jako 

centrálního orgánu, zajišťovat také kraje, hrají kraje a obce velmi důležitou roli v rámci 

zdravotní politiky. Na jednu stranu mají regiony nejlepší informace o potřebách jejich 

obyvatel, na straně druhé nedochází k centralizovanému vývoji zdravotní péče. Některé 

kraje v rámci svých koncepcí zdravotnictví mají paliativní péči uvedenou, v některých 

úplně chybí. Tento nesystematický vývoj je další příčinou definovaného problému. 

V práci jsem se rovněž zabývala otázkou „Jaké jsou hlavní problematické 

oblasti právního rámce ve vztahu k stávajícímu stavu paliativní péče v ČR?“ . 

Nejdůležitějším zákonem pro oblast zdravotnictví byl, až do dubna 2012 zákon č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. V tomto zákoně nebyla paliativní péče zmíněna. Její 

definice se objevuje v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejích poskytování, který nabyl účinnosti v dubnu 2012. Paliativní péče se poprvé 

v legislativě objevila v rámci novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění z roku 2006. Od tohoto roku je možné paliativní péči hradit z veřejného 
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zdravotního pojištění. Domácí paliativní péče, kterou podporují dotazovaní aktéři, se do 

tohoto zákona dostala až v roce 2009, kdy byla součástí domácí péče poskytované na 

doporučení praktického lékaře a samostatně až v rámci novely z roku 2011. Jak jsem již 

uvedla výše, nyní řeší poskytovatelé paliativní péče spíše problém financování sociální 

složky péče, tj. že paliativní péče není zařazena rovněž mezi péči sociální do zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Klíčovým problémem je tedy propojení 

zdravotních a sociálních služeb v rámci legislativy a dalších předpisů. Právní předpisy, 

které by se zaměřovaly na podmínky poskytování péče, zcela chybí. Právní rámec 

doplňují další veřejně politické dokumenty, v tomto případě jsou relevantní např. 

standardy péče. Nedostatkem těchto standardů je však jejich dobrovolný charakter. 

Na začátku jsem rovněž definovala otázku „Jaký je vliv vstupu ČR do EU na 

oblast paliativní péče a jednání relevantních aktérů v paliativní péči?“  

Problematika zdravotní politiky a úkoly z ní vyplývající řeší každý národní stát. Politika 

však nesmí být v rozporu s politikou Evropské unie. Do oblasti zdravotnictví Evropská 

unie zasahuje prostřednictvím úmluv, strategií a doporučení vztahující se k určitým 

oblastem. Pro rozvoj paliativní péče v České republice přispěly především příklady 

dobré praxe ze zemí Evropské unie. O tom, že nejde o politiku regulovanou Evropskou 

unií, svědčí také to, že řešení problematiky zdravotnictví a tedy také paliativní péče není 

ve státech Evropské unie koherentní. Podle názorů relevantních aktérů to, že se otázkou 

paliativní péče některý orgán Evropské unie zabývá, zjednodušuje vyjednávání 

s představiteli národních orgánů. 

Poslední otázkou, kterou jsem si na začátku práce položila je „Jaká je role a 

postoj aktérů v paliativní péči?“  Nejdůležitějšími aktéry veřejné správy jsou 

ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. Doplňkově fungují 

rovněž municipality, především kraje. U krajů vnímám největší problém v určité 

nekoordinovanosti podpory ve všech krajích. Evropská unie působí spíše doplňkově, 

jelikož v rámci politiky EU je zdravotní politika oblastí, kterou řeší jednotlivé národní 

státy a může být v jednotlivých státech odlišná. Velmi významnými aktéry jsou 

zdravotní pojišťovny, které jsou sice pod vlivem MZ ČR, které vydává tzv. úhradové 

vyhlášky, ale k jednotlivým poskytovatelům péče přistupují v jistém slova smyslu tržně, 

a to při nasmlouvání péče. Nejvíce jsou politikou ovlivněni poskytovatelé paliativní 

péče a samozřejmě pacienti a jejich rodiny.  
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Pro poskytovatele paliativní péče je samozřejmě nejdůležitějším problémem 

zajištění financování péče. Tento aspekt je důležitý rovněž pro pacienty a jejich rodiny, 

protože hradí, na rozdíl od nemocniční péče, spoluúčast na pobytu v hospicových 

zařízeních. V rámci řešení jakékoli problematiky veřejné politiky je velmi důležitý 

postoj veřejnosti. Vzhledem k historickému vývoji a existujícímu podhoubí ve 

společnosti je však postoj její postoj v jistém slova smyslu indiferentní. V moderní 

společnosti byly postupně smrt a umírání tabuizovány. Tento vztah veřejnosti se pak 

odráží rovněž ve vztahu k podpoře paliativní péče. V dnešní době je rovněž velmi silná 

a nezastupitelná role médií, kterou je nevyhnutelné při analýze aktérů veřejné politiky 

vždy zmínit. Média jsou na jednu stranu schopná ovlivňovat názory veřejnosti, na stranu 

druhou se však nerady zabývají tématikou, která pro veřejnost není zajímavá. 

K paliativní péči tedy zaujímají neutrální postoj a není jí věnována taková mediální 

pozornost jako ostatním tématům zdravotní politiky. 

Na závěr, nad rámec cíle práce, uvádím nástin řešení problematiky nedostatečné 

kapacity specializované paliativní péče. V první řadě je třeba zvýšit informovanost 

veřejnosti o existenci a možnostech využití paliativní péče. Tím, že se zvýší povědomí 

veřejnosti o možnostech a podmínkách péče o terminálně nemocné a zajištění kvality 

života těchto lidí, zvýší se rovněž nátlak na důležité aktéry k řešení této problematiky. 

Dalším problémovým bodem je nastavení lepší návaznosti péče. Určení toho, 

zda je pacient již v terminálním stádiu a je pro něj již odlehčením nenasazení kurativní 

léčby, je velmi složitou medicínskou a etickou otázkou. Je důležité zlepšit návaznost 

péče, aby se zvýšil počet umírajících, kteří skonají v zařízení specializované péče, kde 

jim bude poskytnuta veškerá péče, která s paliativní medicínou dohromady tvoří právě 

specializovanou paliativní péči. Kromě zdravotní péče se jedná především o péči 

psychologa, ošetřovatelů a v neposlední řadě rovněž péči duchovní. Výhodou zařízení 

paliativní péče je rovněž možnost trvalé přítomnosti rodinných příslušníků. 

Současně je třeba vyřešit deficitní systém financování péče. Vzhledem k tomu, 

že z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno pouze 50-60% nákladů na péči, je 

nezbytné, aby se tento podíl zvýšil. Mým návrhem je tedy zvýšit příspěvek na 

ošetřovací den. Dále je třeba zajistit financování dalších složek péče, tzn. sociálních a 

ostatních. Toto navrhuji řešit formou nárokových dotací od MPSV. Je důležité, aby byly 
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zdroje financování stálé a neměnné vzhledem ke změnám centrální i regionální vlády. 

K tomu by napomohlo, aby tyto zdroje byly regulovány legislativou. 

Až po vyřešení financování péče je možné uvažovat o zvýšení kapacity 

specializované paliativní péče. Možností je rovněž vytvoření oddělení paliativní péče 

v nemocničních zařízeních. Nemocniční zařízení však nejsou svými dispozicemi ani 

personálem pro poskytování kvalitní paliativní péče vhodné. Rovněž pro tuto možnost 

by bylo nezbytné investovat prostředky k úpravě infrastruktury ke snížení počtu lůžek 

na pokojích, umožnění trvalé přítomnosti rodinných příslušníků, a také zajištění nových 

zaměstnanců, kteří by byli zaměřeni na paliativní péči a zvýšení počtu zaměstnanců 

přidělených na ošetřování pacientů. Kromě toho by bylo nutné, aby v těchto odděleních 

byli zaměstnání rovněž sociální pracovníci a duchovní. Pro financování investic do 

těchto zařízení není možné využít prostředky ze strukturálních fondů, protože tyto 

prostředky musí podpořit zaměstnanost a návrat do pracovního procesu. Prostředky 

z ostatních dotačních titulů na investice do výstavby nových zařízení jsou příliš malé. Je 

tedy třeba zapojit dotace ze státního rozpočtu. Dalším možným zdrojem financování 

jsou prostředky z rozpočtů krajů. Jak jsem již uvedla, není možné financovat vznik 

nových zařízení, když není vyřešeno financování provozu stávajících zařízení. Pro vznik 

nových zařízení je dále nezbytné, aby měla zajištěna smlouvy se zdravotními 

pojišťovnami. Současný stav, kdy jsou smlouvy sepisovány na omezené časové období, 

je pro poskytovatele péče značně nestabilní. 

Na úplný závěr práce uvádím, že jejím cílem bylo na základě analýzy 

stanoveného problému zjištění jeho příčin.  Jsem si vědoma toho, že pohled do 

problematiky byl z důvodu rozsahu práce omezen, a to především výběrem relevantních 

aktérů k rozhovorům. Důvodem je individuální a časově omezená práce na daném 

výzkumu. Výsledky se nedají zobecňovat, ale namířit pouze na část vymezených aktérů. 

Svou práci tedy beru jako možný počátek dalšího výzkumu. Vzhledem k mému 

zaměstnání však doufám také v praktické využití získaných údajů a závěrů práce. 
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RESUMÉ 

Diplomová práce „Paliativní péče v České republice“ je zaměřena na reflexi 

aktuálního stavu problému definovaného jako nedostatečná kapacita specializované 

paliativní péče. V České republice je pouhému zlomku umírajícím (2,7%) poskytnuta 

specializovaná paliativní péče. Jen 7,5% onkologicky nemocných je poskytována 

specializovaná paliativní péče. (Sláma, 2008) 

Specializovaná paliativní péče má různé podoby. Jedná se o hospicovou 

paliativní péči, speciální paliativní lůžka v nemocničních zařízeních či konziliární týmy 

v nemocnicích. Hospicová paliativní péče je poskytována formou lůžkového hospice, 

domácí paliativní péče a denních stacionářů. 

V praktické části práce jsem se zaměřila na analýzu stavu péče prostřednictvím 

statistických dat získaných především z Českého statistického úřadu a Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky. Pro srovnání stavu s ostatními státy jsem využila 

výzkumů Palliative care in the European Union, 2008 a Economist Inteligence Unit, 

2010. Pro výzkum financování provozů hospicových zařízení jsem využila výročních 

zpráv vybraných zařízení. 

Velmi důležitou součástí práce je vymezení souvisejících veřejně politických 

dokumentů. Použila jsem především legislativní dokumenty (legislativní vymezení) a 

ostatní dokumenty, které jsem v práci označila jako strategické. Nejrozsáhlejší část 

práce je věnována analýze aktérů veřejné politiky. 

Z uvedené analýzy vyplývá, že stav paliativní péče a kvality péče o lidi na konci 

života, je oproti ostatním zkoumaným státům na neuspokojivé úrovni. Mezi hlavní 

definované problémy je nedostatečné financování paliativní péče z veřejného 

zdravotního pojištění a ostatních veřejných zdrojů a nedostatečné vymezení paliativní 

péče v legislativních dokumentech.  

Z analýzy aktérů vyplynul rovněž problém nedostatečného přístupu důležitých 

aktérů veřejné politiky k řešení dané problematiky. Přístup aktérů i současný stav 

problematiky je výsledkem historického vývoje přístupu společnosti ke smrti a umírání. 

Moderní společnost zaměřená na úspěch se naučila umírání a smrt odkládat do institucí 

mimo svůj domov. Lidé umírají v osamocení v insitucích. Tento vývoj se nazývá 

„tabuizace smrti“. S rozvojem paliativní péče tento směr začíná obracet, ale jen velmi 

pomalu. Tento přístup společnosti však stále převažuje. 



Diplomová práce  

99 
 

SUMMARY 

The master thesis „The palliative care in the Czech Republic“ is focused on the 

reflection of the current situation of the problem which is defined as an insufficient 

capacity of the specialized palliative care. A mere fraction of dying (2,7 %) receives a 

specialized palliative care in the Czech Republic. Only 7,5 % of cancer patients are 

provided with the specialized palliative care. (Sláma, 2008) 

Specialized palliative care has different forms. It is hospice palliative care, 

special palliative care in the hospital facilities or consulting teams in the hospitals. The 

hospice palliative care is provided in the form of the inpatient hospice, home palliative 

care and day care canters.  

In the practical part of the thesis I focused on the analysis of the state of care 

through the statistical data obtained mainly from the Czech Statistical Office and the 

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. For the comparison 

with other countries I used the researches Palliative care in the European Union, 2008 

and Economist Inteligence Unit, 2010. The annual reports of selected facilities were 

used for the research of the finance management of hospice facilities. 

A very significant part of the thesis is the definition of related public political 

documents. I primarily used legislative documents (legislative definition) and other 

documents identified in the thesis as strategic. The largest part of the thesis is devoted to 

the analysis of the players of the public policy.  

The analysis shows that the state of the palliative care and the quality of care for 

people at the end of their lives is on the unsatisfactory level in comparison with other 

examined countries. Between the main defined problems belong the financing of the 

palliative care from the public health insurance and other public resources and 

insufficient definition of the palliative care in the legislative documents.  

The analysis also showed the problem of the insufficient attitude of the 

important players of the public policy towards the solution of the mentioned issue. The 

approach of the players and the current state of the problem is the result of the historical 

attitude of the society towards death and dying. The modern society focused on the 

success leant to move dying and death into the institutions out of their households. 

People die alone in the institutions. The evolution is called the „taboo of the death“. 

With the development of the palliative care this trends starts to reverse, but very slowly. 

Current attitude, however, still prevails. 
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12) Graf č. 12: Zdroje financování vybraných hospiců 

13) Graf č. 13: Srovnání zdrojů financování paliativní péče v ČR a ve světě 
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Příloha č. 1 Vymezení indexů 

 

Zdroj dat: Economist Inteligence Unit, 2010 
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Příloha č. 2 Koncept rozhovoru 
 
Úvodní otázky: 
 
Nevadí Vám, že budu rozhovor nahrávat? 
Nevadí Vám, že budu používat citace z našeho rozhovoru? 
 
Rozhovor: 
 
Jako jeden z aktérů ovlivňující politiky paliativní péči  
 

1) Jaká je podle Vás efektivnější forma paliativní péče (hospicová, domácí, 
poskytovaná v nemocnicích, poskytovaná v institucích dlouhodobé péče, jiná) 

- po stránce kvality života 
- po stránce postoje české společnosti ke smrti a umírání 
- po stránce efektivity zdravotnického systému 

2) Jsou podle Vás v oblasti paliativní péče v České republice nedostatky? 
- kvantitativní (dostatek / nedostatek lůžek) 
- kvalitativní 
- systémové / v návaznosti péče 

3) Jedná se o problém, který by se měl řešit 
- na úrovni ústředních orgánů státní správy (uveďte na kterých) 
- na úrovni územní samosprávy (uveďte na kterých) 
- na úrovni občanské společnosti (NNO apod.) 
- jinde 

4) Čím je stav a vývoj paliativní péče v ČR nejvíce ovlivněn? 
5) Jedná se podle Vás o zdravotní či sociální politiku, nebo jejich propojení (jedná 

se o problematiku spadající do rezortu zdravotnictví nebo sociálních věcí nebo 
obou rezortů)? 

6) Pokud jde o propojení mezi rezortem zdravotnictví a sociální péče, jak toto 
propojení v ČR funguje? 

7) Kteří z aktérů zdravotní politiky v České republice mají možnost ovlivňovat 
veřejnou politiku v oblasti paliativní péče? 

8) Který z těchto aktérů tuto politiku nejvíce ovlivňuje a jak? 
9) Jak byste ohodnotil/a možnost ovlivňovat z Vaší pozice zdravotní politiku 

determinující stav a vývoj paliativní péče ovlivňovat? 
10) Jakými nástroji je podle Vás možné politiku v oblasti paliativní péče z Vaší 

pozice ovlivňovat? 
11) Jaký je postoj Vašich představitelů problematice paliativní péče? 
12) Jaká je role Evropské unie v oblasti zdravotní politiky ve vztahu k paliativní 

péči? 
13) Jak důležitou roli hraje paliativní péče v rámci zdravotní politiky EU? 
14) Jak byste ohodnotil/a postoj ústředních orgánů státní správy k této problematice? 

- v současné době 
- v minulosti 

15) Jak tento vztah ovlivňují změny vlády ČR (volební období)? 
16) Jak byste ohodnotil/a postoj orgánů územní samosprávy k této problematice? 

- v současné době 
- v minulosti 

17) Jak tento vztah ovlivňují změny představitelů těchto orgánů (volební období)? 
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18) Jaké jsou nejdůležitější nástroje veřejné politiky ovlivňující poskytování 
paliativní péče v ČR? (zákony, strategie, standardy kvality, dotace, jiné) 

19) Jaký je podle Vás nejdůležitější? 
20) Jaké vidíte největší nedostatky v oblasti této politiky z pozice: 

- ústředního orgánu státní správy 
- samosprávy 
- poskytovatele paliativní péče 
- pacienta 
- rodiny 

Pro poskytovatele paliativní péče: 
21)  Jakou podporu byste, jako poskytovatelé paliativní péče nejvíce uvítal: 

- ze strany ústředního orgánu státní správy 
- ze strany samosprávy 
- popřípadě jiných aktérů 

Je ještě něco, co jsme k této problematice nezmínili a co by Vám z Vašeho pohledu 
připadalo důležité? 
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Příloha č. 3 Matice analýzy aktérů 
Aktér Zájem  Moc Postoj 

  Odhad 
Spolehlivost 
odhadu Odhad 

Spolehlivost 
odhadu Oblast 

Parlament Nízký 90% Střední 90% 
Úprava legislativního 
rámce 

Ministerstvo 
zdravotnictví Střední 70% Vysoká 90% 

Úprava legislativního 
rámce 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí Nízký 60% Střední 70% 

Úprava legislativního 
rámce 

Kraje Střední 70% Střední 90% 
Úprava legislativního 
rámce 

Zdravotní pojišťovny Střední 70% Vysoká 90% 
Úprava podmínek 
financování služeb 

Odborná veřejnost  Vysoký 90% Střední 70% 
Úprava legislativního 
rámce 

Poskytovatelé péče 
NNO Vysoký 90% Střední 90% 

Úprava podmínek 
financování služeb 

Poskytovatelé péče – 
nemocniční zařízení Střední 80% Střední 80% 

Úprava podmínek 
financování služeb 

Pacienti a rodiny 
pacientů Vysoký 100% Nízká 90% 

Úprava podmínek 
financování služeb 

Nestátní neziskové 
organizace Střední 80% Střední 70% 

Úprava legislativního 
rámce 

Média Nízký 50% Střední 50% 
Úprava legislativního 
rámce 

Zdroj: Autor 

 


