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Anotace 

Práce má za cíl pojmenovat nejčastější příčiny, proč je ve skupině lidí, 

které se nedostává podpora ze systému sociálního zabezpečení, velké 

zastoupení lidí s psychotickým duševním onemocněním. V teoretické části 

uvedu popis příznaků, projevů, diagnostiky a průběhu psychotických 

onemocnění, popis systému sociálního zabezpečení v ČR, zmínky o tom, jak 

společnost během svého historického vývoje k duševně nemocným 

přistupovala, informace o činnosti Psychiatrického centra Praha, informace o 

zaměření jednotlivých oddělení kliniky Psychiatrického centra Praha. 

V praktické části se budu zabývat rozborem konkrétních případů řešení sociální 

situace pacientů s psychotickým onemocněním, hledáním příčin, proč aktuální 

systém sociálního zabezpečení mnozí psychiatričtí pacienti nemohou vyuţít, 

popíši některé plánované změny v systému sociálního zabezpečení, které 

vejdou v platnost od 1. 1. 2012 v rámci tzv. sociální reformy, a navrhnu 

opatření, která by měla přispět ke zlepšení sociální situace lidí s psychotickým 

duševním onemocněním.  

 

Klíčová slova 

Duševní onemocnění, psychóza, sociální zabezpečení, Psychiatrické centrum 

Praha, sociální situace. 

 

 

Summary 

Client with mental illness in the social welfare system 
The aim of this work is to find out the most frequent reasons why there 

is a high percentage of the mentally ill in the group of people who do not 

receive state social benefits. Theoretical part contains the description of 

symptoms and diagnostic methods of psychotic mental illnesses, principles of 

social security system in the Czech Republic, information about the approach 

of a society to mentally ill persons in the past and information about the 

treatment of mental illnesses in Prague Psychiatric Centre. The other part of the 

dissertation focuses on the description of a few cases of the mentally ill with 
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social problems. The work also contains the description of planned changes in 

social security system which should come into effect on the 1st January 2012 

and some proposed measures that should improve social situation of people 

with mental illnesses. 

 

Keywords 

Mental illness, psychosis, social security, Psychiatric centre of Prague, social 

situation. 
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Úvod 

 

Ve své praxi sociální pracovnice na psychiatrické klinice se setkávám 

s různými situacemi, při nichţ pacient trpící duševním onemocněním propadá 

záchytnou sociální sítí. Důvodem často bývá pacientovo chování a jednání, 

jehoţ příčinou je duševní onemocnění, a které společnost vyhodnocuje jako 

porušování nastavených pravidel.  

 

Cílem mé práce je analyzovat sociální problémy vybraných pacientů 

hospitalizovaných v Psychiatrickém centru Praha, popsat, jak se duševní 

nemoc v kaţdém konkrétním případě promítá do řešení, která pacienti 

preferují, a v čem je pro pacienty těţké kooperovat s poţadavky společnosti a 

v čem je pro společnost těţké pochopit jednání pacientů. Konečným cílem jsou 

i návrhy opatření, která by mohla přispět ke zmírnění sociálního vyloučení 

klientů. 

 

Nejčastěji pracuji s pacienty, kteří se léčí s onemocněním z okruhu psychóz, 

a sociální situaci převáţně těchto pacientů se budu věnovat. V první části práce 

popíši na základě odborné literatury psychotická onemocnění, zejména 

nejčastěji se vyskytující psychózu – schizofrenii, její příčiny a moţné projevy. 

Na konkrétních kazuistikách pacientů poukáţu na některé situace, v nichţ 

chování člověka s duševním onemocněním pracovníci příslušných úřadů 

povaţují za účelové, resp. v rozporu s povinnostmi, které má občan (ţadatel o 

konkrétní dávku, pomoc, podporu) plnit. Zaměřím se na problematiku zařazení 

nemocných do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce (nebo 

vyřazení z této evidence), problematiku posuzování ţádostí o dávky státní 

sociální podpory a dávky hmotné nouze a problematiku znevýhodněného 

postavení pacientů s duševním onemocněním při procesu posuzování ţádostí o 

invalidní důchod a ţádostí o přiznání příspěvku na péči.  

 

Některé právní předpisy související se sociálním zabezpečením občanů 

procházejí v této době (druhá polovina roku 2011) zásadními změnami 

v souvislosti s tzv. sociální reformou. Jaká bude její konečná podoba, není 

v tuto chvíli ještě známo, ale podobou aktuálně schvalovaných návrhů se 

v práci budu krátce zabývat.  

 

V závěru práce zmíním názory svých kolegů sociálních pracovníků 

z psychiatrických léčeben, psychiatrických oddělení nemocnic a z neziskových 

organizací, které poskytují sociální sluţby pacientům s duševní nemocí, na 

nedostatky nastavení systému sociálního zabezpečení směrem ke klientům 

s duševním onemocněním.  
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1. Psychózy 

1.1. Co jsou psychózy 

Termínem psychózy označujeme závaţná duševní onemocnění, při kterých 

dochází ke zkreslení chápání skutečnosti, k rozvoji bludů, halucinací a 

podivného chování bez vztahu ke skutečné situaci. Psychózou tedy 

v současnosti rozumíme hlavně ztrátu schopnosti rozpoznat skutečnost od 

vlastního, nesdíleného a mnohdy nesdělitelného vidění světa. Zodpovídá za ni 

zřejmě postiţení systémů a procesů zpracování informace v mozku, které ale 

můţe mít různé příčiny. U skupiny schizofrenních a se schizofrenií příbuzných 

psychóz jsou tyto příčiny často mnohočetné, sloţité a vzájemně se ovlivňující.
1
 

„Psychózy jsou těţké duševní poruchy, při nichţ zpravidla a) je ztracen kontakt 

s realitou, b) vnímání, proţívání, cítění a vůle jsou těţce deformovány, c) chybí 

vědomí nemoci.“
2
 Schizofrenie je ze skupiny psychotických duševních poruch 

nejčastější a nejzávaţnější. 

1.2. Příznaky 

U člověka trpícího psychózou se většinou v různých fázích nemoci 

setkáváme s poruchami téměř všech psychických funkcí. Příznaky se dělí na 

pozitivní symptomatiku, negativní příznaky a poruchy kognitivních funkcí. 

Mezi pozitivní příznaky patří poruchy vnímání (halucinace), poruchy myšlení 

(bludy) a dezorganizované myšlení. Setkáváme se s ozvučováním myšlenek, 

vkládáním, odnímáním či vysíláním myšlenek (přesvědčení, ţe pacient je 

někým kontrolován, ovládán, nebo ţe můţe ovládat druhé), halucinacemi 

hlasů, které komentují pacientovo chování nebo mohou pacientovi přikazovat, 

vysmívat se mu nebo hovořit mezi sebou. Mezi další časté pozitivní příznaky 

patří bludy zvláštních, nadpřirozených nebo jedinečných schopností (pacient 

má pocit výlučnosti, důleţitosti). 
Negativní příznaky jsou méně zřetelné, ale mají důleţitý dopad na kvalitu 

ţivota pacientů. Řadíme mezi ně oploštění emocí, neschopnost proţitku 

radosti, nedostatečné porozumění. Výše popsané pozitivní i negativní příznaky 

se často odráţejí v chování nemocného, více nebo méně zřetelně.  

„Schizofrenik ţije jakoby v jiném světě. Jeho chování je divné, pro ostatní 

lidi nesrozumitelné. Je izolovaný, nevcítí se v jiné osoby. Je mezi námi jako 

chodící cizinec. Nedovede souvisle vyloţit, co četl, co zaţil. Má poruchy 

                                                 
1
srov. LIBIGER, Jan: Psychotická onemocnění v praxi [online]. 2005 [cit. 2011-11-17]. 

Dostupné z internetu, URL: <http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/psychoticka-

onemocneni-v-praxi-165278>. 
2
HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000. str. 489 
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myšlení, často má zárazy. Zanedbává své důleţité povinnosti, proč, to 

nevysvětlí.“
3
  

Kognitivní dysfunkce je povaţována za hlavní příčinu sociální maladaptace 

po odeznění pozitivních příznaků. Spočívá v narušení poznávacích schopností. 

Nejvíce je postiţena paměť (schopnost uchování a následného pouţití 

informací) a exekutivní funkce (plánování a řešení úkolů).
4
 

V některých pramenech se jako zvláštní skupina příznaků uvádí 

psychomotorické ochuzení. Pod tímto označením je myšleno ochuzení řeči 

(pacient sděluje skutečnosti bez obsahu, během řeči dochází k zárazům pro 

nedostatek myšlenek), ochuzení pohybů, omezení očního kontaktu. Chování 

pacienta, který trpí příznaky psychomotorického ochuzení, připomíná na první 

pohled lenost a netečnost.
5
 

1.3. Průběh onemocnění 

Pro potřeby mé práce je důleţitý popis průběhu nemoci. Průběh nemoci je u 

kaţdého nemocného individuální, avšak lze popsat určité znaky, které se u 

nemocných mohou objevit. 

Onemocnění schizofrenní psychózou začíná obvykle v době dospívání. 

Pokud je začátek nemoci časný (dětství, adolescence), zvyšuje se riziko, ţe 

pacient nedosáhne předpokládané úrovně interpersonálních vztahů, vzdělání a 

adekvátního zaměstnání. Nemoc se zpočátku se můţe projevovat akutně 

(rychlý nástup pozitivních příznaků většinou vede k hospitalizaci), častěji však 

nastupuje nenápadně, tzv. prodromálními příznaky (jedná se o pocity 

nerozhodnosti, nejistoty, strachu, zmatku, deprese). V této fázi většinou ani 

nemocný, ani jeho okolí netuší, z čeho nezvyklé pocity pramení, avšak chování 

nemocného jiţ bývá nemocí ovlivněno. V tomto období, které můţe trvat 

několik měsíců i let, se nemocný postupně mění, uzavírá se do sebe a přerušuje 

sociální kontakty. Okolní svět se pro nemocného stává hůře srozumitelným, 

mění se vnímání reality. Věci a události se stávají nejasnými a nabývají 

mnohoznačných a symbolických významů. Nemocný hůře komunikuje, mluví 

nesrozumitelně, bývá podráţděný, přestává se zajímat o věci, které ho dosud 

bavily. Často se u nemocných objevuje vztahovačnost. 

Průběh nemoci lze rozdělit do následujících kategorií: chronický, v atakách 

s postupným defektem, se stabilním defektem, v atakách s remisemi, neúplná 

remise, úplná remise.
6
  

                                                 
3
VONDRÁČEK, Vladimír, HOLUB, František: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. 

3. vydání, Praha : Columbus, 1993. 324 s. ISBN 80-7136-030-9, str. 256 
4
Srov. SVOBODA, Mojmír; ČEŠKOVÁ, Eva; KUČEROVÁ, Hana. Psychopatologie a 

psychiatrie. Praha : Portál, 2006. str. 184 
5
Srov. PRAŠKO, Ján a kol: Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Informatorium, 2003. str. 66 

6
Srov. MALÁ, Eva; PAVLOVSKÝ, Pavel. Psychiatrie - učebnice pro zdravotní sestry a další 

pomáhající profese. 1. vyd., Praha: Portál, 2002. str. 98.  
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V odborné literatuře se uvádí, ţe třetina pacientů vede běţný ţivot, třetina 

má neustálé příznaky, ale je schopna v běţném ţivotě fungovat a třetina 

pacientů má trvalé postiţení a je často hospitalizována.
7
 

Důleţitým faktorem, který zásadně ovlivňuje úspěšnost léčby psychóz, je 

včasnost začátku léčby. Čím dříve se člověk s psychózou začne léčit, tím větší 

má naději na uzdravení. „Snaha rozpoznat riziko onemocnění schizofrenií co 

nejdříve je dnes pokládána za správnou především proto, ţe délka neléčené 

psychózy a doba od prvních prodromálních příznaků do prvního kontaktu 

s psychiatrií souvisí s prognózou onemocnění. Čím jsou delší, tím horší se 

stává prognóza.“
8
 

1.4. Diagnostika 

Kapitolu o diagnostice schizofrenie zařazuji do práce zejména proto, abych 

zdůraznila, ţe lékař uděluje pacientovi takovou diagnózu na základě mnoha 

vodítek. 

„Diagnóza onemocnění vede ke stanovení hypotézy o tom, jak bude nějaké 

onemocnění probíhat a jak ho lze ovlivnit. Má vliv na volbu dalšího postupu 

lékaře, zdravotníků i všech ostatních, kteří mohou nemocnému pomoci. 

Klinická diagnóza schizofrenie se opírá o pečlivé vyšetření anamnézy a 

duševního stavu. Při takovém vyšetření lékař systematicky sbírá údaje o 

proţívání a chování pacienta a doplňuje je vlastním pozorováním. Údaje potom 

interpretuje a hodnotí. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) obsahuje 

diagnostická vodítka, která stanovují pravidla pro hodnocení přítomnosti či 

nepřítomnosti psychopatologických i průběhových charakteristik onemocnění.  

Psychiatr se s pacientem setkává ve chvíli, kdy propukly psychotické 

příznaky a rozpor mezi světem nemocného a skutečností vynikne, nebo kdyţ 

první prodromální příznaky onemocnění naruší očekávaný chod pacientova 

ţivota.“
9
 

Diagnostická vodítka:  

Příznaky, které jsou pro onemocnění důleţité a vyskytují se společně, jsou 

v MKN-10 tříděny do následujících skupin:  

a) Slyšení vlastních myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, 

vysílání myšlenek. 

b) Bludy kontrolovatelnosti, ovlivňování nebo proţitky pasivity, které 

se jasně vztahují k pohybům těla nebo údů nebo ke specifickým 

myšlenkám, jednání nebo cítění, bludné vnímání. 

                                                 
7
 Srov. PRAŠKO, Ján a kol: Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Informatorium, 2003. str. 71. 

8
HÖSCHL, Cyril; LIBIGER; Jan, ŠVESTKA, Jaromír. Psychiatrie. 1. vyd., Praha : Tigris, 

2002. str. 358 
9
 Tamtéţ 
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c) Halucinované hlasy, které neustále komentují chování pacienta nebo 

o něm mezi sebou rozmlouvají, nebo jiné typy halucinovaných 

hlasů, přicházejících z určité části těla. 

d) Trvalé bludy jiného druhu, které jsou v dané kultuře nepatřičné a 

nepřijatelné, jako např. náboţenská nebo politická identita, nadlidské 

síly nebo schopnosti (např. schopnost ovlivňovat počasí, schopnost 

spojení s cizinci z jiného světa). 

 

Z těchto skupin by pro diagnózu schizofrenie měl být přítomen alespoň jeden 

nepochybný a jasný příznak nebo dva příznaky, jejichţ přítomnost je méně 

zřetelná. 

  

e) Přetrvávající halucinace v kterékoliv formě, kdyţ jsou doprovázeny 

buď prchavými nebo neúplně formulovanými bludy bez jasného 

afektivního obsahu, nebo přetrvávajícími ovládavými představami, 

nebo kdyţ se vyskytují denně po několik týdnů nebo měsíců. 

f) Zárazy nebo vkládání jiného obsahu do toku myšlenek a z těchto 

jevů vyplývající inkoherence nebo nepřiléhavost v řeči, nebo 

neologizmy. 

g) Katatonní jednání, jako je např. vzrušenost, setrvávání v nastavených 

pozicích, negativizmus, mutizmus a stupor. 

h) Negativní příznaky, jako je např. výrazná apatie, ochuzení řeči a 

oploštění nebo nepřiměřenost emočních reakcí (ty obvykle vyúsťují 

do sociálního staţení a sníţení sociální aktivity), musí být jasné, ţe 

se nejedná o příznaky vyplývající z deprese nebo z léčby 

neuroleptiky. 

i) Výrazné a nápadné kvalitativní změny v chování, jako je ztráta 

zájmů, bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí a sociální staţení. 

 

Přítomnost znaků alespoň ze dvou skupin pod písmeny (e) – (h) slouţí jako 

diagnostické vodítko pro schizofrenii.
10

 

 

 

1.5. Dělení schizofrenie podle MKN: 

Na základě převaţující psychopatologie se schizofrenní poruchy dělí na 

několik klinických forem:  

F20.0 – Paranoidní schizofrenie – dominují bludy, obvykle provázené 

halucinacemi. 

                                                 
10

 Diagnostická vodítka pro výzkum jsou uvedena v souladu s popisem v publikaci Duševní 
poruchy a poruchy chování (Psychiatrické centrum Praha 2000). 
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F20.1 – Hebefrenní schizofrenie – charakteristické je nepřiléhavé chování. 

F20.2 – Katatonní schizofrenie – významné jsou poruchy motoriky 

v produktivní formě nebo stuporu. 

F20.3 – Nediferencovaná schizofrenie – symptomatologie více forem, nelze 

rozhodnout, která je v popředí. 

F20.5 – Reziduální schizofrenie – chronický stav po odeznění akutních 

příznaků, časté je podivínství, zanedbáváním sebe a okolí. 

F20.6 – Simplexní schizofrenie – postupné staţení, oploštění emotivity. 

F20.4 – je vyčleněna pro Postpsychotickou depresi.
11

 

1.6. Duševní nemoc v historii 

Psychiatrická onemocnění patřila mezi první, která byla diagnostikována a 

popsána (zmínku o depresi najdeme i ve Starém zákoně), přesto se vznik 

psychiatrie jako vědy datuje aţ na počátek 19. století.
12

 

V pravěku lidé duševní nemoc viděli jako boţí trest, nemocné mohli 

„vyléčit“ šamani a kouzelníci, kteří ovládali umění „vyhánět zlé duchy“. Při 

léčení nemocí ducha „pomáhaly“ amulety a talismany a také léčivé odvary 

z bylin.
13

 

I ve starověku byly duševní nemoci pokládány za posedlost duchem. Léčilo 

se hudbou a zpěvem, k dobrému spánku pomáhaly omamné látky. 

S postupným rozvojem vědy začínaly být některé nemoci podrobněji 

popisovány (např. epilepsie ve starověké Indii).
14

 

V antice se rozvíjel popis a klasifikace dalších duševních nemocí (např. 

melancholie, manie nebo delirium). Do dějin lékařství se významně zapsal 

Hippokrates, který tvrdil, ţe šílenství vzniká z poruch mozku. Rozdělil 

osobnosti na čtyři základní skupiny (melancholik, sangvinik, cholerik a 

flegmatik). Podle Hippokrata duševní nemoci způsobuje přebytek šťáv (krev, 

hlen, ţlutá a černá ţluč) a je moţné je léčit omezováním dané šťávy (např. 

pouštění ţilou, projímadla).
15

 

Také ve středověku nebyla situace lidí s duševní nemocí jednoduchá. 

S rozvojem křesťanství začaly v klášterech vznikat tzv. hospitaly, které se 

postupem času přeměnily ve speciální nemocnice pro psychiatricky nemocné. 

Duševní nemoci lidé povaţovali za ďáblovo dílo. Nemocní byli často týráni, 

                                                 
11

 Srov. SVOBODA, Mojmír; ČEŠKOVÁ, Eva; KUČEROVÁ, Hana. Psychopatologie a 
psychiatrie. Praha : Portál, 2006. str. 185. 
12

 Srov. ZVOLSKÝ, P. a kol. Obecná psychiatrie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. str. 5. 
13

 Srov. tamtéţ, str. 5–7. 
14

 Srov. BOUČEK, Jaroslav: Obecná psychiatrie, 1. vyd., Olomouc : Nakladatelství Univerzity 

Palackého, 1. vyd., 2003. str. 3. 
15

 Srov. RADIMSKÝ, M. a kol. Psychiatrie 1. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví, 1993. str. 7. 



15 

připoutáváni a vystavováni na posměch. Studium duševních poruch a jejich 

léčby bylo vyloučeno z medicíny.
16 

Ani renesance nepřinesla nemocným ţádné zlepšení. Duševně nemocní byli 

často označováni za spojence temných sil, za čarodějnice. Počátkem 15. století 

vznikaly svazky proti „čarodějnictví“, coţ vedlo k velkému tlaku na duševně 

nemocné. V roce 1755 Marie Terezie zrušila zákon o čarodějnictví, ale i potom 

se objevilo několik zmínek o upálení.  

Jednou z nejslavnějších osobností psychiatrie byl Philippe Pinel (1745–

1826), který se zaslouţil o osvobození duševně nemocných z podzemních 

prostor paříţského blázince a zařídil jim ošetřovatelskou péči, lékařské ošetření 

a hygienu. Léčebné metody a pokusy prováděné v tomto období však zůstávaly 

i nadále brutální. Jednalo se o rány galvanickým proudem, hladové kůry, 

kastrace nebo octové koupele. Terapeuticky se pouţíval kafr, opium, pouštění 

ţilou, podávala se dávidla a projímadla. Na přelomu 18. a 19. století se začal 

pouţívat pojem psychiatrie. 
17

 

K velkým psychiatrům historie patřil téţ Emil Kraepelin (1856–1926), který 

se zabýval výzkumem mozku, popisem příznaků a průběhu psychiatrických 

chorob. Roku 1833 vyšlo první vydání učebnice psychiatrie
.18 

V 19. století se léčba zaměřila mimo jiné i na reţim a práci nemocného, na 

odvedení jeho pozornosti od projevů duševních chorob. Rychle se rozvíjela 

farmakoterapie.
19

 

Rozvoj psychiatrie jako moderní vědy nastal ve 20. století. V padesátých 

letech byla do léčebné praxe zavedena neuroleptika, o něco později 

antidepresiva a anxiolytika. Stav některých pacientů se po podávání vhodné 

medikace zlepšil natolik, ţe mohli být propuštěni do domácího péče. Mnozí 

pacienti byli zaléčeni a propuštěni a začaly se rušit ústavy pro duševně 

nemocné. Ukázalo se ale, ţe pacienti se neumějí adaptovat na ţivot mimo 

ústav. Lékaři začali klást důraz i na spolupráci s rodinou. Pro usnadnění 

adaptace propuštěných pacientů se začala rozvíjet komunitní péče.
20

 

V popisu historie psychiatrie má své nezastupitelné místo Sigmund Freud, 

velký průkopník psychoanalytického myšlení. Během doby druhé světové 

války byla psychoanalýza zakazována, mnozí zastánci tohoto směru emigrovali 

do Ameriky. V Americe a v Anglii se psychoanalýza rozvíjela.
21 

                                                 
16

 Srov. ZVOLSKÝ, P. a kol. Obecná psychiatrie. 1. vyd., Praha : Karolinum, 2001. str. 14. 
17

 Srov. BOUČEK, Jaroslav: Obecná psychiatrie, 1. vyd., Olomouc : Nakladatelství Univerzity 

Palackého, 1. vyd., 2003. str. 23. 
18

 Srov. tamtéţ, str. 14 
19

 Srov. RADIMSKÝ, M. a kol. Psychiatrie 1. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví, 1993. str. 8.  
20

 Srov. PRAŠKO, Ján a kol: Psychiatrie. 1. vyd., Praha : Informatorium, 2003. str. 9.  
21

 Srov. BOUČEK, Jaroslav: Obecná psychiatrie, 1. vyd., Olomouc : Nakladatelství Univerzity 

Palackého, 1. vyd., 2003. str. 15. 
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S psychiatrií jsou bohuţel spjaty také etické skandály, např. sterilizace 

duševně nemocných ţen, likvidace lidí s duševním onemocněním prováděná se 

souhlasem nacistických lékařů-psychiatrů nebo neúčinné chirurgické zákroky 

na mozku a zkoušení návykových látek na lidech bez jejich vědomí. 
22 

1.7. Vývoj psychiatrie v Česku 

V českých zemích se člověk s projevy duševního onemocnění mohl setkat 

s dvěma modely péče: s milosrdnou pomocí, nebo nemilosrdnou represí. 

Záleţelo na projevech nemoci a na jejich trvání, na místních podmínkách a na 

společenské vrstvě. Neproblémoví pacienti se setkali s milosrdnou soucitnou 

péčí, pacienti, kteří vlivem projevů své nemoci vzbuzovali u okolí dojem 

agresivity, nebezpečnosti a dojem nepředvídatelného jednání, bývali izolováni 

mimo společnost (např. v chlévě nebo ve stodole).
23

 

První klášterní špitál v Čechách byl zřízen u kostela Panny Marie v roce 929 

v Praze. V 15. a 16. století byly v Čechách postaveny další, neklášterní azyly 

pro duševně choré ve Znojmě, v Praze a v Brně. Léčilo se v nich dávidly, 

projímadly, pouštěním ţilou a šoky.
24

 

Ke změnám došlo v Rakousko-Uhersku za působení Josefa II., který 

provedl modernizaci státu a státní legislativy, poloţil základy specializované 

péče o duševně nemocné a zaloţil Všeobecnou nemocnici a Ústav u sv. 

Kateřiny v Praze.  

V polovině 19. století byl otevřen tzv. Nový dům, budova, kde nyní sídlí 

Psychiatrická klinika 1. LF UK. Po zahájení provozu v Novém domě (1846) 

zůstal kateřinský ústav určen pouze pro chronické pacienty. V této době se 

kladl důraz na pracovní terapii (například tvorba herbářů nebo práce na 

zahradě, šití, práce v kuchyni, praní), ale byla zavedena také muzikoterapie, 

léčebný tělocvik, školní vyučování, pacienti mohli docházet do pěveckého 

sboru. Za vykonanou práci byla nemocným vyplacena malá peněţitá odměna.
25

 

Česká psychiatrická klinika vznikla v roce 1886. Mezi důleţité postavy 

české psychiatrie patří Benjamin Čumpelík (první český profesor psychiatrie 

na Karlově univerzitě), Karel Kuffner, který napsal českou učebnici 

psychiatrie, a profesoři Josef Mysliveček a Vladimír Vondráček. V roce 1961 

byl zaloţen Výzkumný ústav psychiatrický, který se roku 1989 přeměnil na 

Psychiatrické centrum Praha, v jehoţ čele nyní stojí MUDr. Cyril Höschl. 

                                                 
22

 Srov. PRAŠKO, Ján a kol: Psychiatrie. 1. vyd., Praha : Informatorium, 2003. str. 10. 
23

 Srov. DAVID, I. „Počátky péče o duševně nemocné v ČR.“ Sestra, 2010, roč. 20, č. 2, s. 68. 
24

 Srov. RADIMSKÝ, M. a kol. Psychiatrie 1. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků 

ve zdravotnictví, 1993. str. 7. 
25

 Srov. DAVID, I. „Počátky péče o duševně nemocné v ČR.“ Sestra, 2010, roč. 20, č. 2, s. 69. 
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V ČR je nyní 15 psychiatrických léčeben a okolo dvaceti psychiatrických 

oddělení nemocnic. 26 

                                                 
26

 Srov. BOUČEK, Jaroslav: Obecná psychiatrie, 1. vyd., Olomouc : Nakladatelství Univerzity 

Palackého, 1. vyd., 2003. str. 20. 
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2. Definice pojmů 

Pro lepší orientaci v popisované problematice uvádím vysvětlení 

několika pojmů, které s tématem práce bezprostředně souvisejí. 

2.1. Normalita 

Jev, který odpovídá předem stanovenému očekávání, normě. 

V psychopatologii normalita zjišťována: 

a) subjektivně – vlastním odhadem jedince 

b) sociálně – názorem sociálního okolí 

c) z hlediska psychiatrické diagnózy – přítomností/nepřítomností 

psychopatologických symptomů 

d) statisticky – kvantitativní odchylkou od statistické normy 

e) funkčně – podle projevů, jednání člověka v dané situaci. 

V současnosti se téţ setkáváme s tendencí definovat normalitu systémově, 

kyberneticky, počítačově.
27

 

2.2. Duševní zdraví 

Dle definice Světové zdravotnické organizace znamená duševní zdraví 

dobrou kondici celé osobnosti, není to jen nepřítomnost duševní poruchy. 

Duševně zdravý člověk dokáţe přijímat a zpracovávat informace, nebojí se 

řešit problémy a umí logicky myslet. Je schopen plánovat a plány realizovat, 

komunikuje a aktivně se zapojuje do dění kolem sebe. Dobře se adaptuje na 

nové situace. Duševně zdravý člověk je citově vyrovnaný, ovládá své emoce, 

umí se uvolnit, je zapojen do pracovního procesu a ţije v partnerském vztahu.  

Je známa celá řada příčin poruch duševního zdraví. Mezi rizikové faktory 

patří nezaměstnanost, migrace, chudoba, politické převraty, napětí mezi 

etnickými skupinami, nárůst počtu bezdomovců, samota, rozpad sociálních sítí, 

zneuţívání návykových látek, deprivace a socioekonomický neklid.
28

 

2.3. Stigmatizace 

Slovo stigma pochází z řečtiny a v překladu znamená „cejch“. Stigmatizace 

lidí s duševním onemocněním je odmítání nemocných jejich okolím. Duševně 

nemocný člověk má v důsledku stigmatizace potíţe s uplatněním a začleněním 

do společenského, rodinného, pracovního i partnerského ţivota. Říká se, ţe kde 

je stigmatizace, tam je i diskriminace. K duševně nemocným lidem se druzí 

chovají často nelaskavě, přezíravě, mají z nich strach nebo jsou jim zcela 

lhostejní. Diskriminace má různé formy. Ve zdravotní oblasti se jedná např. o 

                                                 
27

 HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. str. 360 
28

 Srov. KOLKOVÁ, Barbara. Stigma duševní nemoci. Mýtus, nebo realita? Brno, 2011. 

Diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta. str. 10–11.  
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velké podceňování prostředků a zdrojů nezbytných pro rozvoj zdravotní péče. 

V sociální oblasti jde např. o znevýhodňování duševně nemocných na 

pracovním trhu nebo o nedostatečné, pozdní nebo chybějící podchycení 

zhoršující se sociální situace duševně nemocného. 

Přístupy k duševně nemocným občanům jsou různé, od pozitivního, 

přijímajícího způsobu po odmítavý postoj, který pramení z nedostatku 

informací. Existuje řada předsudků, které ovlivňují jednání zdravých lidí a 

vedou k diskriminaci duševně nemocných občanů. Psychiatrické onemocnění 

vezme nemocným lidem skoro vše, zdravý rozum, iluze, přátele, práci. Pro tyto 

lidi je velmi obtíţné zachovat si sebedůvěru a okolní svět jim to moc 

neulehčuje. Lidé si neuvědomují, ţe nemocní musí bojovat se svou nemocí, s 

negativními myšlenkami, s účinky léků, s únavou i s mnoha pochybnostmi. 

Neinformovanost veřejnosti o duševních nemocech a takto nemocných lidech 

je velká, coţ se odráţí na necitelném chování k duševně nemocným, které 

mnohdy hraničí s ubliţováním.
29

 

2.4. Diskriminace 

Diskriminace je pojem často uţívaný, mnohdy však není jasné, co vlastně 

označuje. Jedna z moţných definic diskriminace zní následovně: „Odlišné, 

právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích 

na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postiţení, víry, náboţenského vyznání 

a světového názoru.“
30

 

K správnému pochopení pojmu diskriminace je třeba téţ vymezit termíny 

rovnost, rovnoprávnost a rovné zacházení.  

Rovnost je moţné chápat jako stejné příleţitosti jednotlivců, kteří jsou ve 

srovnatelném postavení. Avšak princip rovnosti se můţe dostat do konfliktu 

s principem svobody. Rovnost je stav a tohoto stavu lze dosáhnout procesem 

rovnoprávnosti a rovného zacházení. Právo na to, aby s člověkem bylo 

zacházeno jako s rovným, se obecně označuje jako rovnoprávnost. 

Rovnoprávnost přímo souvisí s povinností všech ostatních jednat s člověkem 

srovnatelně (rovnoprávně) ve srovnání s dalšími jedinci.  

Přejdeme-li zpět k pojmu diskriminace, můţeme v obecné rovině říci, ţe 

diskriminace je nerovné zacházení. Diskriminace tedy spočívá v nerovném 

zacházení se srovnatelnými jedinci, anebo naopak v rovném zacházení 

                                                 
29

 Srov. CHROMÝ, K. Duševní nemoc: Sociologický a sociálněpsychologický pohled. 1. vyd. 

Praha : Avicenum, 1990. s. 72. 
30

Kancelář veřejného ochránce práv. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací [online]. 

2009 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z internetu, URL: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-

urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/rovne-zachazeni-a-ochrana-

pred-diskriminaci. 
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s jednotlivci, kteří nejsou v obdobném postavení, přičemţ takové rovné 

zacházení buďto zachovává, nebo dokonce prohlubuje existující nerovnost.
31

  

 

2.5. Sociální vyloučení 

Sociální vyloučení znamená vyčlenění osoby mimo běţný ţivot společnosti 

a nemoţnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace (např. 

v důsledku oslabení nebo ztráty schopností z důvodu věku, nepříznivého 

zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, ţivotní návyky a způsob 

ţivota vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, 

ohroţení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných 

závaţných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo 

sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením).
32

 

                                                 
31

Srov. Drexlerová, Jana: Průvodce antidiskriminačním zákonem z hlediska pracovněprávních 

vztahů. Praha : Start, 2009. str. 9 
32

Srov. § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
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3. Systém sociálního zabezpečení v ČR 

3.1. Vymezení pojmů 

3.1.1. Sociální zabezpečení 

Předchůdcem pojmu sociální zabezpečení byl pojem sociální 

bezpečnost. Tento pojem nebyl v odborné literatuře dosud jednoznačně 

vymezen. „Obecně se jím označuje skutečnost, ţe občan není vystaven 

nebezpečí existenční likvidace.“
33

 

Pojem sociální zabezpečení byl původně pouţíván v terminologii ruských 

bolševiků v době Velké říjnové socialistické revoluce. Jednalo se o označení 

„všeobsahujícího systému sociálních dávek pro všechny zaměstnance, který 

však nebyl nikdy realizován pro nedostatek prostředků“.
34

 

Ruský pojem obespečenije-zabezpečení se začal pouţívat po komunistickém 

převratu i v Československu a v době sovětizace naší společnosti se rozšířil. 

Tam, kde se v ostatních státech Evropské unie pouţívá pojem sociální 

bezpečnost, v ČR více zdomácněl pojem sociální zabezpečení.  

Do sociální bezpečnosti (zabezpečení) patří veřejnoprávní dávky a sluţby, 

na něţ má občan nárok ze zákona. 

Cílem systému sociálního zabezpečení je regulace odpovědnosti občana za 

svoji budoucnost (povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem 

solidarity mezi občany (dobrovolné i povinné přerozdělování prostředků skrze 

daňovou soustavu). 

3.1.2. Sociální ochrana 

Sociální ochrana je pojem, který se začal pouţívat zejména v souvislosti 

s přípravou a přijetím Maastrichtské smlouvy v roce 1992. Zahrnuje soustavy 

sociální bezpečnosti i soustavy sociální péče a sluţeb. Sociální ochrana usiluje 

o sociální začlenění všech občanů a o boj proti sociální vyloučenosti.  

3.1.3. Sociální práva 

Sociální práva definují sociální záruky důstojné lidské existence. Jsou 

předmětem sociálního zabezpečení. Sociální práva jsou: 

 právo na práci 

 právo na uspokojivé pracovní podmínky 

 právo na přiměřenou ţivotní úroveň 

 právo na rodinu 

 právo na sociální zabezpečení  

 právo na svobodu sdruţování 

 

                                                 
33

Tomeš, TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. 

str. 31 
34

Tamtéţ. str. 32 
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3.1.4. Sociální událost 

Sociální událost je nezávislá na vůli subjektu a jejím charakteristickým 

znakem je tíţivá situace jednotlivce spojená s nepříznivým ekonomickým 

dopadem.
35

  

3.2. Nástroje sociálního zabezpečení 

3.2.1. Sociální pojištění 

Sociální pojištění je institucionální systém, kterým stát nutí občana, aby se 

povinně zajistil pro případ budoucí sociální události. Sociální pojištění má 

3 sloţky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti. Sociální pojištění je prováděno podle zákonů 

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění 

pozdějších předpisů a 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Provádění nemocenského pojištění 

upravuje zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Dávky nemocenského 

pojištění jsou: ošetřovné, nemocenské, peněţitá pomoc v mateřství a 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Účelem důchodového 

pojištění je zajistit hmotné zabezpečení občanů při sociálních událostech 

dlouhodobého charakteru prostřednictvím důchodů. Existují tři základní 

skupiny důchodů: starobní, invalidní a pozůstalostní (vdovský, vdovecký a 

sirotčí). 

3.2.2. Sociální podpora 

Systém státní sociální podpory upravuje zákon č.117/1995 Sb. o státní sociální 

podpoře ve znění pozdějších zákonů. Podle tohoto zákona se poskytují 

následující dávky: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, 

příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.
36 

 

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výţivu a ostatní 

základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších 

sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech 

poskytuje v závislosti na výši příjmu.
37

 

3.2.3. Sociální pomoc 

Je určena těm občanům, kterým v rámci sociálního pojištění a sociální 

podpory nelze pomoci, nebo jim lze pomoci jen velmi omezeně. Jejím cílem je 

především to, aby občan znovu získal schopnost zabezpečovat své potřeby 

vlastním přičiněním, případně mu poskytnout pomocnou ruku po dobu, kdy 

toho není sám schopen. Výjimku představují takové ţivotní situace člověka, 

které vyţadují trvalé poskytování sociální pomoci bez moţnosti návratu 

                                                 
35

Srov. Sociální událost, Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-11-25]. Dostupné z internetu, 

URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_ud%C3%A1lost>. 
36

Srov. Státní sociální podpora [online]. 2011 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z internetu, URL: 

<http://www.mpsv.cz/cs/2>. 
37

Zákon č. 117/1995 Sb. 
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k soběstačnému ţivotu v důsledku těţkého zdravotního postiţení či vysokého 

věku. Sociální pomoc v ČR je poskytována prostřednictví dávek v hmotné 

nouzi.  

3.2.4. Sociální služby 

Sociální sluţby upravuje zákon č. 108/2006 Sb. Prostřednictvím sociálních 

sluţeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, 

ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc 

s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

 

Cílem služeb bývá mimo jiné: 

 podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti 

uţivatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo 

zachování původního ţivotního stylu; 

 rozvíjet schopnosti uţivatelů sluţeb a umoţnit jim, pokud toho mohou 

být schopni, vést samostatný ţivot; 

 sníţit sociální a zdravotní rizika související se způsobem ţivota 

uţivatelů. 

Základními činnostmi při poskytování sociálních sluţeb jsou pomoc při 

zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. U klientů 

s duševním onemocněním přispívají sociální sluţby velkým dílem k sociálnímu 

začleňování. Některé sociální sluţby jsou poskytovány za úplatu. Potřebný 

klient můţe získat finanční prostředky k úhradě sociálních sluţeb 

v prostřednictvím příspěvku na péči. Sociální sluţby lze zařadit do 

následujících kategorií: 

 

Sociální poradenství 

Sociálně zdravotní sluţby 

Sociální rehabilitace 

Osobní asistence 

Pečovatelská sluţba 

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická sluţba 

Sluţby rané péče 

Podporované bydlení 

Odlehčovací sluţby 
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Centra denních sluţeb 

Stacionáře denní a týdenní 

Domovy pro osoby se zdravotním postiţením 

Domovy pro seniory 

Azylové domy 

Domy na půl cesty 

Chráněné bydlení 

Kontaktní centra 

Telefonická krizová intervence 

Krizová pomoc 

Nízkoprahová denní centra 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 

Noclehárny 

Sluţby následné péče a doléčovací 

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

Terapeutické komunity 

Terénní programy 

 

Sociální sluţby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám 

obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních sluţeb patří zejména 

senioři, lidé se zdravotním postiţením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří 

z různých důvodů ţijí „na okraji“ společnosti. 

Sociální sluţby poskytují obce a kraje, nestátní neziskové organizace, 

fyzické osoby a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
38

 

                                                 
38

Srov. MPSV: Sociální služby [online]. 2011 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z internetu, URL: 

<www.mpsv.cz/cs/9>. 
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4. Psychiatrické centrum Praha 

4.1. Historie a činnost Psychiatrického centra Praha 

Psychiatrické centrum Praha se nachází v Praze, v areálu Psychiatrické 

léčebny Bohnice, a v letošním roce dovršilo padesátý rok své existence. 

Historie PCP začíná v roce 1961, kdy byl zaloţen Výzkumný ústav 

psychiatrický. Jeho prvním ředitelem byl prof. MUDr. Lubomír Hanzlíček, 

DrSc. (1916–1982), pozdější profesor psychiatrie na Lékařské fakultě 

hygienické a autor jedinečné psychiatrické encyklopedie. Psychiatrie na této 

fakultě byla od počátku 70. let do 80. let přednášena právě zde, ve Výzkumném 

ústavu psychiatrickém. V roce 1990 došlo opět k propojení činnosti 

Psychiatrického centra s výukou psychiatrie na 3. LF UK. Během své existence 

ústav poskytl profesní zázemí mnoha zajímavým a významným osobnostem. 

Základním posláním Psychiatrického centra Praha (PCP) je vědecká a 

výzkumná činnost zaměřená na duševní choroby a na oblast duševního zdraví. 

V Psychiatrickém centru Praha je poskytována standardní i nadstandardní 

odborná a specializovaná péče – ústavní i ambulantní. Cílovou skupinou jsou 

pacienti s duševním onemocněním (nejčastější diagnózy: psychotická 

onemocnění, deprese, bipolární afektivní porucha, obsedantně kompulzivní 

porucha). 

V Psychiatrickém centru Praha se provádí vzdělávání vědeckých a 

odborných pracovníků, zaměstnanci se podílejí na zpracování a šíření 

vědeckých lékařských informací a reprezentují v zahraničí českou vědu 

v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany duševního zdraví. 

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena na zjišťování a prevenci rizikových 

faktorů, které ohroţují duševní zdraví jedince v různých stadiích jeho ţivotního 

cyklu a na různých úrovních – od biochemické po sociální.  

PCP zajišťuje výuku psychiatrie pro všechny typy studia na 3. LF UK, je 

také základnou pro výuku psychologie na této fakultě a podílí se na výuce 

neurověd. Vypisuje povinně volitelné kurzy a témata pro individuální aktivitu 

studentů. 

PCP zajišťuje lůţkovou a ambulantní péči o pacienty s duševní nemocí, 

rozvíjí programy na ochranu duševního zdraví obyvatelstva. Podílí se na vývoji 

a hodnocení diagnostických, terapeutických a rehabilitačních metod 

v psychiatrii a na výzkumu duševních poruch. 

PCP je akreditováno jako spolupracující centrum Světové zdravotnické 

organizace a účastní se na několika jejích programech v sociální a biologické 

psychiatrii. 

Psychiatrické centrum Praha se podílí na vydávání celostátního časopisu 

Psychiatrie. 

http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/hanzlicek.htm
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/hanzlicek.htm
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Veškeré činnosti probíhající v PCP jsou v souladu s etickým kodexem 

lékařů, je respektován kodex „Práva pacientů“, který schválila etická komise 

Ministerstva zdravotnictví ČR a je platný od roku 1992, a sociální pracovníci 

se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR. 

4.2. Popis jednotlivých oddělení a denních stacionářů kliniky 

PCP 

Oddělení 1  
Oddělení 1 se specializuje na léčbu celého spektra úzkostných a afektivních 

poruch v náročném kognitivně-behaviorálním (KBT) a interpersonálním 

psychoterapeutickém programu. Terapeutický tým je sloţen pouze z lidí 

s nadstandardním psychoterapeutickým vzděláním, včetně středního 

zdravotnického personálu. Součástí oddělení je lůţková část s 8 lůţky 

(dvoulůţkové pokoje se sociálním zařízením, zpoplatněné částkou 300 Kč za 

noc /částka včetně regulačních poplatků/) a denní stacionář I, na který dochází 

9 klientů. Hospitalizovaní i docházející pacienti pracují společně. Výzkumné 

cíle oddělení se týkají různých úzkostných poruch. 

Během sedmi týdnů ojedinělého, vysoce specializovaného a náročného 

programu projdou klienti základními kroky KBT směřujícími ke zvládání 

projevů stresu, úzkostí a deprese. Program je doplněn některými osvědčenými 

prvky z asertivity, arteterapie a pohybové terapie. Pro dosaţení nejlepších 

výsledků je nutná vysoká motivace a aktivní spolupráce klienta. 

Oddělení 2 
Oddělení 2 je otevřené, má 24 lůţek a zaměřuje se na léčbu rezistentních 

poruch nálady, na léčbu rychlého cyklování nálady a smíšených epizod v rámci 

bipolární afektivní poruchy, na zahájení a nastavení vhodné medikace, na léčbu 

elektrokonvulzemi a repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS). 

Hlavní metodou léčby je kombinace kognitivně-behaviorální psychoterapie a 

farmakoterapie. Výzkumné programy jsou zaměřeny na depresivní a bipolární 

afektivní poruchu. Na tomto oddělení je moţný i pobyt v nadstandardním 

jednolůţkovém pokoji. V rámci oddělení 2 působí Centrum pro léčbu 

rezistentní depresivní poruchy. 

V roce 2005 začal v Psychiatrickém centru Praha vznikat Registr pacientů 

s bipolární afektivní poruchou. 

Oddělení 3 
Oddělení 3 je uzavřené, má 19 lůţek. Součástí oddělení je pokoj intenzivní 

péče s kamerovým systémem, rozvodem kyslíku a moţností elektrokonvulzivní 

léčby. Oddělení 3 se zaměřuje na diferenciální diagnostiku a léčbu závaţných 

duševních poruch, především psychotických a afektivních. Oddělení se 

specializuje na léčbu prvních atak psychotického onemocnění. Dlouholetá 

specializace v této oblasti umoţnila vytvořit ucelený model péče o mladé 

http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/clrd.htm
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/clrd.htm
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/registr_bap.htm
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/registr_bap.htm
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/registr_bap.htm
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jedince s prvním výskytem psychózy, jehoţ cílem je minimalizovat 

dlouhodobé důsledky nemoci pomocí komplexní intervence v nejčasnějších 

stadiích onemocnění. Základem je důkladná diagnostika, ve které mají své 

místo zobrazovací metody, jako je PET, funkční magnetická rezonance či 

nejmodernější varianty zpracování EEG. Rovněţ výzkumné programy jsou 

zaměřeny na pacienty s první epizodou schizofrenního onemocnění a 

rehabilitaci kognitivních funkcí. 

V léčbě se uplatňují nejnovější poznatky v oboru, farmakoterapie, 

psychoterapie a reţimové terapie, včetně např. terapeutického ovlivnění 

halucinací pomocí navigované repetitivní transkraniální magnetické stimulace. 

Oddělení nabízí pacientům širokou škálu rehabilitačních aktivit: arteterapii, 

muzikoterapii, ergoterapeutické programy a kognitivní rehabilitaci s vyuţitím 

počítačů. Důleţitou součástí léčby je psychoedukace, včetně edukačních 

programů pro příbuzné a zařazení do preventivních programů relapsu 

psychózy. Je zajištěna péče psychologa, oddělení umoţňuje vysoce 

individualizovanou léčbu, s důrazem na přátelské prostředí se zajištěním 

vysokého standardu pobytových sluţeb. 

Denní stacionář I. 
Dochází na něj 9 klientů, kteří pracují společně s pacienty 

hospitalizovanými na oddělení 1. Během sedmi týdnů náročného programu 

projdou základními kroky KBT směřujícími ke zvládání projevů stresu, úzkostí 

a deprese. Program je doplněn některými osvědčenými prvky z asertivity, 

arteterapie a pohybové terapie.  

Denní stacionář II. 
Stacionář je určen pacientům, kteří potřebují psychoterapeutickou pomoc při 

zvládání úzkostných stavů, fobií, depresí a dalších projevů stresu, tedy pro 

trpící agorafobií, sociální fobií, panickou poruchou, obsedantně kompulzivní 

poruchou, posttraumatickou stresovou poruchou, generalizovanou úzkostnou 

poruchou a dalšími úzkostnými stavy a depresí. 

Program probíhá v uzavřené smíšené devítičlenné skupině. Jedná se o denní 

docházkový program od pondělí do pátku od 8:30 do 14:30. 

Účastník projde všemi základními kroky kognitivně-behaviorální 

psychoterapie (KBT). Práce ve skupině je zaměřena na konkrétní řešení 

jednotlivých problémů, nácvik asertivity, relaxace, zařazení příjemných aktivit 

do ţivota a je doplněna některými prvky arteterapie a pohybové terapie. Léčba 

ve stacionáři je hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Denní stacionář III. 
Program je určen pacientům s diagnózami schizofrenního okruhu 

(schizofrenie, F20; akutní a přechodné psychotické poruchy, F23; 

schizoafektivní poruchy, F25), ve stabilní fázi onemocnění, eventuelně v 

křehké remisi po propuštění z hospitalizace. Optimálními adepty jsou pacienti 

http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/kognitivni_trenink.htm
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po první atace. Účast v programu má zamezit prohloubení sociální izolace a 

pocitu samoty. Účastníci upevňují sociální dovednosti, samostatnost a 

sebedůvěru, získávají informace o nemoci, učí se rozpoznávat varovné 

příznaky relapsu a zjišťují, ţe dlouhodobá preventivní terapie antipsychotiky 

má význam. Dozvídají se o zásadách zdravého ţivotního stylu a učí se je 

dodrţovat. Účast v programu pomáhá k upevnění denního reţimu. Program je 

šestitýdenní, 3 dny v týdnu, od pondělí do středy od 9:00 do 14:30. Uzavřenou 

skupinu tvoří zpravidla 8 pacientů, program vede psychiatr a sestra.
39

 

4.3. Sociální oddělení 

Chod sociálního oddělení kliniky zajišťují dva sociální pracovníci. Náplní 

jejich práce je vedení sociální agendy, šetření sociální situace pacientů, 

komunikace s úřady a institucemi, zaměstnavateli, školami atd. dle potřeb 

pacientů a dle ordinací lékařů, objednávání pacientů k následné ambulantní 

péči a navázání pacientů na sluţby sociální péče, vystavování a evidence 

dokladů (např. potvrzení pracovní neschopnosti, potvrzení o ošetřování člena 

rodiny, potvrzení o hospitalizaci určené pro úřady práce, sociální odbory 

místních úřadů, pro školy, pro pojišťovny apod.), vedení dokumentace o 

čerpání podpůrčí doby, odesílání a evidence lékaři vyplněných tiskopisů ČSSZ 

89 4001 (zpráva ošetřujícího lékaře pro posouzení invalidity), základní sociální 

poradenství, doprovázení pacientů z uzavřeného oddělení k neodkladným 

úředním jednáním, pravidelná účast na komunitách, vizitách a poradách lékařů 

jednotlivých oddělení, příprava podkladů a hlášení pro posudkového lékaře 

OSSZ, vedení skupin se sociální tématikou dle potřeb pacientů, metodická 

činnost formou individuálních pohovorů s pacienty a rodinnými příslušníky a 

nácviky sociálních činností.  

                                                 
39

Psychiatrické centrum Praha [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z internetu, 

URL: <pcp.lf3.cuni.cz>. 
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5. Kazuistiky 

Na začátku této kapitoly bych ráda poukázala na skutečnost, ţe pacienti 

s psychózou se samozřejmě potýkají s mnoha problémy v sociální oblasti, 

počínaje neuspokojivou finanční situaci přes stigmatizaci, odmítání na 

pracovním trhu, nepochopení ve školách i v práci aţ po selhávání v přátelských 

a partnerských vztazích a následné samotě vedoucí mnohdy aţ k sociálnímu 

vyloučení. 

Pacienti se na odděleních kliniky PCP léčí maximálně dva měsíce, po této 

době odcházejí do domácího ošetření nebo jsou překládáni do spádové léčebny. 

Sociální pracovník se snaţí v této krátké době uţ nastalé nebo hrozící sociální 

problémy pacientů zmapovat a nastínit pacientům a rodině moţnosti řešení. 

Vzhledem k relativně „krátké“ době hospitalizací pacientů a vzhledem ke 

zdravotnímu stavu pacientů se většinou nedaří ani zmapovat, ani řešit všechny 

problémy. V následujících rozborech poukazuji na problémy, které sociální 

pracovník kliniky s pacienty řešil v konkrétních případech a na úskalí, na něţ 

při řešení naráţeli. 

5.1. Jan  

věk v době hospitalizace: 21 let 

hospitalizace: diagnostický pobyt  leden aţ březen 2011, pacient propuštěn 

s diagnózou paranoidní schizofrenie 

příznaky nemoci: více jak dva roky před hospitalizací ztráta energie, ztráta 

motivace ke studiu, selhávání ve škole, špatná komunikace s rodinou, téměř 

nulová komunikace s jinými lidmi, odmítání jídla a pití na základě bludných 

obav  

sociální situace v době hospitalizace a před ní: poslední rok před 

hospitalizací nestudoval, nepracoval, nebyl v evidenci uchazečů o zaměstnání 

úřadu práce, bydlel s matkou, sestrou a jejími dětmi 

sociální zabezpečení: v době hospitalizace a v době hospitalizaci předcházející 

Jan zcela vypadl ze systému sociálního zabezpečení, vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nezvládl pracovat, studovat ani plnit další podmínky (např. 

dojít na úřad práce a pokusit se s pomocí odborníků nalézt vhodné pracovní 

uplatnění) 

možná řešení: podat ţádost o přiznání invalidního důchodu, vzhledem k velmi 

špatné finanční situaci celé Janovy rodiny (Janova matka pracovala na částečný 

úvazek jako uklízečka a zároveň pobírala invalidní důchod I. stupně, Janova 

sestra pobírala rodičovský příspěvek, Jan ţádné příjmy neměl, dluţil cca 

15 000 Kč za zdravotní pojištění) poţádat o dávky v hmotné nouzi 

průběh: v době hospitalizace Jan podal ţádost o přiznání invalidního důchodu, 

poţádal o dávky hmotné nouze, na svoji ţádost byl rozhodnutím úřadu městské 

části vyjmut z okruhu společně posuzovaných osob a byla mu přiznána 
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mimořádná okamţitá pomoc v hmotné nouzi ve výši 500 Kč. Díky této dávce 

byl Jan pro účely platby regulačních poplatků ve zdravotnictví zařazen do 

kategorie osob v hmotné nouzi, tudíţ byl zbaven povinnosti platit 

hospitalizační poplatky a přestal zvyšovat svůj dluh u zdravotní pojišťovny.
40

 

 
V případě Jana bych ráda poukázala na dva aspekty:  

 Nástup Janovy nemoci nebyl náhlý, jednalo se o dlouhé období 

prodromálních příznaků, v této době Jan selhával při studiu i 

v sociálních kontaktech. Přínosem byla relativně pečující rodina, 

díky níţ Jan navštěvoval psychiatra a jeho léčba tak mohla začít 

relativně brzo.  

 Při řešení situace v době hospitalizace byli příslušní pracovníci 

sociálního odboru vstřícní a na základě lékařské zprávy a intervence 

sociálního pracovníka vyuţili všech zákonných moţností k Janově 

finanční podpoře (přiznání dávek v hmotné nouzi, díky kterým byl 

Jan zproštěn povinnosti platit hospitalizační poplatky). 

5.2. Dominik 

věk v době hospitalizace: 20 let 

hospitalizace: diagnostický pobyt  únor aţ březen 2011, diagnóza paranoidní 

schizofrenie 

příznaky nemoci: déle neţ půl roku před hospitalizací nestudoval, nepracoval, 

v posledním roce se objevila zhoršená komunikace s rodinou, nezájem o 

dřívější přátele, časté odchody z domova, někdy se nevracel ani na noc, 

nesděloval rodině, kam jde a kdy přijde  

sociální situace v době hospitalizace a před ní: poslední rok před 

hospitalizací nestudoval, nepracoval, nebyl v evidenci uchazečů o zaměstnání 

úřadu práce, zdravotní pojištění neplatil, bydlel s otcem – starobním 

důchodcem, starší sourozenci ţili ve vlastních domácnostech nebo v zahraničí, 

v bytě byl spolu s otcem a Dominikem trvale přihlášen Dominikův starší bratr, 

přestoţe v bytě fakticky nebydlel 

sociální zabezpečení: v době hospitalizace Dominik vypadl ze systému 

sociálního zabezpečení, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládl 

pracovat, studovat ani plnit další podmínky (např. dojít na úřad práce a pokusit 

se s pomocí odborníků nalézt vhodné pracovní uplatnění) 

možná řešení: podat ţádost o přiznání invalidního důchodu, vzhledem ke 

špatné finanční situaci Dominika a jeho otce poţádat o dávky v hmotné nouzi 

průběh: po zaléčení antipsychotiky začala být komunikace s Dominikem lepší. 

Přesto bylo ke konci hospitalizace jasné, ţe zapojení Dominika do pracovního 

procesu nebude v nejbliţší době moţné. Dominik s otcem byli ve velmi sloţité 
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finanční situaci, prakticky ţili z jednoho důchodu, problémem bylo i 

kaţdoměsíční včasné placení nájmu a sluţeb. Dominikův otec ţádal o 

příspěvek na bydlení z dávek státní sociální podpory, příspěvek mu nebyl 

přiznán, protoţe v bytě byl trvale hlášen Dominikův starší pracující bratr, jehoţ 

příjmy nebylo moţné doloţit. Během hospitalizace se Dominik pokusil poţádat 

o dávky hmotné nouze, ţádost nebyla vyřízena kladně s poukazem, ţe 

k přiznání dávek v hmotné nouzi je nezbytné předchozí vyřízení moţných 

příspěvků z balíku dávek státní sociální podpory. Dominik byl po dvou 

měsících hospitalizace na naší klinice přeloţen zpět do Psychiatrické léčebny 

v Bohnicích, odcházel bez jakéhokoliv posunu v řešení jeho sociální situace a 

s nezaplaceným dluhem na hospitalizačních poplatcích vůči naší klinice ve výši 

cca 3500 Kč. 

 

Analýza případu Dominika: 

 Také u Dominika se jednalo o delší období prodromálních příznaků. 

Dominikova nemoc bohuţel nebyla zachycena včas v tomto období. 

Dominik neměl ani dobré rodinné zázemí. Dominikův otec byl starý a o 

řešení Dominikových problémů neměl příliš zájem. 

 Dominikův kontakt s realitou byl vlivem nemoci zkreslený. Dominik 

nechápal, ţe je nutné z peněz vydělaných na brigádě platit zdravotní 

pojištění, nepřemýšlel o tom, z čeho bude ţít.  

 Při řešení finanční situace nebyly ţádosti o dávky státní sociální 

podpory (příspěvek na bydlení) a o dávky hmotné nouze Dominika a 

jeho otce vyřízeny kladně. Rozhodnutí o nepřiznání dávek nemám 

k dispozici, domnívám se, ţe stejně jako ve výše popsaném případě 

pacienta Jana mohli pracovníci příslušných úřadů i v rámci moţností 

daných naší legislativou posoudit Jana jako samostatně hospodařící 

osobu tak, aby mu vzhledem k  neuspokojivému zdravotnímu stavu, 

který mu bránil v moţnosti najít si zaměstnání či jinak přispět svojí 

aktivitou k řešení své nedobré sociální situace, mohl vzniknout nárok 

na výplatu dávek v hmotné nouzi, čímţ by kromě potřebného obnosu 

Dominik získal výhodu ve zproštění povinnosti platit zdravotní 

pojištění a hospitalizační poplatky a nebyl by tak zatěţován dalšími 

dluhy. 

5.3. Helena 

věk v době hospitalizace: 36 let 

hospitalizace: druhá hospitalizace (předchozí 2001), zakázkou je nastavení 

vhodné medikace, dg. akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky 

schizofrenie, sociální fobie 

příznaky nemoci: nesoustředěnost, únava, bludná interpretace událostí, pocity 

ovlivňování 
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sociální situace v době hospitalizace a před ní: absolventka VŠ, vdaná, 

manţelství problematické, prakticky hospodařila odděleně od manţela, 

pečovala o šestiletého syna. V minulosti vystřídala mnoho různých zaměstnání, 

po skončení posledního pracovního poměru evidence v registru uchazečů o 

zaměstnání na úřadu práce, vyřazena pro odmítnutí nabízeného pracovního 

místa, v době hospitalizace byla mimo systém sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojištění si platila 

průběh: po skončení výplaty rodičovského příspěvku v roce 2009 Helena 

pracovala asi jeden a půl roku jako asistentka ředitele menší firmy, po skončení 

tohoto pracovního poměru se přihlásila jako uchazeč o zaměstnání na úřadu 

práce. Pracovníkům úřadu práce paní Helena svoji nemoc oznámila a doloţila 

potvrzením ambulantního psychiatra. Úřad práce paní Heleně nabídl velmi 

rychle dvě zaměstnání. Vţdy se jednalo o zaměstnání, k nimţ byla vyţadována 

kvalifikace základního nebo středoškolského vzdělání, vţdy se jednalo o 

zaměstnání, kde pracovním místem byla velká kancelář – tzv. open space. 

V době evidence na úřadu práce paní Heleně jiţ nebylo dobře, ale doufala, ţe 

stejně jako v několika předchozích obdobích se jí podaří její zhoršující se 

psychický stav zvládnout bez hospitalizace. Na nástup do nabízených míst si 

netroufala, především pro místo výkonu práce – otevřenou kancelář, ve které se 

příznaky její sociální fobie silně zhoršovaly. Proto obě dvě nabízená místa 

odmítla s (ústní) omluvou. Po odmítnutí druhého nabízeného pracovního místa 

byla vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání. Důvodem jejího vyřazení 

z evidence úřadu práce bylo právě opakované odmítnutí nabídnutých 

zaměstnání. Několik týdnů poté nastoupila k hospitalizaci na naší klinice, při 

propuštění ve zlepšeném stavu plánovala aktivní vyhledávání nového 

zaměstnání.  

 

Rozbor situace paní Heleny: 

 Paní Helena se i přes svou nemoc snaţila vţdy pracovat a i v době, 

kdy se její zdravotní stav zhoršoval, přes různé obavy přistupovala 

ke svému sociálnímu zajištění odpovědně. S dlouhodobou evidencí 

v registru uchazečů o zaměstnání nepočítala. I v době bezprostředně 

před hospitalizací si práci aktivně hledala, absolvovala několik 

pohovorů.  

 Podle mého názoru v případě paní Heleny pracovníci úřadu práce 

neposoudili správně důvody, které vedly paní Helenu k odmítnutí 

nabízených zaměstnání, a napadá mě otázka, zda vyřazení paní 

Heleny z evidence uchazečů o zaměstnání nelze hodnotit jako 

diskriminační.  

 Zároveň bych na případu paní Heleny ráda zdůraznila potřebnost 

dostatečného prostoru pro sociální práci na úřadech práce a 

nezbytnost odborných znalostí pracovníků. S pomocí poučeného 
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odborného pracovníka úřadu práce by paní Helena nemusela být 

z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazena, naopak se svým 

vzděláním a snahou si zaměstnání najít byla velmi schopným 

uchazečem o zaměstnání.  

 Vyřazení paní Heleny z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu 

práce znamenalo, ţe paní Helena směla o zařazení opětovně ţádat 

aţ po uplynutí šesti měsíců, coţ  prakticky vedlo mimo jiné k tomu, 

ţe nemocná paní Helena v době hospitalizace i bezprostředně po ní, 

tj. v době, kdy si ţádným způsobem nemohla zlepšit svou finanční 

situaci, nepatřila do okruhu pojištěnců, za které je plátcem 

zdravotního pojištění stát, a toto pojištění si musela hradit.
41

 

5.4. Petr 

věk v době hospitalizace: 29 let 

hospitalizace: druhá hospitalizace duben aţ červenec 2009, diagnóza 

paranoidní schizofrenie 

příznaky nemoci: halucinace hlasů, obavy, paranoidní nastraţení vůči 

sousedům, vůči cizím lidem, ztráta kontaktu s realitou  

sociální situace v době hospitalizace a před ní: první hospitalizace proběhla 

v roce 1999. V době mezi hospitalizacemi byl pan Petr v dlouhodobé remisi, 

studoval, příleţitostně pracoval. V roce 2007 si Petr půjčil od rodičů a přátel 

větší obnos peněz (okolo 100 000 Kč) a odjel na studijní pobyt do Francie, kde 

došlo k opětovnému pozvolnému rozvoji příznaků nemoci. Po návratu 

z nedokončeného studia ve Francii pan Petr ztrácel kontakt s realitou, 

nedocházel do školy, půjčoval si peníze (dluţil cca 400 000 Kč u různých 

bankovních ústavů). Návštěvu u lékaře odmítal.  

sociální zabezpečení: Petr bydlel se staršími rodiči (oběma bylo okolo 75 let), 

důchodci, a bratrem, rovněţ léčeným s diagnózou paranoidní schizofrenie. 

Bratr pobíral plný invalidní důchod. V posledních měsících před hospitalizací 

pan Petr nestudoval, nepracoval, nebyl v evidenci uchazečů o zaměstnání na 

úřadu práce. Zdravotní pojištění platili rodiče. Petr hovořil o dluzích u různých 

bankovních ústavů a u přátel ve výši cca 400 000 Kč.  

průběh: Na ţádost rodičů byl Petr během hospitalizace soudním rozhodnutím 

zbaven způsobilosti k právním úkonům. Ošetřující lékař Petrovi doporučil 

podání ţádosti o přiznání invalidního důchodu. Petr byl propuštěn po 

dvouměsíční hospitalizaci do domácího ošetření ve stabilizovaném zdravotním 

stavu, pravidelně dochází na kontroly do naší ambulance. Petr byl posudkovou 

komisí uznán plně invalidní, nevznikl mu však nárok na výplatu invalidního 

důchodu pro nedostatečnou dobu placení sociálního pojištění (ke splnění 

podmínek na výplatu důchodu měl mít splněnu podmínku 5 let placeného 
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důchodového pojištění, Petr měl splněny 4 roky a 17 dní). Petrův zdravotní 

stav je nyní, dva roky od poslední hospitalizace, relativně dobrý. Petr bydlí 

nadále s rodiči a nemocným bratrem, vzhledem ke své invaliditě (nyní 3. 

stupeň) není v evidenci úřadu práce, pro potřeby přiznání dávek státní sociální 

podpory a dávek v hmotné nouzi je posuzován společně s rodiči a bratrem, 

jejichţ příjmem je starobní důchod (rodiče) a invalidní důchod (bratr). Příjmy 

čtyřčlenné rodiny ţijící ze tří důchodů přesahující ţivotní minimum takovým 

způsobem, ţe rodině nevzniká nárok na státní sociální podporu ani pomoc 

v hmotné nouzi. Petr by se rád osamostatnil a v obdobích, kdy je mu lépe, se 

snaţí příleţitostně pracovat jako skladník v nedalekém supermarketu. 

 

Analýza případu pana Petra: 

 S příběhy podobnými Petrovu jsem se za svoji praxi v různých 

obměnách setkala vícekrát. Mladý (většinou) člověk trpící nemocí 

z okruhu psychóz dlouhodobě (v řádu let) selhává v pracovním 

ţivotě, pod vlivem příznaků nemoci (ztráta kontaktu s realitou, 

deprese, obavy, halucinace, bludy, imperativní hlasy atp.) neřeší 

svoje sociální (a mnohdy ani zdravotní) pojištění a ve chvíli, kdy ho 

někdo (většinou rodina) nebo něco (např. akutní ataka nemoci) 

donutí k léčení a následnému řešení své sociální situace, ve chvíli, 

kdy je vyřčeno, o jakou nemoc se jedná, a společnost (lékařská 

posudková komise příslušné správy sociálního zabezpečení) uzná, 

ţe tento člověk je invalidní, tj. jeho ztráta pracovní schopnosti je 

sníţena (většinou o více neţ 66 %), v důsledku jeho předchozího 

jednání (neplacení sociálního pojištění) takovému člověku nevzniká 

nárok na výplatu důchodu.  

 V Petrově případě ţijí rodiče a bratr, kteří Petra zabezpečí, to 

znamená, ţe ze starobních důchodů, které byly Petrovým rodičům 

přiznány, a z invalidního důchodu, který byl přiznán Petrovu 

bratrovi, ţije navíc i Petr, který do rodiny nepřináší ţádný příjem. 

Petrovi státní systém sociálního zabezpečení nijak nepomáhá, 

přestoţe je váţně nemocný. Nabízí se otázka, není-li toto nastavení 

podmínek pro přiznání nároku na výplatu invalidního důchodu u 

klienta s duševním onemocněním, který je uznán plně invalidní, ale 

nesplnil potřebnou dobu sociálního pojištění nutnou k nároku na 

výplatu invalidního důchodu, a kde je z povahy nemoci 

pravděpodobné, ţe k předchozímu selhávání v pracovní či studijní 

kariéře klienta docházelo jiţ v souvislosti s později 

diagnostikovanou nemocí, diskriminující. Další otázkou je, zda je 

v pořádku, kdyţ z dávek důchodového pojištění vypočítaných pro 

Petrova bratra (invalidní důchod) a Petrovy rodiče (starobní důchod) 

ţije i Petr, a v tomto případě chybí jakákoliv spoluzodpovědnost 
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státu za pomoc ve sloţité sociální situaci (kromě zbavení povinnosti 

platby zdravotního pojištění). 

5.5. Blanka 

věk v době hospitalizace: 43 let 

hospitalizace: desátá hospitalizace, říjen aţ prosinec 2009, diagnóza 

paranoidní schizofrenie 

příznaky nemoci: halucinace hlasů, epizody depresivní nálady, poruchy 

myšlení, dezorientace, ztráta kontaktu s realitou 

sociální situace v době hospitalizace a před ní: paní Blanka ţije v rodinném 

domě se svým manţelem a s dvěma zletilými studujícími dětmi. Na naší 

klinice jiţ byla hospitalizována desetkrát, naposledy v roce 2009. S nemocí se 

léčí jiţ více neţ dvacet let, její stav v posledních dvou letech zůstává stabilní. 

Blanku trápí deprese, obavy z budoucnosti, velmi špatně se orientuje při 

cestování, cestuje tedy pouze v doprovodu, nakupovat sama nechodí, jídlo 

sama neuvaří, nají se většinou aţ na výzvu pečovatele. Paní Blanka potřebuje 

celodenní péči, kdyţ je doma sama, příznaky nemoci se zhoršují, většinou 

potřebuje dozor na příjem jídla a tekutin, dozor na léky, které si sama 

nepřipraví. S Blankou zůstává doma její manţel, který je dlouhodobě 

v evidenci úřadu práce, příleţitostně pracuje brigádně, kdyţ s paní Blankou 

můţe zůstat doma někdo jiný. Paní Blanka pobírá od roku 1996 plný invalidní 

důchod (nyní ID 3. stupně) a je jedním z mála pacientů naší kliniky, kterým byl 

přiznán příspěvek na péči. O příspěvek na péči paní Blanka ţádala v roce 

počátkem roku 2008, ţádost byla zamítnuta. Proti zamítnutí paní Blanka podala 

odvolání, její zdravotní stav byl znovu posuzován, tentokrát s výsledkem: 2. 

stupeň závislosti. Definitivní rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči bylo 

Blance doručeno v květnu 2009, tj. 16 měsíců po podání ţádosti.  

 

Rozbor situace paní Blanky:  

 Paní Blanka je mezi pacienty kliniky PCP světlou výjimkou dokazující, 

ţe dávka příspěvek na péči je určena i pro člověka s duševním 

onemocněním. 

 Jako problém shledávám prvotní zamítnutí ţádosti o příspěvek na péči. 

Při posuzování nebylo zohledněno, ţe mnohé úkony, které je paní 

Blanka fyzicky schopna udělat, udělá většinou aţ na vyzvání nebo 

s dohledem, např. nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 

obstarávání osobních záleţitostí, uspořádání času, plánování ţivota, 

zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, obstarávání si 

potravin a běţných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání 

jednoduchého jídla, mytí nádobí, běţný úklid v domácnosti, péče o 

prádlo, přepírání drobného prádla, péče o lůţko, obsluha běţných 

domácích spotřebičů, manipulace s kohouty a vypínači, manipulace se 



36 

zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, udrţování pořádku v 

domácnosti, nakládání s odpady, další jednoduché úkony spojené s 

chodem a udrţováním domácnosti. 

 Konečné přiznání dávky příspěvek na péči, který paní Blanka pobírá, 

bylo spojeno s mnoha intervencemi manţela paní Blanky, sociálního 

pracovníka kliniky PCP a ošetřujícího lékaře na lékařské posudkové 

sluţbě a na sociálním odboru městské části. To, ţe paní Blance byl 

příspěvek přiznán, lze hodnotit jako důsledek faktu, ţe manţel paní 

Blanky věnoval mnoho energie prosazení práv své ţeny. Zároveň je 

nutné podotknout, ţe málokterý pacient s duševním onemocněním 

(nebo jeho blízká rodina) má moţnosti, schopnosti, znalosti, čas, 

energii a finanční prostředky k dlouhému a vyčerpávajícímu boji za 

prosazení svých práv. A zde se podle mého názoru otvírá velký prostor 

pro zlepšení sociální práce s duševně nemocnými na základní místní 

úrovni (sociální odbory a úřady práce) a pro zlepšení mezioborové 

spolupráce (např. ošetřující lékař – sociální pracovník – posudkový 

lékař). 

5.6. Eva 

věk v době hospitalizace: 40 let 

hospitalizace: říjen aţ listopad 2009, k nastavení vhodné medikace, první 

hospitalizace na naší klinice, celkově však 5. hospitalizace, diagnóza 

paranoidní schizofrenie 

příznaky nemoci: nejistota, deprese, velká únava, ztráta motivace k aktivitám, 

poruchy myšlení, pocity vkládání myšlenek, obavy o ţivot, strach z lidí okolo 

sociální situace v době hospitalizace a před ní: paní Eva bydlí v rodinném 

domě s rodiči a od roku 2001 pobírala plný invalidní důchod. Její stav lékaři 

popisovali charakteristikou „neúplná remise“, to znamená zlepšení, ale 

s častým zakolísáním nálad a znovuobjevováním příznaků. V roce 2008 začala 

paní Eva pracovat na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 8 hodin týdně jako 

arteterapeutka v domově seniorů. Tento rozsah práce jí plně vyhovoval, 

finančně zajištěna byla z výplaty invalidního důchodu. Na jaře roku 2009 byla 

kontrolní lékařskou komisi posouzena a její invalidita byla změněna na 

částečnou. Tato změna paní Evu silně zneklidňovala a její zdravotní stav se 

rychle zhoršoval, coţ vedlo ke dvěma zmiňovaným hospitalizacím. 

sociální zabezpečení: částečný invalidní důchod 

průběh: paní Eva byla po dvouměsíční hospitalizaci propuštěna do domácího 

ošetřování ve zlepšeném stavu, nikoliv však v dobré remisi. Podala ţalobu 

proti České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) o nepřiznání plného 

invalidního důchodu. Příslušným soudem byl případ paní Evy přezkoumán a 

její zdravotní stav byl posouzen jako plně invalidní. Paní Eva nyní jiţ 
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nepracuje z obavy, aby jí nebyl plný invalidní důchod (nyní ID 3. stupně) opět 

sníţen.  

 

Analýza případu:  

 Zdravotní stav paní Evy se v roce 2008, kdy si našla práci 

arteterapeutky, nijak výrazně nelepšil, dle zdravotní dokumentace se 

spíše lehce zhoršoval zvláště pro skutečnost, ţe pacientku trápily 

mnohé vedlejší účinky uţívané medikace. Lékař posudkové sluţby 

měl informace ošetřujícího lékaře k dispozici, přesto stav paní Evy 

vyhodnotil jako zlepšující se a na tomto základě paní Evě sníţil 

stupeň invalidity. 

 Na příběhu paní Evy bych ráda poukázala na často se vyskytující 

situace, kdy se klient s duševním onemocněním pobírající invalidní 

důchod snaţí smysluplně vyuţít svůj volný čas a pokusí se najít si 

nějaké zaměstnání. Pokud se mu to podaří, mnohdy je tato snaha 

„odměněna“ sníţením nebo odebráním invalidního důchodu, i 

přesto, ţe zdravotní stav, léčba, příznaky i prognóza lékařů zůstávají 

nezměněny. Jiţ dlouhá léta není pochyb o skutečnosti, ţe aktivizace 

pacientů s duševním onemocněním, jejich seberealizace a začlenění 

do pracovního procesu dlouhodobě pozitivně ovlivňuje vývoj 

zdravotního stavu. Proto začlenění klientů s duševním onemocněním 

do společnosti bývá jedním z hlavních cílů sociálních pracovníků. 

Častokrát klienti zvládnou práci pouze v chráněném prostředí nebo 

na kratší úvazek a v takovém případě výdělek z této práce plynoucí 

nebývá v dostatečné výši, aby výrazně zlepšil finanční situaci 

klienta. Hlavním a nezbytným příjmem většinou zůstává invalidní 

důchod. Domnívám se, ţe v případě paní Evy nebyl dostatečně 

zohledněn zdravotní stav pacientky u kontrolního posuzování 

lékařskou posudkovou sluţbou a sníţení invalidního důchodu 

v tomto konkrétním případě vedlo mimo jiné i ke zhoršení 

zdravotního stavu pacientky.  

 Zkušenost se sníţením invalidního důchodu a s následným 

byrokratickým „kolečkem“ znovupřiznání invalidního důchodu u 

paní Evy způsobilo neschopnost dalšího hledání práce. 
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6. Proč lidé s psychotickým duševním 

onemocněním v systému sociálního zabezpečení 

opakovaně selhávají? 

Příčin, proč lidé s duševním onemocněním z okruhu psychóz selhávají při 

zařazení do systému sociálního zabezpečení častěji neţ ostatní, je více. Na 

základě výše popsaných skutečností se pokusím navrhnout rozdělení příčin do 

několika skupin. V mnohých případech systém není schopen zachytit klienta 

s duševním onemocněním v síti sociálního zabezpečení z více příčin najednou. 

6.1. Společností nastavený systém sociálního zabezpečení 

nezohlední minulé neobvyklé chování člověka bezprostředně 

související s duševním onemocněním.  

Současné lékařské poznatky ukazují, ţe chování člověka můţe být narušeno 

mnoho měsíců před vypuknutím schizofrenního onemocnění. V praxi však 

dochází k tomu, ţe u neobvyklého chování a jednání, kterého se nemocný 

dopouští v době před tím, neţ začne být jeho léčení nezbytně nutné, příslušné 

úřady nezohledňují přímou souvislost předchozího chování s následně 

diagnostikovanou nemocí. Aktuální legislativní rámec neumoţňuje hovořit o 

nemoci od dřívější doby, neţ bylo lékaři o nemoci rozhodnuto. Do této 

kategorie lze zařadit například situaci pana Petra, kde příznaky nové ataky 

nemoci ovlivňovaly jeho jednání pravděpodobně od roku 2007, při zjišťování 

splnění podmínek pro nárok na výplatu invalidního důchodu byl počátek 

nemoci určen na duben 2009 (tj. datum podání ţádosti o přiznání ID). 

6.2. Nejednotný výklad zákonů, nejednotné postupy úřadů 

V některých právních předpisech upravujících jednotlivé části systému 

sociálního zabezpečení občanů a související práva a povinnosti subjektů, které 

do systému sociálního zabezpečení spadají, si lidé zákon či předpisy vykládají 

různě. Ve výše popsaných kazuistikách pánů Jana a Dominika se mimo jiné 

jednalo o problém společného posuzování osob při poskytování dávek 

v hmotné nouzi. Jan i Dominik kontaktovali příslušný sociální odbor, ţádali o 

dávky v hmotné nouzi. Oba patřili do skupiny „zletilé nezaopatřené dítě“, oba 

byli trvale hlášeni v bytě s jedním z rodičů. Jana vyzvala pracovnice úřadu 

k podání ţádosti o vyjmutí z okruhu společně posuzovaných osob, ţádosti bylo 

rozhodnutím úřadu městské části vyhověno a Janovi (samostatně posuzované 

osobě bez vlastního příjmu) byla přiznána mimořádná okamţitá pomoc. 

Dominikova ţádost o vyjmutí z okruhu společně posuzovaných osob byla 

zamítnuta. 
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6.3. Selhávající mezioborová spolupráce 

Do této skupiny příčin selhávání systému sociálního zabezpečení pro osoby 

s duševní nemocí spadají všechny případy, kdy jednotliví pracovníci úřadů a 

institucí nezohledňují potvrzení a názory odborníků z různých jiných oborů. 

V případě paní Heleny nezohlednili pracovníci úřadu práce doloţené lékařské 

zprávy o zdravotním stavu pacientky a nabízeli jí místa, která se vzhledem 

k povaze Heleniny nemoci jevila jako nevyhovující. Po odmítnutí nabízených 

pracovních míst byla Helena z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazena.  

I v případě paní Blanky by lepší mezioborová komunikace celé jednání 

pravděpodobně urychlila a zefektivnila. 

6.4. Malá informovanost pracovníků příslušných úřadů o 

projevech duševních onemocnění. 

Při jednáních na úřadech se pravidelně přesvědčuji o tom, ţe znalosti 

pracovníků úřadů o povaze a projevech duševních nemocí jsou velmi omezené. 

Pro tuto neznalost často nebývají schopni správně vyhodnotit pacientovu 

skutečnou sociální situaci, a proto v případě lidí s duševním onemocněním 

nezřídka rozhodují chybně. 

6.5. Zákony a předpisy, jejichž znění dostatečně nezohledňuje 

specifika duševních nemocí. 

Nejvýznamnějším zástupcem této skupiny příčin selhávání lidí s duševním 

onemocněním v systému sociálního zabezpečení občanů je nynější nastavení 

přiznávání příspěvku na péči. Příspěvek na péči je určen k tomu, aby si za něj 

občan se zdravotním hendikepem (mezi zdravotní omezení patří i duševní 

onemocnění) mohl nakoupit potřebné sociální sluţby. Nabízených sociálních 

sluţeb, které jsou pro osoby s duševním onemocněním určeny, nebo které 

mohou tyto osoby také vyuţívat, je celá řada.
42

 Některé z nich jsou bezplatné, 

jiné jsou poskytovány za úplatu. Právě ty by si měli lidé s duševním 

onemocněním hradit prostřednictvím příspěvku na péči. Úřady však většinou 

lidem s psychotickým duševním onemocněním příspěvek na péči nepřiznávají. 

K této situaci dochází zejména proto, ţe člověk s duševním onemocněním je 

fyzicky schopen většinu posuzovaných úkonů vykonat, v posuzování se však 

nezohledňuje fakt, ţe mnohé posuzované úkony sám od sebe dělat nezačne 

(např. příprava jídla, příprava a konzumace jídla, nakupování, manipulace 

s okny, se zámky atp.). 

                                                 
42

Viz příloha 
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6.6. Složitost systému sociálního zabezpečení a souvisejících 

právních předpisů 

Pro člověka s duševním onemocněním je často sloţité zorientovat se 

v systému sociálního zabezpečení a porozumět právním předpisům, ověřit si, 

jaká jsou jeho práva a povinnosti. Lidé s psychózou bývají mnohdy nedůvěřiví 

nebo plni obav a nejistoty. Takoví klienti potřebují někoho, kdo jim vše okolo 

jejich sociální situace vysvětlí klidně a srozumitelně a komu důvěřují. 

Vhodnou spojovací osobou je sociální pracovník např. z neziskové organizace. 

Úředníci úřadů zajišťujících provádění sociálního zabezpečení bohuţel 

doprovod takového sociálního pracovníka při jednáních často nejsou ochotni 

tolerovat. Domnívám se, ţe tak citlivá problematika, jako je doprovod 

k úřednímu jednání u klientů s duševní nemocí, by mohla být právně ošetřena, 

aby i sociální pracovník měl moţnost, bude-li si to klient přát, být u úředních 

jednání přítomen. 
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7. Názory z praxe 

Na počátku psaní této bakalářské práce jsem nezamýšlela zařadit výzkum 

nebo anketu. Při popisování jednotlivých příčin selhávání lidí s psychotickým 

duševním onemocněním jsem oslovila své profesní kolegy, sociální pracovníky 

psychiatrických léčeben a psychiatrických oddělení nemocnic a sociální 

pracovníky neziskových organizací, jejichţ cílovou skupinou jsou klienti 

s duševním onemocněním, formou emailu s následujícím dotazem: „Ve které 

oblasti sociálního zabezpečení jsou podle vás klienti s psychózou nejvíce 

diskriminováni a jakým způsobem?“ Mým záměrem bylo zjistit, s jakými 

problémy se lidé s duševním onemocněním léčení na jiných klinikách a 

docházející do jiných programů potýkají. Také jsem svým dotazem chtěla 

zjistit, jak na téma popisované v této práci nahlíţejí sociální pracovníci 

v jiných nemocnicích, léčebnách a organizacích. Očekávala jsem, ţe dostanu 

malé mnoţství odpovědí, které pro mě měly slouţit jako zdroj inspirace a jako 

moţnost jiného pohledu na popisovanou problematiku. Svůj dotaz jsem 

odeslala celkem 60 adresátům, některé emailové adresy jsem znala ze své 

praxe (jednalo se o sociální pracovníky, s nimiţ jsem v minulosti byla 

v nějakém pracovním kontaktu), některé jsem pouze vyhledala na internetu. Na 

60 odeslaných emailů jsem dosud získala 15 odpovědí. Obsah a mnoţství 

odpovědí povaţuji za vhodné ve své práci zmínit.   

V 11 z těchto odpovědí dotazovaní hodnotili jako největší problém způsob 

posuzování stupně závislosti pro přiznávání příspěvku na péči. Tři 

dotazovaní se klonili k názoru, ţe největším problémem je důchodové 

pojištění, resp. časté nesplnění podmínek pro nárok na výplatu invalidního 

důchodu (tzn. nedostatek doby placeného sociálního pojištění před vznikem 

invalidity), jeden dotazovaný jako největší problém uvedl vyřazování 

pacientů z evidence  úřadů práce i přes doloţené lékařské zprávy vysvětlující 

dočasnou nespolupráci pacienta s úřadem práce duševní nemocí. 

Výsledky popsaného (předem neplánovaného) výzkumu ukázaly, ţe i 

ostatní sociální pracovníci pracující s klienty s duševním onemocněním 

shledávají aktuální systém sociálního zabezpečení pro své klienty 

nevyhovující. Dotazovaní respondenti uváděli jako diskriminující pouze ty 

situace, které jsou v této práci popsané, a největší problémy podle 

dotazovaných způsobuje klientům s duševním onemocněním nevhodné 

posuzování stupně závislosti pro přiznávání příspěvku na péči. 
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8. Sociální reforma – navrhované změny 

Od 1. 1. 2012 vejdou v platnost nové zákony spojené s tzv. sociální 

reformou. Aktuálně jsou tyto změny schváleny Parlamentem ČR. Protoţe se 

schválené změny budou bezprostředně dotýkat i klientů s duševním 

onemocněním, povaţuji za nezbytné jim ve své práci věnovat samostatnou 

kapitolu. Informace o jednotlivých změnách čerpám převáţně z nově 

spuštěného portálu MPSV o sociální reformě.  

8.1. Sjednocení výplatního místa 

„Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální 

ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno 

jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend 

v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska 

územní dostupnosti. Tento krok přináší moţnost efektivnějšího řízení a 

administrace dávek i lepší kontrolovatelnost vyuţití prostředků státu. 

Analytický materiál Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR mj. 

konstatoval, ţe „sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro 

klienty tak i správce systému.“ Dostupnost sluţeb státu administrovaných 

MPSV se sjednocením výplaty dávek zvyšuje. Na kterémkoli ze 423 

kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních 

pracovišť ÚP lze po 1. 1. 2012 vyřídit veškeré sluţby – jak v oblasti 

nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se 

zdravotním postiţením. Úřady práce ČR do 31. 12. 2011 působí ve 423 

pracovištích, ale 94 z nich zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze 

agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy.“
43 

Navrhovaná změna se mi vzhledem ke klientům s duševním onemocněním 

jeví jako rozumná z hlediska zmírnění administrativní náročnosti při podávání 

ţádosti o dávky (počet ţádostí a administrativní zátěţ klientů se 

pravděpodobně skutečně sníţí). Za nezbytné však povaţuji, aby na příslušném 

úřadu práce byl dostatečný prostor pro sociální práci kontaktních pracovníků a 

aby kontaktní pracovník měl dostatečné odborné znalosti v oboru sociální 

práce s klienty s duševním onemocněním. 

8.2. Karta sociálních systémů  

„Kartu sociálních systémů je třeba chápat jako nástroj, kterým dochází 

k rozšíření nabídky dosud poskytovaných sluţeb a zvýšení uţivatelského 

komfortu. Podobný systém zavedla a vyuţívá jiţ řada evropských zemí, 
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například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také USA. 

Platební funkce Karty bude povinná pouze pro ty, u nichţ je riziko zneuţívání 

dávek hmotné nouze. Pro ostatní příjemce podpory od státu bude Karta plnit 

funkce identifikační a autorizační, funkce platební bude pro tyto příjemce 

dobrovolná.  

Hlavním cílem zavedení Karty sociálních systémů je větší účelovost a 

adresnost sociálních dávek a také modernizace celého systému. V současnosti 

jsou dávky vypláceny prostřednictvím tří různých úřadů a třemi různými 

platebními způsoby – hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně. To 

významně prodraţuje správu systému. Systém je proto nezbytné optimalizovat 

a jednotlivé výplaty sociálních dávek sjednotit do tzv. „Jednotného výplatního 

místa“, tak aby všechny sociální dávky byly vypláceny pouze jednou 

organizací, tedy Úřadem práce ČR.  

Kartu sociálních systémů tedy bude vydávat Úřad práce ČR. Karta bude 

vyráběna v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na 

bankovní karty. Bude tedy obsahovat běţné ochranné prvky.“
44

 

Účelem této změny má být mimo jiné „zvýšení uţivatelského komfortu“. 

Jak konkrétně se toto zvýšení komfortu bude projevovat, jsem v dostupných 

zveřejněných informacích nenašla, a z pohledu klientů, s nimiţ pracuji, ani 

ţádné zvýšení komfortu nevidím. Napadají mě ale dvě negativa, která dle 

mého názoru můţe Karta sociálních systémů některým klientům s duševním 

onemocněním (a pravděpodobně i s jinými zdravotními komplikacemi) přinést: 
1. Neschopnost klientů kartu sociálních systémů využít. 

 Praktické vyuţití karty sociálních systémů bude pro mnohé klienty 

s duševním onemocněním sloţité. Někteří pacienti s duševním 

onemocněním z okruhu psychóz nedůvěřují bankám, účtům, dosud 

s platebními kartami nemají zkušenost. Pokud jejich jediný příjem 

bude vázán na pouţití Karty sociálních systémů, je moţné, ţe tento 

systém vůbec nebudou schopni vyuţít. U mnohých pacientů také 

dochází vlivem nemoci k dočasnému či dlouhodobému omezení 

v oblasti myšlení a vnímání. Pro takové pacienty můţe být opět 

vyuţití Karty sociálních systémů velkým problémem. 

2. Riziko stigmatizace. 

Z dostupných informací MPSV se zdá, ţe Karta sociálních systémů 

bude mít některé nezaměnitelné identifikační znaky, a tudíţ bude při 

jejím kaţdém pouţití (např. na poště, v obchodě… atd.) 

jednoznačné, z jaké kategorie příjmů jsou pouţívané finanční 

prostředky. Zároveň u osob zdravotně postiţených bude karta 
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obsahovat vyznačený stupeň mimořádných výhod. V některých 

situacích tato skutečnost můţe být uţivatelům nepříjemná, 

domnívám se, ţe někdy tato moţnost identifikace můţe hraničit se 

stigmatizací (např. při pouţití Karty sociálních systémů na poštách a 

v obchodech v menších městech a vesnicích). 

8.3. Podpora osob se zdravotním postižením 

Od ledna 2012 dojde ke změnám v oblasti péče o osoby zdravotně postiţené 

(OZP). Zásadní změna se týká jednotlivých dávek pro OZP. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (MPSV) přijalo změny ve struktuře dávek pro OZP, a to tak, 

aby vznikly pouze dvě dávky – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní 

pomůcku. Jejich výplata bude zajištěna na jednom místě, a to v rámci Úřadu 

práce ČR. MPSV uvádí, ţe cílem těchto opatření je zjednodušení celého 

systému, jeho zefektivnění pro samotné příjemce dávek a vytvoření 

komfortnějšího přístupu k jejich administraci.  

Od ledna 2012 dochází také ke změnám ve způsobu posuzování 

nepříznivého zdravotního stavu, místo dosavadních 36 úkonů a 129 dílčích 

činností budou posudkoví lékaři nově popisovat jen deset oblastí kaţdodenního 

ţivota člověka, jak dokáţe zvládnout základní ţivotní potřeby. Mezi ně bude 

patřit mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 

hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o 

domácnost. Posudky mají být vyuţitelné i pro poskytování jiných dávek, např. 

příspěvku na mobilitu. Zástupci handicapovaných varují, ţe kvůli nové 

metodice posuzování můţe mnoho lidí ze systému vypadnout a dalším se 

dávky sníţí. O tisícikorunu na 6000 korun se zvýší příspěvek na péči o dítě ve 

druhém stupni postiţení, jinak se z hlediska výše příspěvku nic nemění.
45

 

Z dostupných informací zatím podle mého názoru není zcela jednoznačné, 

zda změny v posuzování stupně závislosti občanů se zdravotním postiţením 

pro přiznání příspěvku na péči přinesou zlepšení v konkrétních případech 

klientů s duševním onemocněním. Hodnocení funkčnosti schválených změn 

bude moţné uskutečnit aţ s určitým časovým odstupem od zavedení změn do 

praxe.  

8.4. Asistent sociální péče 

Nadějné se pro klienty s duševním onemocněním zdá být plánované 

zavedení asistenta sociální péče. Podle zákona o sociálních sluţbách platí, ţe 

Asistentem sociální péče můţe být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let 

věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 
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odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sluţbách). Jedná se o jinou neţ blízkou 

osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních 

sluţeb. Asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, 

uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Úhradu za 

poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče zdravotně znevýhodněná 

osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost 

také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci.
46

 

Podle mého názoru bude popisovaná změna – umoţnění vyuţít sluţeb 

Asistenta sociální péče – klienty s duševním onemocněním vítaná a vyuţívaná. 

8.5. Nezaměstnanost 

Úřad práce bude uchazeče o zaměstnání, kteří budou registrováni na úřadu 

práce déle neţ dva měsíce, moci vyzvat, aby se – bez ohledu na své vzdělání a 

předchozí praxi – zapojili do veřejně prospěšných prací v rozsahu do 20 hodin 

týdně. Pokud to nezaměstnaný odmítne, můţe přijít o podporu a být vyřazen z 

evidence úřadu práce. Mělo by se to týkat zejména těch uchazečů, kteří jsou 

dlouhodobě vedeni v evidenci úřadu práce. Zatímco dosud měli nárok na 

podporu v nezaměstnanosti lidé, kteří v uplynulých třech letech pracovali 

alespoň rok, nyní jej budou mít jen ti nezaměstnaní, kteří odpracovali rok 

v uplynulých dvou letech. Nově na ni budou mít nárok i studenti, kteří předtím 

pracovali a platili pojištění. Kdo dá bez uvedení váţného důvodu výpověď z 

místa, které mu zprostředkoval úřad práce, bude se moci do evidence 

nezaměstnaných znovu přihlásit aţ za šest měsíců.
47

 

Popsané změny pravděpodobně pro klienty s duševní nemocí přínosem 

nebudou, naopak si myslím, ţe jejich sociální vyloučení mohou prohloubit. 

Například pro člověka s prodromálními příznaky budoucího onemocnění 

paranoidní schizofrenií můţe být vykonávání veřejně prospěšných prací 

velkým problémem. Také sníţení doby, v níţ se posuzuje počet odpracovaných 

dnů za účelem přiznání podpory v nezaměstnanosti ze tří let na dva roky, 

klientům zlepšení situace nepřinese.  

Zlepšení situace by ale mohla přinést další změna – uchazeč o zaměstnání si 

sám bude moci vybrat poskytovatele rekvalifikace. Tato změna by se mohla 

stát výzvou pro neziskové organizace zabývající se poskytováním podpory 

klientům s duševním onemocněním hledajícím zaměstnání či pracujícím 

v chráněných dílnách a na pracovních místech podporovaného zaměstnávání. 

                                                 
46

Příspěvek na péči od 1/1/2012 [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z internetu, URL: 

<http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23#1.2>. 
47

Reforma zásadně změní celý systém sociálních dávek [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. 

Dostupné z internetu, URL: <http://www.novinky.cz/domaci/250364-reforma-zasadne-zmeni-

cely-system-socialnich-davek.html>. 

 



46 

I o poslední popisované změně si dovolím říci, ţe bude pro klienty přínosná.  

Podstata plánované změny je v tom, ţe stát bude firmám s více neţ polovinou 

zdravotně postiţených zaměstnanců na takového pracovníka měsíčně 

poskytovat 75 procent vydaných mzdových nákladů, maximálně ale 8000 

korun; po roce provozu chráněných pracovních míst se příspěvek na 

pracovníka můţe zvýšit aţ o 2000 korun měsíčně.
48
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9. Návrhy opatření 

V naší společnosti skrze systém sociálního zabezpečení zdraví pracující 

občané přebírají část zodpovědnosti za podporu lidí zdravotně 

znevýhodněných. Je smutnou skutečností, ţe k mnohým lidem s duševním 

onemocněním se nyní tato podpora nedostane. Na základě poznatků, které jsem 

získala během svého pětiletého působení v práci s lidmi s duševním 

onemocněním, a také na základě těch informací, které jsem objevila při psaní 

této práce, se domnívám, ţe náhlé zlepšení sociální situace lidí s duševním 

onemocněním očekávat nelze. O faktu, ţe aktuální systém sociálního 

zabezpečení je nevyhovující, svědčí plánované změny, které mají vejít 

v platnost od 1. 1. 2012. Domnívám se, ţe některé z plánovaných výše 

popsaných změn povedou k lepšímu sociálnímu zajištění klientů s duševním 

onemocněním, jiné moţná jejich přístup k pomoci a podpoře ztíţí. Ke zlepšení 

jejich celkové sociální situace však mohou podle mého názoru přispět 

následující opatření: 

 Důraz na mezioborovou spolupráci – zvláště mezi úředníky 

příslušných úřadů (převáţně úřadů práce a posudkových komisí 

ČSSZ), lékaři a sociálními pracovníky (pracujícími ve státní správě, 

v nemocničních zařízeních i v neziskových organizacích). 

 Adresné, konkrétní a komplexní posuzování každého jednotlivého 

případu s přihlédnutím k historii i prognóze nemoci.  

 Dostatečný prostor pro sociální práci odborně vzdělaných 

pracovníků na příslušných úřadech (zejména na úřadech práce).  

 Sjednocení postupu úřadů, např. vypracováním metodiky, která 

osvětlí, jak postupovat v nestandardních ojedinělých případech. 

 Rozšíření terénní a preventivní práce sociálních pracovníků, která 

by podporovala, aby lidé s duševním onemocněním využívali 

služeb sociálních služeb již v začátcích své nemoci.  

 Zprostředkování jednoduchého a srozumitelného výkladu předpisů 

souvisejících se sociálním zabezpečením klientům s duševní 

nemocí v rámci základního sociálního poradenství.  

Mimo popsaná opatření, která jsou určena převáţně odborníkům, mohou ke 

zlepšení sociální situace lidí s duševním onemocněním velkou měrou přispět 

opatření, která jsou zaměřena na širokou veřejnost, a to: 

  Zodpovědnost každého člověka za zmenšení stigmatizace 

nemocných. 

  Šíření poznatků a informací o skutečné povaze duševních nemocí 

mezi laickou i odbornou veřejností. 
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10. Závěr 

Člověk, do jehoţ ţivota zasáhne psychotické onemocnění, je zmítán mnoha 

nepříjemnými pocity. I po odeznění akutní fáze nemoci se musí smiřovat 

s  omezeními, která mu proţitá ataka nemoci způsobila. Velmi nepříjemné je 

vědomí, ţe člověka jeho mysl, jeho vnímání a myšlení zradilo, vědomí, ţe 

ztratil kontakt s realitou, a skutečnost, ţe se to můţe kdykoliv znovu opakovat. 

Pro povahu psychotických onemocnění, pro jejich příznaky, pro postupný 

nástup nemoci, která můţe být dlouhou dobu nerozpoznaná, a pro mnoţství 

dalších specifik, která jsem v práci popsala, patří lidé s psychotickým 

duševním onemocněním mezi skupinu lidí, která potřebuje podporu. Duševně 

nemocné většinou podporují jejich rodiny, ale mnohdy je i podpora 

společnosti, podpora státu, velice ţádoucí. A právě specifika psychotických 

nemocí a jejich projevů, malá informovanost veřejnosti o duševních nemocech 

a stále přetrvávající stigmatizace jsou důvody, proč se potřebné podpory 

společnosti mnohdy klientům s duševním onemocněním nedostane.  

Na začátku jsem si vytyčila cíl práce – analyzovat sociální problémy 

vybraných pacientů hospitalizovaných v Psychiatrickém centru Praha a na 

základě popsaných skutečností navrhnout opatření, která mohou pomoci ke 

zlepšení situace lidí s duševním onemocněním při čerpání pomoci a podpory ze 

systému sociálního zabezpečení.  

Shrnutím vyhodnocených poznatků v předchozích kapitolách povaţuji cíl za 

splněný. 

I kdyţ bývá mnohdy sociální situace lidí s duševním onemocněním sloţitá, 

musíme respektovat jejich práva a mezi nimi je na prvním místě právo „zařadit 

se do společenství, učit se nést svůj úděl a naplňovat svůj ţivot smyslem“.
49

 A 

k tomu duševně nemocní potřebují podporu celé společnosti. 

Doufám, ţe napsání této práce malou troškou přispěje k  zlepšování sociální 

situace lidí s psychotickým duševním onemocněním, a tím i k jejich 

spokojenějšímu ţivotu. 

                                                 
49

POLEMIKA: Zákon o duševně nemocných jako priorita? [online]. 2010 [cit. 2011-11-21]. 
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Přílohy 

1. Úřad práce 

Činnost úřadů práce je upravena především zákonem č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti. V tomto zákoně jsou také ukotvena následující ustanovení:  

1.1. Uchazeč o zaměstnání 

§ 24  

 Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně poţádá o 

zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímţ 

územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je 

Úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. 

 § 25  

 (1) Uchazečem o zaměstnání můţe být, pokud tento zákon dále 

nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky 

bydliště a která není 

 

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve sluţebním poměru, s výjimkami 

uvedenými v odstavcích 3 a 5, 

b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně 

činnou se povaţuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění 

podle zvláštního právního předpisu27) povaţuje za osobu samostatně 

výdělečně činnou, 

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo 

komanditistou komanditní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní 

vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností 

odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 

výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

d) členem představenstva akciové společnosti vykonávajícím mimo 

pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto 

společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s 

případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu 

minimální mzdy, 

e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo 

pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto 

společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s 

případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu 

minimální mzdy, 

f) členem druţstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k druţstvu 

pro druţstvo práci, za kterou je druţstvem odměňován a jeho měsíční nebo 

průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle 
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odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

g) soudcem, 

h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského 

parlamentu, 

i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliţe jsou mu 

vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, 

kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové, 

j) prezidentem republiky, 

k) členem vlády, 

l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 

m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv, 

n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu 

pro studium totalitních reţimů, předsedou Energetického regulačního úřadu, 

členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo 

zástupcem finančního arbitra 

o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního 

předpisu28) nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu,29) a to v 

době, kdy tuto činnost vykonává, 

p) pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, 30) nebo kterému je za 

výkon pěstounské péče vyplácena odměna náleţející pěstounovi ve zvláštních 

případech podle zvláštního právního předpisu,30a) 

q) výdělečně činná v cizině, nebo 

r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání. 

 (2) Uchazečem o zaměstnání se nemůţe stát fyzická osoba v době, po 

kterou: 

a) je uznána dočasně neschopnou práce, 

b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření 

zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě, 

c) pobírá peněţitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po 

porodu, nebo 

d) je invalidní ve třetím stupni32a), s výjimkou fyzické osoby, která je 

invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela 

mimořádných podmínek32b). 

 (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo sluţebního poměru, pokud 

měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo 

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc 

za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. 

 Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon 

této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při 
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podání ţádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k 

výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce 

dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více 

činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky 

(odměny) sčítají. 

 (4) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 

je, ţe výkon činností uvedených v odstavci 3 není překáţkou pro poskytování 

součinnosti krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování vhodného 

zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. 

 (5) Překáţkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které 

není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je 

zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce nejdéle na dobu 3 měsíců, 

pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen "krátkodobé zaměstnání"). 

 (6) Překáţkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 

je neposkytnutí identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se 

zpracováním osobních údajů (§ 17 odst. 2). 

§ 26  

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

 (1) Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem 

podání písemné ţádosti o zprostředkování zaměstnání. Poţádá-li fyzická osoba 

o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení 

zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo 

činností, které jsou podle § 41 odst. 3 povaţovány za náhradní doby 

zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne 

následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností. 

 (2) Ţádost o zprostředkování zaměstnání obsahuje zejména 

identifikační údaje uchazeče o zaměstnání a souhlas s jejich zpracováním, 

údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá 

zaměstnání, zdravotních omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání 

omezují v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání. 

 (3) Nesplňuje-li fyzická osoba podmínky pro zařazení do evidence 

uchazečů o zaměstnání, vydá o tom krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí. 

1.2. Evidence uchazečů o zaměstnání 

§ 27  

 (1) Evidence uchazečů o zaměstnání obsahuje údaje uvedené v ţádosti 

o zprostředkování zaměstnání a dále údaje o průběhu zprostředkování 

zaměstnání, součinnosti uchazeče o zaměstnání s krajskou pobočkou Úřadu 

práce a poskytování sluţeb v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a pracovní 

rehabilitace. Údaje z evidence uchazečů o zaměstnání jsou určeny pro účely 

zprostředkování zaměstnání, pro statistické účely a pro účely stanovené 

zvláštními právními předpisy. 
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 (2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání krajské pobočce Úřadu práce; 

změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo 

písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen 

osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu 

nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné 

správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce. 

 (3) Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, můţe krajská pobočka 

Úřadu práce připustit jejich osvědčení čestným prohlášením. 

§ 28  

 (1) Uchazeč o zaměstnání můţe poţádat příslušnou krajskou pobočku 

Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu 

práce, v jejímţ územním obvodu se z váţných důvodů skutečně zdrţuje. 

Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne 

podání ţádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a 

povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímţ 

územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdrţuje. Jestliţe se krajské 

pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která 

krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat 

další práva a povinnosti podle tohoto zákona. 

 (2) Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o 

zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které 

poţádal o zprostředkování zaměstnání; povinnosti podle této věty lze plnit i na 

kontaktním místě veřejné správy stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. 

Uchazeč o zaměstnání můţe poţádat o změnu kontaktního pracoviště v 

územním obvodu krajské pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce 

určí, u kterého kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče o 

zaměstnání vyplývající z tohoto zákona. 

1.3. Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 

Uchazeči o zaměstnání ukončí Úřad práce vedení v evidenci uchazečů o 

zaměstnání dnem 

a) nástupu do zaměstnání, s výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 3 a 5, 

nebo zahájení jiných činností uvedených v § 25 odst. 1, a to na základě 

osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání, 

b) doručení písemné ţádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v 

evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud není dán některý z důvodů pro 

vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30, 

c) nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného 

opatření zabezpečovací detence, 

d) následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem 
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následujícím po prohlášení uchazeče o zaměstnání za mrtvého, 

e) následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání 

do vazby, 

f) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud krajská pobočka 

Úřadu práce dodatečně zjistila, ţe uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být 

účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b), 

g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních 

vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo 

h) zrušení platnosti modré karty nebo uplynutí doby její platnosti. 

1.4. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

§ 30 

(1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence 

uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliţe 

 a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností 

uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) aţ c), a uchazeč o zaměstnání nesplní 

oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2, 

 b) uchazeč o zaměstnání bez váţných důvodů 

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo 

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce 

osobně nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v 

evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na 

krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy ve 

stanoveném termínu, 

c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit 

povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování 

zaměstnání, 

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 

nebo 

 e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci. 

(2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence 

uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliţe bez váţného důvodu 

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20), 

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se 

rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, 

neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které 

rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných 

znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců, odmítne nabídku krajské 

pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci, 

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, 
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jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené 

(§ 33 odst. 2), 

d) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2), 

nebo psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo 

e) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31). 

 (3) Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy 

nastala některá ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnutí o 

vyřazení nelze vydat po uplynutí 3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící 

vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podle odstavce 1 písm. a), nebo kdy 

uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vyplývající z odstavce 1 písm. b). 

(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o 

zaměstnání z některého z důvodů uvedených 

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), můţe být na základě nové písemné ţádosti 

do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 

měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, 

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, můţe být na základě nové písemné 

ţádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí 

doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. 

§ 31 

 Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu 

práce, jestliţe 

a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské 

pobočce Úřadu práce, a přesto je neplní, 

b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou 

pobočkou Úřadu práce, 

c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo 

veřejné správy ve stanoveném termínu bez váţných důvodů [§ 5 písm. c)], 

d) neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo 

e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do 

zaměstnání.
50

 

2. Okruh společně posuzovaných osob 

Zákon č. 117/1995 Sb. O stání sociální podpoře vymezuje okruh společně 

posuzovaných osob následovně: 

§7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona povaţuje, není-li dále 

stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li 

těchto osob, povaţuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Ţádná z osob 

nemůţe být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná 

osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely 

přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliţe je některá z 

                                                 
50

 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 
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uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo 

porodného, můţe být současně posuzována s jinými osobami jako společně 

posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny 

podmínky pro takový postup.  

§7 (2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,  

a) nezaopatřené děti (§11),  

b) nezaopatřené děti (§11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se povaţují i 

osoby, jimţ byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu, manţel, partner[31a] rodiče nebo 

uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh 

(druţka) rodiče nebo uvedené osoby,  

c) manţelé, partneři[31a] nebo druh a druţka, nejde-li o rodiče posuzované 

podle písmene b),  

d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou 

osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu 

trvale ţijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.[7]  

§7 (3) Podmínka, ţe osoby spolu trvale ţijí a společně uhrazují náklady na 

své potřeby, se povaţuje vţdy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li 

o a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud 

rodiče dítěte uvedení v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou 

rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným 

nezletilým dítětem rodič, s nímţ dítě společně ţije, a bylo-li uvedeným 

rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle 

zvláštního právního předpisu,[7a] posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým 

dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, ţe tuto dohodu 

mohou rodiče změnit vţdy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,  

b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliţe rodiče a dítě jsou v témţe 

bytě hlášeni k trvalému pobytu;[1a] ustanovení písmene a) části věty za 

středníkem přitom platí obdobně,  

c) manţelé, partneři ţijící v registrovaném partnerství.  

§7 (4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) 

pro péči o děti nebo mládeţ, povaţuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné 

přímé zaopatření se povaţuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti 

nebo mládeţ, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a 

ošacení. 

§7 (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, povaţují se za rodinu všechny osoby, s 

výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témţe bytě hlášeny k 

trvalému pobytu;[1a] podmínka, aby spolu trvale ţily a společně uhrazovaly 

náklady na své potřeby, se však nevyţaduje.  

§7 (6) Krajská pobočka Úřadu práce můţe při rozhodování o dávkách v 

případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) aţ c) spolu nejméně po 

dobu tří měsíců prokazatelně neţijí, rozhodnout, ţe se neposuzují jako osoby 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa31a,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa31a,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa7,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa7a,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa1a,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa1a,1-0
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společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy 

některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců 

prokazatelně byt neuţívá, rozhodnout, ţe se k ní při posouzení nároku na 

příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíţí, i kdyţ je v bytě hlášena k trvalému 

pobytu.  

§7 (7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona povaţuje rodič, který 

je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud neţije s druhem. K druhovi 

(druţce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíţí, jen ţije-li s 

oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň 

tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovaţuje rodič, který ţije v 

registrovaném partnerství [31a].  

§7 (8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i 

osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání 

(§12), zdravotních nebo pracovních zdrţují mimo místo, kde jsou hlášeny k 

trvalému pobytu. 

§7 (9) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací 

detence nebo je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovaţuje 

za osobu společně posuzovanou po uplynutí prvního kalendářního měsíce 

trvání ochranného opatření zabezpečovací detence nebo vazby nebo výkonu 

trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu odnětí 

svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby 

se pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.  

§7 (10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče 

nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona povaţuje  

a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana neţ 

rodiče,[32]  

b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte,[33]  

c) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči 

budoucího osvojitele o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím 

soudu o osvojení,[34]  

d) rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem,[35]  

e) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního 

právního předpisu,[36]  

f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle 

zvláštního právního předpisu[18] do péče osoby, která má zájem stát se 

pěstounem,  

g) rozhodnutí soudu o předběţném opatření o péči o dítě.[37]  

§7 (11) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 se pro 

nárok na dávky státní sociální podpory posuzuje, aţ do rozhodnutí soudu, 

podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby 

poručníkem dítěte, jestliţe tato osoba o dítě, k němuţ nemá vyţivovací 

povinnost, osobně pečuje.  

http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa32,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa33,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa34,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa35,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa36,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa18,1-0
http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html#pa37,1-0
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§7 (12) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 

písm. c) a § 31 odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým 

občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na 

základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.  

3. Dávky sociální pomoci 

3.1. Dávky v hmotné nouzi 

Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Osoba v hmotné nouzi 

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její 

celkové sociální a majetkové poměry neumoţňují uspokojení základních 

ţivotních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto 

příjmy nemůţe z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků 

a pohledávek, prodejem nebo vyuţitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou 

situaci vlastním přičiněním. 

Podle zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi v hmotné nouzi není 

osoba: 

 která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním 

přičiněním, 

 která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává 

samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů 

o zaměstnání, 

 která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez váţných 

důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se 

v cíleném programu k řešení zaměstnání, 

 které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleţí ve sníţené výši, a to 

z důvodu, ţe si přivodila pracovní neschopnost úmyslně, 

 která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení 

přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky ţivobytí proto, ţe se 

nepřihlásila k nemocenskému pojištění, 

 které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených 

s řádným plněním povinné školní docházky byla uloţena sankce, 

 která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí 

svobody nebo byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý 

kalendářní měsíc), 
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 které se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně 

pro dlouhodobě nemocné déle neţ 3 měsíce. 

Dávky a jejich výplata 

 Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:  

1. příspěvek na ţivobytí 

2. doplatek na bydlení 

3. mimořádná okamţitá pomoc 

 O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené 

obecní úřady. 

Příspěvek na živobytí 

 Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či 

rodině při nedostatečném příjmu. 

 Nárok na příspěvek na ţivobytí vzniká osobě či rodině, pokud po 

odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby 

či rodiny částky ţivobytí. 

 Částka ţivobytí je stanovena pro kaţdou osobu individuálně, a to na 

základě hodnocení její snahy a moţností. Pro stanovení ţivobytí rodiny 

se jednotlivé částky ţivobytí osob sčítají. Částka ţivobytí se odvíjí od 

částek ţivotního a existenčního minima. 

 Částka ţivobytí u osoby, která dluţí na výţivném pro nezletilé dítě 

částku vyšší neţ trojnásobek stanovené měsíční splátky nebo která 

nepředloţí na výzvu individuální akční plán vypracovaný úřadem 

práce, činí částku existenčního minima případně zvýšenou z důvodu 

dietního stravování. 

 Částka ţivobytí u osoby, která pobírá příspěvek na ţivobytí déle jak 

6 měsíců, činí částku existenčního minima případně zvýšenou z důvodu 

dietního stravování. Toto neplatí u osoby, u které se nezkoumá moţnost 

zvýšit si příjem vlastní prací, osoby pobírající podporu 

v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osoby, která má 

příjem z výdělečné činnosti, osoby, která je invalidní v prvním nebo ve 

druhém stupni a osoby, která vykonává veřejnou sluţbu v rozsahu 

alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci. 

 Je specifikována a rozšířena forma vyplácení příspěvku na ţivobytí, a 

to prostřednictvím poukázky a elektronického platebního prostředku. 

 Výše příspěvku na ţivobytí se stanovuje jako rozdíl mezi ţivobytím 

osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené 

náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na 



 

62 

bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či 

rodiny). 

Doplatek na bydlení 

 Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení 

nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny 

včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. 

 Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na 

příspěvek na ţivobytí a na příspěvek na bydlení. 

 Zákon umoţňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných 

případech, kdy ţadatel nemá nárok na příspěvek na ţivobytí, případně 

i ţadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, protoţe vyuţívá 

jinou neţ nájemní formu bydlení. 

 Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení 

odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, sluţeb s bydlením 

spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka 

ţivobytí. 

Mimořádná okamžitá pomoc 

 

Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno 

bezodkladně řešit. Zákon stanoví pět takových situací: 

1. Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí 

pomoci osobě hrozí váţná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout 

v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v 

případě nezaopatřeného dítěte do ţivotního minima). 

2. Postiţení váţnou mimořádnou událostí (ţivelní pohroma, větrná 

pohroma, ekologická havárie, poţár apod.) Dávku lze poskytnout aţ do 

výše 15násobku částky ţivotního minima jednotlivce, tj. aţ do výše 

46 890 Kč. 

3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. 

se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo 

v případě ztráty peněţních prostředků. Dávku lze poskytnout aţ do výše 

tohoto jednorázového výdaje. 

4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé 

potřeby nebo k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících 

v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených 

dětí. Dávku lze poskytnout aţ do výše těchto výdajů, maximálně však 

v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky ţivotního 

minima jednotlivce, tj. aţ do částky 31 260 Kč. 
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5. Ohroţení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se 

z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosaţení zletilosti 

nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout aţ 

do výše 1000 Kč. V průběhu roku můţe být poskytnuta opakovaně, 

součet však nesmí překročit 4násobek částky ţivotního minima 

jednotlivce, tj. maximálně částku 12 504 Kč. 

3.2. Regulační poplatky ve zdravotnictví 

Hospitalizovaní pacienti jsou povinni platit za 1 den hospitalizace 60 Kč.
51

 

Této povinnosti jsou kromě jiných občanů zbaveni téţ ti pojištěnci, kteří se 

prokáţou rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením o dávce pomoci v hmotné 

nouzi, které nesmí být starší 30 ti dnů. 
52

 

3.3. Dávky péče o občany těžce postižené 

Dávky upravuje vyhláška č. 182/1991 Sb. a jedná se o příspěvek na úpravu 

bytu, na individuální dopravu, na zakoupení motorového vozidla, na celkovou 

opravu motorového vozidla, na zvláštní úpravu motorového vozidla, na provoz 

motorového vozidla, na úhradu za uţívání bezbariérového bytu, jednorázové 

příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, poskytnutí bezúročné půjčky a 

mimořádné výhody pro občany se zdravotním postiţením.
53

 

3.4. Příspěvek na péči  

Dávka je určena těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běţné denní péče 

o vlastní osobu a v soběstačnosti. 

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají 

zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností 

se rozumí úkony, které umoţňují účastnit se sociálního ţivota, tj. např. 

schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat 

si osobní záleţitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. 
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Povinnost upravuje je zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v části 

čtyřicáté, novelizující zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění upravuje nový § 
16a, znějící „regulační poplatky“. V tomto ustanovení je v odst. 1) stanovena povinnost 

pojištěnce zaplatit zdravotnickému zařízení a v odst. 8) povinnost zdravotnického zařízení 

povinnost vybrat takovýto regulační poplatek. 
52Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny 

k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé 

přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s účinností od 1. dubna 2009. 
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Příspěvek náleţí osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči 

zajišťuje.  

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby: 

 

Stupeň I (lehká závislost), jestliţe z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje kaţdodenní pomoc nebo dohled při více neţ 12 

úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více neţ 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 

Stupeň II (středně těžká závislost), jestliţe z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebuje kaţdodenní pomoc nebo dohled při 

více neţ 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 

let věku při více neţ 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 

Stupeň III (těžká závislost), jestliţe z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje kaţdodenní pomoc nebo dohled při více neţ 24 

úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více neţ 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 

Stupeň IV (úplná závislost), jestliţe z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje kaţdodenní pomoc nebo dohled při více neţ 30 

úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při 

více neţ 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 

Výše příspěvku 

Výše příspěvku za kalendářní měsíc po novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách od 1.8.2009 činí: 

1. u osoby do 18 let věku: 

 3.000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

 5.000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těţká závislost) 

 9.000 Kč, jde-li o stupeň III (těţká závislost) 

 12.000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

2. u osoby starší 18 let: 

 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

 4.000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těţká závislost) 

 8.000 Kč, jde-li o stupeň III (těţká závislost) 
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 12.000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
54

 

4. Invalidní důchody 

Pojištěnec je invalidní, jestliţe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu poklesla jeho pracovní schopnost nejméně o 35%.  Způsob posouzení a 

procentní míru poklesu pracovní schopnosti upravuje vyhláška 359/2009 Sb.  

Invalidita je stanovena ve třech stupních. Jestliţe pracovní schopnost 

pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu 

I. stupně, pokud poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o 

invaliditu 2. Stupně, a pokud poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu 3. 

stupně.  

Potřebná doba pojištění je odstupňována podle věku pojištěnců a činí u 

pojištěnce ve věku: do 20 let méně neţ jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, 

od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři 

roky a nad 28 let pět let. 
55

 

5. Sociální služby – popis 

Sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci 

potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální 

poradenství je součástí všech druhů sociálních sluţeb. Odborné sociální 

poradenství zahrnuje občanské poradny, manţelské a rodinné poradny, sociální 

práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných 

činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním 

postiţením a seniory. Sluţba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování 

práv a zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

Sociálně zdravotní služby 

Sociálně zdravotní sluţby napomáhají k zajištění fyzické a psychické 

soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které jiţ 

nepotřebují akutní zdravotní lůţkovou péči (dostatečná je zdravotní péče 

ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, ţe potřebují 

pomoc druhé osoby při kaţdodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních 

důvodů nemůţe být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní sluţby 

jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních sluţeb nebo 

v pobytových zdravotnických zařízeních. Sluţby sociální péče poskytované 
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Srov. Portál pro sociální oblast města Prahy: Příspěvek na péči. 2011 [cit. 2011-11-26]. 

Dostupné z internetu, URL: 
<http://socialni.praha.eu/jnp/cz/socialni_davky/prispevek_na_peci/index.html>. 
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v rámci sociálně zdravotních sluţeb (včetně základních sluţeb) podléhají 

úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního 

pojištění. 

Sociální rehabilitace 

Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných 

dovedností osoby se zdravotním postiţením směřujících k dosaţení 

samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší moţné míře s ohledem na její 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosaţení nalezení vhodného 

pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí 

poskytování sociálních sluţeb. 

Osobní asistence 

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se 

zdravotním postiţením a seniorům, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby, 

a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Sluţba obsahuje pomoc při zvládání 

běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za 

úplatu. 

Pečovatelská služba 

Pečovatelská sluţba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postiţením 

a seniorům, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném 

prostředí i ve specializovaných zařízeních. Sluţba obsahuje pomoc při zvládání 

běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Sluţba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se 

narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým 

manţelům (manţelkám) po účastnících odboje starším 70 let. 

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba 

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická sluţba se poskytuje osobám se 

zdravotním postiţením a seniorům, jejichţ schopnosti jsou sníţeny v oblasti 

orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní 

záleţitosti. Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za 

úplatu. 

Služby rané péče 

Podporované bydlení 

Podporované bydlení je sociální sluţba poskytovaná osobám se zdravotním 

postiţením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby; sluţba se poskytuje 

v domácnosti osob. Sluţba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
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společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 

zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Odlehčovací služby 

Odlehčovací sluţby jsou ambulantní nebo pobytové sluţby poskytované 

osobám se zdravotním postiţením a seniorům, jejichţ situace vyţaduje pomoc 

jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem sluţby je 

umoţnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Sluţba obsahuje pomoc při 

zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 

zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Centra denních služeb 

Centra denních sluţeb poskytují ambulantní sluţby ve specializovaném 

zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním 

postiţením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která můţe vést k sociálnímu 

vyloučení. Sluţba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 

zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Stacionáře denní a týdenní 

Stacionáře denní poskytují ambulantní sluţby ve specializovaném zařízení 

seniorům, osobám se zdravotním postiţením a osobám ohroţeným uţíváním 

návykových látek, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Stacionáře týdenní poskytují pobytové sluţby ve specializovaném zařízení 

seniorům, osobám se zdravotním postiţením a osobám ohroţeným uţíváním 

návykových látek, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Sluţba obsahuje pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo 

pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, 

pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Domovy pro osoby se zdravotním postiţením poskytují dlouhodobé 

pobytové sluţby osobám se zdravotním postiţením, jejichţ situace vyţaduje 

pomoc jiné osoby. Sluţba obsahuje pomoc při zvládání běţných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
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terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje 

za úplatu. 

Domovy pro seniory 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové sluţby seniorům, 

jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Sluţba obsahuje pomoc při 

zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí 

ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační 

činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Azylové domy 

Azylové domy poskytují pobytové sluţby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sluţba obsahuje 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo 

pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Domy na půl cesty 

Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová sluţba poskytovaná osobám se 

zdravotním postiţením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Chráněné 

bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se 

poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Sluţba obsahuje 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, 

pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 

činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Kontaktní centra 

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami 

ohroţenými závislostí na návykových látkách. Cílem sluţby je minimalizovat 

sociální a zdravotní rizika spojená se zneuţíváním návykových látek. Sluţba 

obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba 

se poskytuje bezúplatně. 

Telefonická krizová intervence 

Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce 

s klientem v situaci, kterou osobně proţívá jako zátěţovou, nepříznivou a 

ohroţující, zaloţený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém 

kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence.  

Krizová pomoc 

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová sluţba na přechodnou dobu 

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohroţení zdraví nebo ţivota, 

kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Sluţba 

obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění 
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stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se 

poskytuje bezúplatně. 

Nízkoprahová denní centra 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní sluţby pro osoby bez 

přístřeší. Sluţba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění 

stravy). Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Noclehárny 

Noclehárny poskytují ambulantní sluţby osobám bez přístřeší, které mají 

zájem o vyuţití hygienického zařízení a přenocování. Sluţba obsahuje pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. 

Sluţba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. 

Služby následné péče a doléčovací 

Sluţby následné péče a doléčovací jsou ambulantní sluţby poskytující 

následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým 

na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve 

zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Sluţba obsahuje terapeutické 

činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní sluţby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohroţení jeho vývoje,  

nebo je jeho vývoj ohroţen v důsledku dopadů dlouhodobě obtíţné sociální 

situace, kterou rodiče nedokáţí sami bez pomoci překonat. Sluţba obsahuje 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 

zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

Terapeutické komunity 

Terapeutické komunity poskytují pobytové sluţby na přechodnou dobu pro 

osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou 

poruchou, které mají zájem o začlenění do běţného ţivota. Sluţba obsahuje 

tyto činnosti:poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování 

práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

Terénní programy 

Terénní programy jsou sluţby poskytované osobám, které vedou nebo jsou 

ohroţeny rizikovým způsobem ţivota. Sluţba je určena pro problémové 

skupiny dětí a mládeţe, uţivatele drog, osoby bez přístřeší, osoby ţijící 

v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohroţené skupiny. Cílem 

sluţby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu ţivota. 
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Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

Sociální sluţby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám 

obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních sluţeb patří zejména 

senioři, lidé se zdravotním postiţením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří 

z různých důvodů ţijí „na okraji“ společnosti. 

Sociální sluţby poskytují obce a kraje, nestátní neziskové organizace, 

fyzické osoby a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
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