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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. červen 2017 

 Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Důvodem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě řešený problém lidí, kteří 

z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace potřebují poskytování 

zdravotních a sociálních služeb zároveň. Cílem úpravy je zajistit komplexní systém pomoci, kterým se umožní 

návazné poskytování zdravotní a sociální péče optimálně na jednom místě, se zárukou dostupnosti, kvality 

a bezpečnosti. Současně bude řešeno financování a organizace tohoto koordinovaného systému, které bude 

jasně definováno jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tak i pro osoby, kterým budou tyto 

služby poskytovány. 

Řešení zdravotně-sociálních služeb se stalo prioritním úkolem pro Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

V prvním roce lze očekávat dopad na systém veřejného zdravotního pojištění ve výši cca 200 milionů korun. 

Vycházíme z toho, že v prvním roce bude registrováno cca 1 000 lůžek. Výše dopadu na systém veřejného 

zdravotního pojištění je především ovlivněna tím, že daným pacientům je již v současné době poskytována 

ošetřovatelská péče prostřednictvím odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních službách, proto jsou tímto 

celkové dopady zmírněny.  

V rámci předkládané změny lze předpokládat dopad na dotační titul určený na financování běžných výdajů 

související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi sociálních služeb a dále dopad na objem vyplácených příspěvků na péči. Celkově se jedná o částku 

v rozmezí 234 960 000 Kč (tisíc lůžek) až 3 524 400 000 Kč (15000 lůžek) a minimálně 1/3 této výše bude 

znamenat dopad na státní rozpočet (primárně v oblasti dotace).  
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Právní úprava má dopad na podnikatelské prostředí v případě, že právnická nebo fyzická osoba podniká 

v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano  

 Zvýšení administrativní zátěže při vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a při organizaci 

výběrových řízení a taktéž zvýšení administrativy při vydávání rozhodnutí o registraci k poskytování 

sociálních služeb a zařazování do sítě sociálních služeb.  

3.5 Sociální dopady: Ano 

 Návrh má pozitivní dopady na skupinu osob s nepříznivým zdravotním stavem a nepříznivou 

sociální situací, neboť směřuje ke koordinovanému poskytování potřebné zdravotní i sociální péče. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Návrh umožní zlepšení dostupnosti služeb u osob, které potřebují kombinaci zdravotních a sociálních služeb.  

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 Právní úprava je bez vlivu na rovnost žen a mužů.   

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 Návrh je bez dopadů na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 Právní úprava nezakládá nová korupční rizika. Jsou využívány již existující nastavené procesy. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 Právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

1.2. Definice problému 

V České republice je dlouhodobě nekoncepčně řešen problém lidí, kteří potřebují, v důsledku svého 

neuspokojivého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace, zdravotní a sociální služby zároveň. 

Jsou-li takoví lidé léčeni ve zdravotnickém zařízení, nejsou naplněny jejich potřeby sociální a naopak, 

jsou-li klienty sociálních služeb, nejsou dostatečně naplněny jejich potřeby zdravotní.  

Jelikož je zdravotní stav pacienta mnohdy proměnlivý, poměr zdravotních služeb a služeb sociálních 

by měl reagovat na jeho aktuální zdravotní stav a sociální potřeby, které v danou chvíli má. Současný 

stav však ucelené a souběžné poskytování sociálních a zdravotních služeb, které by bylo zaměřené na 

osobu, výsledek a kontinuitu péče napříč různými službami nepodporuje. Naopak vytváří bariéry 

a diskontinuity mezi zdravotnictvím a sociálními službami, mezi kterými se chronicky nemocní lidé se 

sníženou soběstačností a potřebou dlouhodobé podpory a péče pohybují. Dlouhodobá péče je ze své 

podstaty definována jako spektrum služeb a důležitou roli pro její fungování proto hrají nadresortní 

opatření podporující její provázanost, prostupnost a funkční integraci.  

Dlouhodobý požadavek odborníků, pracovníků a zejména uživatelů služeb po srozumitelnějším, 

jednotnějším a méně byrokratickém systému, který umožní návaznost a ucelenost služeb a péče o 

chronicky nemocné a zdravotně postižené osoby se sníženou soběstačností, ideálně na jednom místě. 

Vzhledem k demografickému vývoji a reálnému stavu potřeby dlouhodobé péče nelze připustit stav, 

kdy je donekonečna hledáno „ideální“ a „komplexní“ řešení, na kterém se hodnotově shodnou všichni, 

v důsledku čehož jsou pak jakékoliv změny a opatření směrem k nastavení ucelené dlouhodobé péče 

a uspokojení poptávky po provázání zdravotnictví a sociálních služeb neustále odkládány a řešení 

předkládaná opakovanými meziresortními komisemi je „odklízeno“ pod stůl s tím, že nevyhovují 

jedné či druhé skupině, zájmové organizaci nebo resortu. 

Často tak dochází k tzv. sociálním hospitalizacím, kdy pacient již nepotřebuje takový objem 

zdravotních služeb, aby musel být hospitalizován v nemocnici, avšak určitý rozsah ošetřovatelské péče 

je stále nutný. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb jsou až do této doby z hlediska úhrad 

limitováni rozsahem zdravotních výkonů stanovených ve vyhlášce č. 134/1998, kterou se vydává 

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci tzv. 

odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních službách a nejsou, z výše uvedených důvodů, 

připraveni na plynulý přechod pacienta do jejich zařízení. Je tedy nutné řešení zdravotně sociálního 
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pomezí nastavit tak, aby jak poskytovatelé zdravotních, tak poskytovatelé služeb sociálních byli 

schopni na potřeby svých pacientů a klientů reagovat s co největším zaměřením na jejich aktuální 

potřeby a aby byl zajištěn plynulý průchod systémem zdravotních a sociálních služeb.  

Zdravotní a sociální služby jsou rozděleny mezi 2 resorty, jsou odděleně financovány a organizovány. 

Jednotlivé instituce jsou různě uspořádány a různě také řeší potřeby svých pacientů resp. klientů, 

používají jiná hodnotící kritéria, logicky vždy s důrazem na tu část péče, která je v jejich přímé 

kompetenci. Snaha o striktní oddělování zdravotních a sociálních služeb se však ukazuje jako 

neúspěšná a z hlediska pacienta nezřídka i ohrožující.  

Lidé, kteří potřebují zdravotní i sociální služby zároveň a tyto služby jim prostřednictvím tzv. 

homecare nebo prostřednictvím terénních sociálních služeb z různých důvodů nelze poskytovat 

v jejich vlastním domácím prostředí jsou v současné době hospitalizováni v nemocnicích, zpravidla na 

odděleních následné, dlouhodobé nebo ošetřovatelské péče, nebo jsou klienty pobytových zařízení 

sociálních služeb (např. domov pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením). Základním problémem těchto lidí je snížená míra funkční, fyzické nebo 

kognitivní kapacity v důsledku jejich věku nebo onemocnění, která je činí po delší časové období 

závislými na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Na to navazuje 

nutnost poskytovat jim každodenní ošetřovatelskou a sociální péči (např. pomoc při osobní hygieně, 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím). 

Rozsah poskytované péče závisí  na aktuálním zdravotním a funkčním stavu a nepříznivé sociální 

situaci osoby. Důležitá je také skutečnost, že potřeba zdravotních a sociálních služeb se u jednotlivých 

pacientů/klientů  může v čase dynamicky měnit, může vzniknout okamžitě, nebo se postupně vyvíjet 

a její trvání nelze přesně určit (týdny, měsíce nebo roky).   

Z uvedeného vyplývá, že je nutné zavést do praxe systém koordinovaného poskytování kombinace 

zdravotních a sociálních služeb a nastavit jej tak, aby byly potřebným lidem k dispozici dostupné, 

kvalitní a bezpečné zdravotní a sociální služby, jejíž financování a organizace budou jasně definovány 

jak pro jednotlivé poskytovatele zdravotních  a sociálních služeb, tak pro běžné občany. 

Tento typ služeb musí reagovat na pacientův/klientův aktuální zdravotní stav a funkční stav 

a naplňovat jeho potřeby v dostatečné míře s ohledem na jejich poměr.  

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Poskytování zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb 

Ustanovení § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje poskytování zdravotních 

služeb v  zařízení sociálních služeb (konkrétně v domovech pro osoby se zdravotním postižením, 

domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAGWCXZH5)



6 
 

V zařízeních sociálních služeb lze bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb na základě zákona 

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

službách), ve znění pozdějších předpisů, vykazovat zdravotním pojišťovnám k úhradě pouze 

ošetřovatelskou péči v rozsahu zdravotních výkonů stanovených právním předpisem upravujícím 

seznam zdravotních výkonů (výkony odbornosti 913). 

Za účelem úhrady poskytované ošetřovatelské péče ze systému veřejného zdravotního pojištění 

uzavírají zařízení se zdravotními pojišťovnami tzv. zvláštní smlouvu (§ 17a zákona č. 48/1997 Sb.). 

Zdravotní pojišťovna uzavře zvláštní smlouvu s poskytovatelem pobytových sociálních služeb, pokud 

o to poskytovatel sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude 

poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, jak je stanoveno v § 36 

zákona o sociálních službách. Poskytovatel sociálních služeb, v jehož zařízení se poskytuje tato 

ošetřovatelská péče, je povinen na základě uzavřené zvláštní smlouvy zajistit alespoň minimální 

personální obsazení a věcné a technické vybavení pracoviště. 

Zdravotní služby v pobytových zařízeních sociálních služeb jsou poskytovány především všeobecnými 

sestrami, které provádějí výkony ošetřovatelské péče na základě indikace ošetřujícího lékaře 

(zpravidla registrujícího praktického lékaře). Praktický lékař indikuje konkrétní výkony ošetřovatelské 

péče s ohledem na zdravotní stav klienta a jeho aktuální zdravotní potřeby. Pobytové zařízení 

sociálních služeb má uzavřenu zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou a na základě ustanovení této 

smlouvy 1x měsíčně vykazuje podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami výkony 

všeobecné sestry, které byly u každého jednotlivého pacienta provedeny. Za takto vykázané výkony 

obdrží pobytové zařízení sociálních služeb platbu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Tabulka – výkony odbornosti 913 dle Seznamu zdravotních výkonů v roce 2016  

Kód Název 

Náklady 

na 

nositele 

Pmat Režie 

Celko

vé 

nákla

dy 

06611 ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ 

ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST 

SESTRY 

196 0 132 328 

06613 OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE - ČASOVÁ 

DISPOZICE 10 MINUT 
26 0 22 48 

06621 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO 

MATERIÁLU, EVENT. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ 

BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 

0 10 0 10 

06623 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V. 0 5 0 5 
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06625 PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ 

TERAPIE ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, 

DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A 

ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI 

0 57 0 57 

06627 APLIKACE INHALAČNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE, 

OXYGENOTERAPIE 
0 7 0 7 

06629 PÉČE O RÁNU 0 27 0 27 

06631 KOMPLEX - KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ 

PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ 

PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ U ŽEN 

0 10 0 10 

06633 ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY 0 41 0 41 

06635 KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA 

PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU, OŠETŘENÍ 

KOŽNÍCH LÉZÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU 

0 20 0 20 

06637 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU 0 7 0 7 

06639 OŠETŘENÍ STOMIÍ 0 22 0 22 

06645 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ 

SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN 
0 8 0 8 

06649 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ 

PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO 

KLIDU 

0 8 0 8 

Náklady na nositele – osobní náklady na personál v bodech na výkon. Vypočteno jako násobek 

hodnoty indexu nositele výkonu, minutové sazby nositele výkonu a času nositele.  

Pmat – přímo spotřebované materiály, hodnoty uvedeny v bodech na výkon. 

Režie – úhrada nepřímých nákladů (režii uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a 

minutové režijní sazby). Hodnota uvedena v bodech za výkon. 

Celkové náklady – suma nákladů na nositele, Pmat a režie, uvedena v bodech. 

 

Sestry v odbornosti 913 tedy při převzetí pacienta do lékařem indikované péče vykážou výkon 

zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry a mimo to vykazují na 

základě indikace ošetřujícího lékaře „časový“ výkon ošetřovatelská intervence (à 10 minut, v součtu 

maximálně 3 hodiny/den) a zároveň k těmto výkonům v případě potřeby vykazují výše uvedené 

„materiálové“ a případně „bonifikační“ výkony. 
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Celková úhrada za péči poskytovanou prostřednictvím odbornosti 913 se skládá z přímých nákladů na 

výkon (materiálové náklady, osobní náklady) a režijních nákladů na výkon. Minutová režijní sazba 

odbornosti 913 byla v roce 2016 nastavena na 2,2 bodu1 za jednu minutu času výkonu.  

Úhrada péče odbornosti 913 poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb probíhá podle 

ustanovení o zvláštní ambulantní péči uvedené v části B bodu 2 přílohy č. 1 „úhradové vyhlášky“, 

pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a 

regulačních omezeních jinak. „Úhradová vyhláška“ pro rok 2016 stanovuje hodnotu bodu zvláštní 

ambulantní péče ve výši 1,02 Kč za bod.  

Pro rok 2017 se počítá s navýšením minutové režijní sazby na úroveň odbornosti 925 – sestra domácí 

zdravotní péče, tzn. na 3,02 bodu za jednu minutu času výkonu. Hodnota bodu zůstává na stejné výši 

jako pro rok 2016, tzn. 1,02 Kč za bod a mechanismus úhrady byl uzpůsoben tak, aby toto navýšení 

bylo zohledněno i v úhradách. Nadto dochází u odbornosti 913 k navýšení bonifikačního kódu za práci 

zdravotní sestry v době od 22:00 do 6:00 hodin a v době pracovního volna nebo pracovního klidu ze 

současných 8 bodů na 16 bodů. 

Tabulka – výkony odbornosti 913 dle návrhu Seznamu zdravotních výkonů na rok 2017 

Kód Název 

Náklady 

na 

nositele 

Pmat Režie 

Celko

vé 

nákla

dy 

06611 ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ 

ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST 

SESTRY 

196 0 181 377 

06613 OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE - ČASOVÁ 

DISPOZICE 10 MINUT 
26 0 30 56 

06621 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO 

MATERIÁLU, EVENT. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ 

BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 

0 10 0 10 

06623 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V. 0 5 0 5 

06625 PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ 

TERAPIE ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, 

DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A 

0 57 0 57 

                                                            
1 Body se používají pro ohodnocení jednotlivých zdravotních výkonů v Seznamu zdravotních výkonů a vyjadřují 
součet přímých nákladů na výkon (náklady na nositele výkonu, použité jednoúčelové přístroje, spotřebovaný 
materiál a léčivé přípravky) a nepřímé náklady. Náklady jsou kalkulovány v korunách a vyjádřeny v bodech. 
Hodnota bodu je stanovena v tzv. úhradové vyhlášce na každý kalendářní rok. 
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ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI 

06627 APLIKACE INHALAČNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE, 

OXYGENOTERAPIE 
0 7 0 7 

06629 PÉČE O RÁNU 0 27 0 27 

06631 KOMPLEX - KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ 

PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ 

PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ U ŽEN 

0 10 0 10 

06633 ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY 0 41 0 41 

06635 KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA 

PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU, OŠETŘENÍ 

KOŽNÍCH LÉZÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU 

0 20 0 20 

06637 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU 0 7 0 7 

06639 OŠETŘENÍ STOMIÍ 0 22 0 22 

06645 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ 

SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN 
0 16 0 16 

06649 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ 

PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO 

KLIDU 

0 16 0 16 

 

Jiné odborné činnosti všeobecné sestry a jejich rozsah, který všeobecná sestra u klientů provádí 

v rámci svých odborných kompetencí (podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků), nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění, ale z jiných zdrojů poskytovatele.   

Kromě pacientů/uživatelů, u kterých provádění izolovaných indikovaných výkonů postačuje 

k naplnění jejich zdravotních potřeb, jsou v pobytových zařízeních sociálních služeb také uživatelé, 

jejichž potřeba zdravotních služeb je větší. V takových případech se zvyšuje množství zdravotní péče 

odvedené všeobecnou sestrou v rámci jejích kompetencí, ale nyní nehrazené ze zdravotního pojištění. 

To je situace nevýhodná pro poskytovatele sociálních služeb, protože zvyšuje jejich potřebu 

zaměstnávat všeobecné sestry, aniž by práce jimi odvedená byla hrazena z prostředků určených na 

zdravotní péči.  Vzhledem k tomu, že současná právní úprava úhradu těchto služeb neumožňuje, je 

nezbytné přistoupit k legislativním změnám zajišťujícím úhradu rozsahu těchto zdravotních služeb. 

Klienti s vyšší potřebou zdravotních služeb, která je zpravidla dlouhodobá, jsou často z tohoto důvodu 

překládáni na různě dlouhou dobu do zdravotnického zařízení. Je obvyklé, že takoví klienti jsou 

opakovaně hospitalizováni, což má negativní dopad především na jejich psychiku. 
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Tím, že jsou klienti opakovaně překládáni do zdravotnických zařízení, se komplikuje průchod celým 

zdravotním a sociálním systémem péče i pro další osoby, které tuto péči potřebují. Lůžka dlouhodobé 

péče jsou obsazena pacienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje poskytování lůžkových zdravotních 

služeb, avšak zařízení sociálních služeb neposkytuje potřebný rozsah péče ošetřovatelské. Tato péče je 

hrazena pouze v rozsahu výkonu odbornosti 913, což plně nepokrývá potřeby ošetřovatelské péče o 

tyto osoby.  

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení 

Ve zdravotnických zařízeních jsou často hospitalizováni pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

zdravotní péči přesahující možnosti domácí péče, a nemohou tak být propuštěni do vlastního 

sociálního prostředí. Zároveň nemají okamžitou možnost využít služeb sociálních v dostatečném 

rozsahu (především z kapacitních důvodů).   Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují 

pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto 

propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 

blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 

sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Tato zařízení se 

zapisují do Registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 zákona č. 108/2006 Sb. Pacienti, kteří 

využívají této služby, jsou povinni na základě smlouvy s poskytovatelem platit za tzv. hotelové služby. 

Tato platba však není určena na výkony sociální péče, které jsou hrazeny z příspěvku na péči. To je 

příčinou tzv. sociálních hospitalizací, které jsou pro pacienta velmi nekomfortní, neposkytují mu 

potřebnou sociální podporu, a neumožňují mu prožívat důstojně svůj život. Tito pacienti se často 

ocitají na okraji zájmu zdravotníků, mají sice zajištěnou zdravotní péči, ale nemají zajištěnou často ani 

základní sociální péči. Není-li pacientovi zajištěna sociální péče prostřednictvím pobytové sociální 

služby poskytované ve zdravotnickém zařízení dle §52, či prostřednictvím pobytové sociální služby 

mimo zdravotnické zařízení, zůstává na zdravotnickém lůžku za plnou úhradu od zdravotní 

pojišťovny, což je spojeno s nekonečným zdůvodňováním této de facto sociální hospitalizace, častými 

a běžný provoz zatěžujícími kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven, jejichž výsledkem může být 

i odebrání již vyplacené úhrady za zdravotní služby. Tato praxe zatěžuje pacienty a jejich rodiny, 

zdravotnická zařízení i systém veřejného zdravotního pojištění. Z těchto důvodů je nezbytné přistoupit 

k legislativním změnám. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty, které jsou přímými adresáty obsahu předkládaného návrhu zákona, jsou: 

- fyzické osoby, potenciální uživatelé kombinovaných zdravotních a sociálních služeb, 

- zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 
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-  zřizovatelé a poskytovatelé zdravotních služeb – poskytovatelé následné a dlouhodobé 

lůžkové péče 

- kraje  

-  krajské úřady 

-  příslušný ústřední správní úřad jakožto orgán kontroly nad výkonem přenesené působnosti, 

- zdravotní pojišťovny. 

1.5. Popis cílového stavu 

Poskytování zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb 

Cílovým stavem je poskytování zdravotních a sociálních služeb zároveň, při zachování srovnatelné 

úrovně kvality poskytovaných služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a ve zdravotnickém 

zařízení a umožnit pacientům/klientům lepší prostup zdravotně sociálním systémem a to bez ohledu na 

to, zda se nachází v (primárně) zdravotnickém zařízení nebo pobytovém zařízení sociálních služeb. 

Je žádoucí, aby se zdravotní a sociální služby přizpůsobovaly potřebám klientů, nikoli naopak, a byla 

jasně daná kritéria pro koho je daná kombinace zdravotních a sociálních služeb určena. Důvod 

k provedení změny spočívá v tom, že klienti potřebují dostávat zdravotní a sociální služby v jednom 

zařízení, a nemohou být nadále opakovaně překládaní z pobytových sociálních služeb do 

zdravotnického zařízení a naopak, v závislosti na tom, jaký typ péče momentálně více potřebují.  

Poskytovatel pobytových sociálních služeb může v současné době poskytovat zdravotní služby ve 

formě výkonů odbornosti 913, jejíž rozsah je však v souvislosti s řešením objemu zdravotních služeb 

v zařízení sociálních služeb nedostačující. Jedná se totiž o výkony, které jsou pouze jednorázové a 

izolované a mají za cíl vykonat konkrétní úkon, aniž by to zásadním způsobem ovlivňovalo zdravotní 

stav klienta. Pro klienty pobytových sociálních služeb se zvýšenou potřebou ošetřovatelské péče je 

vhodnější poskytování této péče jako soubor činností, které mají jak léčebný, tak preventivní charakter 

a mohou ve vhodně nastavené kombinaci se sociálními službami zvýšit kvalitu života klientů. Proto je 

potřebné umožnit zařízením sociálních služeb navýšit rozsah zdravotních služeb o klienty, kteří tuto 

zdravotní péči potřebují a zároveň snížit administrativní náročnost vykazování poskytnuté zdravotní 

péče. To předpokládá, že poskytovatel dotčených sociálních služeb bude muset uzpůsobit pracoviště a 

stav personálu požadavkům, které bude rozšířená ošetřovatelská péče obnášet. 

Poskytovatel sociálních služeb (služby dle § 34 odst. 1, písm. d) až f)), který bude současně vykonávat 

větší rozsah hrazených zdravotních služeb než dosavadní odbornost 913, bude muset splnit podmínky 

pro poskytování těchto zdravotních služeb. Zásadní podmínkou je získání oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách. Pro získání oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb v pobytových sociálních službách musí poskytovatel splnit podmínky podle 
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právních předpisů upravujících personální zabezpečení a věcné a technické vybavení pracoviště sestry 

v pobytových sociálních službách (bude upraveno novelizací prováděcích právních předpisů o 

požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a o požadavcích na 

minimální personální zabezpečení zdravotních služeb). Po získání tohoto oprávnění musí poskytovatel 

projít výběrovým řízením a získat smlouvu se zdravotní pojišťovnou v případě, že chce zdravotní péči 

hradit z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny nemají v tomto případě kontraktační 

povinnost.  

Pro jasné vymezení indikace zdravotní péče ošetřujícím lékařem do těchto zdravotních a sociálních 

služeb vydá Ministerstvo zdravotnictví Metodický pokyn pro funkční hodnocení pacientů a jejich 

zařazení k jednotlivým kombinacím zdravotních a sociálních služeb a k jejich poskytovatelům. Pro 

posouzení míry potřeby sociální péče se vychází z procesu posouzení závislosti na péči v rámci 

agendy příspěvku na péči na ÚP ČR, kdy se předpokládá, že pro takto kombinované služby je určen 

klientům s vyšší mírou závislosti na sociální péči.  

Poskytování pobytové sociální služby ošetřovatelský domov 

Je žádoucí, aby poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování následné a/nebo 

dlouhodobé lůžkové péče, mohl poskytovat ve svém zařízení sociální službu, která má pobytový 

charakter. Tuto pobytovou sociální službu si může zaregistrovat výše zmíněný poskytovatel 

zdravotních služeb a poskytovatel pobytových sociálních služeb (domov pro seniory, domov se 

zvláštním režimem a/nebo domov pro osoby se zdravotním postižením). Tato služba bude uvedena 

v zákonu o sociálních službách jako nový druh sociální služby.  

Ošetřovatelský domov bude muset mít plnou registraci sociální služby podle zákona o sociálních 

službách a bude moci být zařazen do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Povinností poskytovatele 

sociálních služeb je naplnění kritérií standardů kvality sociálních služeb, které zaručují kvalitní 

nastavení služby. Tato povinnost je dále specifikována vyhláškou MPSV č.505/2006. Současně toto 

ukotvení je charakterizováno objektivními kritérii pro případně inspekční kontroly ze strany 

Ministerstva práce a sociálních věcí., tudíž poskytovatel nového druhu pobytové sociální služby bude 

povinen strpět inspekci poskytování sociálních služeb, která je definována v zákonu č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).  

U ošetřovatelského domu se budou poskytovat tyto činnosti sociální péče: 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
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- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

Personální standard pro sociální péči bude nastaven prováděcím předpisem, kde bude platit základní 

logika, že na 30 lůžek ve 3směnném provozu bude alokováno 12, 4 úvazku a z toho 11,4 úvazku 

pracovníků v sociálních službách a 1,0 úvazku sociálního pracovníka.   

Za poskytování sociální služby bude náležet poskytovateli zdravotních služeb, který se stane zároveň 

poskytovatelem sociálních služeb, úhrada za poskytnutí ubytování a poskytnutí stravy od klienta této 

služby (dle vyhlášky č. 505/2006 MPSV, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách2) a dále příspěvek na péči, ze kterého lze hradit základní činnosti uvedené v zákonu o 

sociálních službách (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc 

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí). Poskytovatel může též čerpat dotace na 

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby (na dotaci má poskytovatel 

nárok ve chvíli, kdy je z rozhodnutí kraje zařazen do krajské, případně nadregionální sítě).  

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří se stanou zároveň poskytovateli sociálních služeb, a budou 

poskytovat zdravotní služby v rozsahu výkonů odbornosti 913, uzavřou se zdravotní pojišťovnou 

zvláštní smlouvu na poskytování této péče. 

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří se stanou zároveň poskytovateli sociálních služeb, a budou 

poskytovat zdravotní péči v širším rozsahu, než je nyní stanoveno v rámci výkonů odbornosti 913, 

musejí vedle rozšíření svého oprávnění k poskytování zdravotních služeb tak, aby mohli poskytovat 

tuto širší ošetřovatelskou péči, podstoupit také výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb 

podle § 10 zákona o zdravotních službách, a to ošetřovatelské péče, léčebně rehabilitační péče, 

paliativní péče nebo alespoň některé z těchto druhů péče, a získat smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a 

to v případě, že péče má být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotními službami se v 

tomto kontextu rozumí ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče nebo jen 

některé z těchto druhů péče. 

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb uvedení v § 34 písm. d) až f), kteří se stanou zároveň 

poskytovateli zdravotních služeb, a budou poskytovat zdravotní péči v širším rozsahu, než je nyní 

stanoveno v rámci výkonů odbornosti 913, musejí vedle rozšíření své registrace pro poskytování 

sociální služby ošetřovatelský domov získat též oprávnění k poskytování zdravotních služeb a 

                                                            
2 U druhu sociální služby ošetřovatelské domovy se předpokládají maximální výše úhrad stejné jako úhrady u § 
15 dle vyhlášky č. 505/2006 „Domovy pro seniory“. 
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podstoupit výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb, které se poskytují ve vlastním 

sociálním prostředí klienta, tj. v příslušném pobytovém zařízení sociálních služeb a získat smlouvu se 

zdravotní pojišťovnou, a to v případě, že má být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Cílovým stavem je poskytování zdravotních a sociálních služeb zároveň, při zachování srovnatelné 

úrovně kvality poskytované péče v pobytovém zařízení sociálních služeb a ve zdravotnickém zařízení 

a umožnit pacientům/klientům lepší prostup mezi systémy zdravotních a sociálních služeb. Velkou 

pozornost je nutné věnovat zejména kvalitnímu nastavení sociální práce s pacienty/klienty. 

Představované řešení se tak zaměřuje na zvýšení propojenosti či souběžnosti služeb a zvýšení 

flexibility, která by respektovala různorodost a proměnlivé složení uživatelů zdravotních a sociálních 

(pobytových) služeb. Tato diverzita je vyjádřena nejen v čase, ale i v území, kdy dané služby jsou 

využívány k řešení celkové životní situace a dostupné služby se snaží vypořádat s těmito reálnými 

potřebami „obojího druhu“ v daném legislativním vymezení, které formálně toleruje, ale nenapomáhá 

komplexní kontinuitní a plynulé péči („care pathway“).  

Z výše uvedeného vyplývá, že je nanejvýš žádoucí přijetí dílčích změn v sektoru pobytových služeb, 

které uspokojí poptávku po integrovaných, komplexních a flexibilních službách, které dokážou 

reagovat na různé situace a potřeby v procesu dlouhodobé péče, tj. v procesu změn zdravotního stavu, 

potřeb i životní situace. 

Cílem úpravy je postupný proces větší integrace, propojení, rozšíření a otevření sociálních 

a zdravotních služeb vůči sobě navzájem a flexibilnější přesun financí a služeb za osobou („person-

centered care“), naproti úzce specializované péči a úzce vymezeným službám, které nedokáží reagovat 

na různorodost potřeb a diverzitu dlouhodobé péče. Navrhované řešení představuje konstruktivní 

změny směrem k integrovanému financování a účelnějšímu využívání prostředků ze zdravotních 

i sociálních zdrojů na zajištění souběžného poskytování zdravotních a sociálních služeb v daném 

místě, kde se osoba s potřebou ucelené dlouhodobé péče a podpory nachází. Vzhledem k tlaku na 

rychlé propouštění pacientů ze zařízení domů nebo do sociálních služeb je klíčové zejména zajištění 

přístupu lidí v pobytových sociálních službách ke kvalifikované zdravotní péči na rovných principech 

jako pro pacienty v zařízeních zdravotních služeb nebo v domácím prostředí.  

1.6. Zhodnocení rizika 

Při nepřijetí navrhovaných změn hrozí tato rizika: 

- Nedostatečné saturování zdravotních potřeb klientů umístěných v pobytových zařízeních 

sociálních služeb a nedostatečné saturování sociálních potřeb pacientů hospitalizovaných u 

poskytovatelů následné, dlouhodobé nebo ošetřovatelské zdravotní péče. 

- Nezabránění zbytečných překladů klientů/pacientů mezi poskytovateli zdravotních a 

poskytovateli sociálních služeb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAGWCXZH5)



15 
 

- Přetrvávání neutěšeného stavu v oblasti financování zdravotních služeb v pobytových 

sociálních službách, nedostatek prostředků na odměňování a další vzdělávání odborných 

zdravotnických pracovníků a ztížený nábor těchto pracovníků, především všeobecných sester. 

- Nebudou-li zdravotní služby v potřebném rozsahu poskytnuty v pobytových zařízeních 

sociálních služeb, bude přetrvávat stávající zatížení poskytovatelů zdravotních služeb a bude 

růst tlak na nárůst počtu lůžek dlouhodobé péče. Poskytovatelé zdravotních služeb pak při 

nemožnosti získat registraci pro pobytové sociální služby nadále nebudou motivováni 

k zachování či otevírání tzv. sociálních lůžek a budou zdravotně sociální hospitalizaci řešit tak 

jako doposud, tj. za plnou úhradu od zdravotních pojišťoven. Toto nehospodárné a 

nesystémové řešení odčerpává z veřejného zdravotního pojištění každoročně nezanedbatelný 

objem finančních prostředků. 

- Řada pacientů bude i nadále zůstávat v nedostatečných podmínkách domácího ošetřování, což 

má významný dopad na rodinné soužití a na kvalitu života členů rodin, zejména žen, z jejichž 

řad se nejčastěji rekrutují laické pečovatelky s minimální podporou státu. 

- Nelze pominout ani fakt, že někteří pacienti v důsledku nepřijetí navrhované úpravy zemřou 

dříve, než se jim dostane účinné pomoci a péče a u mnohých dojde k rozvoji komplikací, které 

jsou při správné a včasné péči preventabilní. 

Při přijetí navrhované úpravy hrozí tato rizika: 

- V případě poskytovatelů pobytových sociálních služeb bude největším problémem získání 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o 

zdravotních službách, a to ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče nebo 

alespoň některé z těchto druhů péče (po získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb). 

Budou muset projít výběrovým řízením, ve kterém mají zdravotní pojišťovny rozhodující 

slovo. Tato skutečnost se ukazuje jako nejvíce riziková v celém procesu. Pokud se nepodaří 

smlouvu uzavřít, bude se muset klient tohoto poskytovatele kombinovaných zdravotních a 

sociálních služeb podílet na jejím financování nebo vyhledat jiného – smluvního – 

poskytovatele. 

- Budou-li v zařízení pobytových sociálních služeb poskytovány rozšířené zdravotní služby a 

stávající zdravotní služby paralelně, dojde nepochybně k navýšení administrativy; lze však 

předpokládat, že toto navýšení bude přechodné a bude možné jej řešit s pomocí informačního 

systému odpovídajícího nárokům nové struktury péče. Nepochybně si to vyžádá inovaci 

stávajícího informačního systému, což bude znamenat vyšší náklady poskytovatelů na 

vybavení pracovišť moderními informačními technologiemi. Poskytovatelé zdravotních 

sociálních služeb, kteří budou chtít získat registraci pobytové sociální služby a budou usilovat 

o zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v daném regionu, nebudou mít jistotu 
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zařazení do této sítě. V důsledku toho nedosáhnou na dotace ani jiné příspěvky na základní 

činnosti. 

- Budou-li ve zdravotnických zařízeních poskytovány sociální služby (po získání registrace), 

musí být věnována významná pozornost úrovni těchto služeb. Existuje důvodná obava, 

že zdravotnická zařízení budou mít největší problémy s naplněním standardů sociálních 

služeb, a to především v oblasti individuálního plánování, které vyžaduje zcela jiný přístup 

k pacientům/uživatelům, a dále pak v sociálně terapeutických činnostech. Základní 

podmínkou pro poskytování kvalitních sociálních služeb je dobře připravený sociální 

pracovník, který je zároveň garantem správného nastavení sociální služby s odpovídajícími 

kompetencemi a pravomocemi. Tato nová role sociálního pracovníka ve zdravotnickém 

zařízení nemusí být, zejména zpočátku, přijímána s porozuměním. Bude nutné, aby 

poskytovatelé zdravotních služeb nejen získali takové pracovníky, ale především aby počítali s 

investicemi do jejich přípravy a dalšího vzdělávání, které se musí týkat nejen sociálního 

poradenství, sociálně terapeutických činností, individuálního plánování, ale také např. velmi 

potřebné problematiky opatrovnictví.  

- Platba ze strany klienta za ubytování a stravování v sociálních službách ve zdravotnickém 

zařízení může být při nedostatečném vysvětlení chápána jako návrat k regulačním poplatkům. 

2. Návrh variant řešení 

Varianta „nulová“ 

Tato varianta představuje zachování současného stavu, který nevyhovuje pacientům ani 

poskytovatelům. V pobytových sociálních službách jsou zdravotní služby poskytovány u významně 

rizikové a ošetřovatelsky velmi náročné skupiny pacientů (zdravotně postižení, osoby se závažnými 

poruchami soběstačnosti, psychicky nemocní, apod.) a zajišťovány všeobecnými sestrami pouze 

v rozsahu přesně definovaných výkonů na základě indikace ošetřujícím lékařem, jejichž financování 

neodpovídá vynaloženému úsilí a dlouhodobě nepokrývá náklady na její poskytování. Poskytování 

zdravotních služeb v rámci přesně vymezeného rozsahu výkonů může vyhovovat pouze menší části 

klientů sociálních služeb a neřeší problematiku poskytování kombinace zdravotních a sociálních 

služeb v potřebném širším spektru.  

Ve zdravotnických zařízeních jsou zdravotní služby poskytovány i osobám, které by měly být 

v sociálních službách, ale především z kapacitních důvodů nemohou být do takového druhu péče 

propuštěny. Některá zdravotnická zařízení zajišťují sociální službu ve zdravotnickém zařízení lůžkové 

péče dle §52 zákona o sociálních službách, ale na tato lůžka nečerpají žádné dotace a poskytování 

takové služby se tím pro ně nutně prodražuje. Pokud pacient nečerpá tuto formu péče či není přeložen 

k poskytovateli pobytové sociální služby, zůstává na zdravotnickém lůžku, tj. za plnou úhradu od 
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zdravotních pojišťoven, což je spojeno s nekonečným zdůvodňováním hospitalizace, častými a běžný 

provoz zatěžujícími kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven, jejichž výsledkem může být i 

odebrání již vyplacené úhrady za zdravotní služby.  

Varianta 1  - změnový zákon 

Je žádoucí, aby se zdravotní a sociální služby přizpůsobovaly potřebám klientů, nikoli naopak. Důvod 

k provedení změny spočívá v tom, že klienti potřebují dostávat zdravotní a sociální služby v jednom 

zařízení, a nemohou být nadále opakovaně překládaní ze sociálního do zdravotnického zařízení 

a naopak, v závislosti na tom, jaký typ péče momentálně potřebují. 

Pro naplnění těchto potřeb dojde k vytvoření nové sociální služby – „Ošetřovatelské domovy“ 

a vytvoření nové odbornosti – „923 – ošetřovatelská péče  u poskytovatele s oprávněním 

k poskytování zdravotních i sociálních služeb“. Níže jsou obě nově navrhované služby podrobněji 

popsány.  

Nová sociální služba – Ošetřovatelské domovy  

Tento nový druh sociální služby do pěti let plně nahradí § 52 zákona o sociálních službách. Současní 

poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují následnou a/nebo dlouhodobou lůžkovou péči, 

budou moci získat registraci pro poskytování této sociální služby s tím, že jejich oprávnění bude 

rozšířeno také na poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních službách, a to 

ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče nebo alespoň některé z těchto druhů 

péče. Pobytová zařízení sociálních služeb, která budou poskytovat pacientovi péči prostřednictvím 

odbornosti 913, zůstanou pobytovými zařízeními sociálních služeb podle platné legislativy, zákona o 

sociálních službách, ale budou muset rozšířit svou registraci o sociální službu ošetřovatelský domov, 

aby mohla poskytovat také péči v odbornosti 923. Jedná se o zařízení podle § 34 zákona o sociálních 

službách, písm. d) – f). Konkrétně se jedná o druhy sociálních služeb podle § 48 domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, § 49 domovy pro seniory a § 50 domovy se zvláštním režimem.     

Základní činnosti sociální služby Ošetřovatelské domovy  

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 
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- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Registrační podmínky – Podmínkou registrace pro poskytování pobytové sociální služby 

ošetřovatelský domov pro současné poskytovatele zdravotních služeb bude již existující 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb (lůžková následná a/nebo dlouhodobá péče) 

podle zákona o zdravotních službách a nově získané oprávnění pro poskytování zdravotních 

služeb podle § 10 zákona o zdravotních službách, a to ošetřovatelská péče, léčebně 

rehabilitační péče, paliativní péče nebo alespoň některé z těchto druhů péče. Podmínkou 

registrace pro poskytování pobytové sociální služby ošetřovatelský domov u současných 

poskytovatelů pobytových sociálních služeb bude již existující registrace sociální služby dle 

§ 34 písm. d) až f) a dále získání oprávnění pro poskytování ošetřovatelské péče. Cílem této 

úpravy je umožnit stávajícím poskytovatelům rozšíření služeb, nikoliv vznik nových 

poskytovatelů. 

Součástí získání oprávnění k poskytování sociálních služeb je i dodržení personálních 

standardů sociálních služeb. Personální standardy sociálních služeb budou uvedeny 

v prováděcím předpisy zákona č. 108/2006 Sb. Personální standard pro sociální péči bude 

nastaven prováděcím předpisem tak, že základní návrh je, že na 30 lůžek a 3směnný provoz bude 

personální zabezpečení požadováno 12, 4 úvazku a z toho 11,4 úvazku pracovníků v sociálních 

službách a 1,0 úvazku sociálního pracovníka.   

Standardy kvality - navrhovaný druh sociální služby je povinen dodržovat kritéria standardů 

kvality sociálních služeb a rovněž projít inspekcí poskytování sociálních služeb, která je 

definována § 97 - § 99 zákona o sociálních službách. 

V nově navrhovaném druhu sociální služby je poskytovatel povinen dodržovat zákonné 

požadavky na kvalitu stejně jako jiná zařízení sociálních služeb. Jsou definovány jako 

povinnosti poskytovatele a kritéria standardů kvality sociálních služeb.  

Kritéria standardů kvality sociálních služeb jsou legislativně upraveny prováděcím předpisem, 

tj. vyhláškou. Kvalita sociálních služeb je souhrnem požadavků, které mají zajistit, aby byl 

garantován proces poskytování sociálních služeb. Základním záměrem a cílem definované 

kvality je ochrana lidských práv a svobod klientů, kteří jsou vždy v postavení s potenciálním 

rizikem omezení těchto práv. V této nové službě se budou setkávat jak sociální služby, tak 

zdravotní služby.  

Úhrada za poskytování sociální služby – poskytnutí stravy a poskytnutí ubytování si hradí 

klient podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
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sociálních službách, a to v případě ubytování maximální výše úhrady činí 210 Kč/den a 

v případě celodenní stravy 170 Kč/den včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou 

stravy. Jedná se o tzv. hotelové služby. V případě, že zařízení získá registraci (nikoli pouze 

zápis do registru) dle zákona o sociálních službách má klient využívající tento druh služby 

nárok na příspěvek na péči, ze kterého lze hradit ostatní základní činnosti dle §7 zákona o 

sociálních službách, případně z poskytnuté dotace k financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle § 101a, případně § 104 zákona o 

sociálních službách.  Na dotaci má zařízení nárok až ve chvíli, kdy je součástí krajské, 

případně nadregionální sítě. 

Poskytování zdravotních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb 

Pro pokrytí zvýšené a nenahodilé potřeby ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních 

sociálních služeb a u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou mít registrovánu novou 

sociální službu ošetřovatelský domov, se navrhuje vytvoření nové odbornosti v seznamu 

zdravotních výkonů – odbornosti 923. V této odbornosti bude všeobecná sestra vykonávat 

veškeré činnosti dle § 4 a § 54 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků, a to podle individuálně stanoveného 

ošetřovatelského plánu, který reflektuje aktuální potřebu zdravotní péče klienta, a na základě 

indikace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je osoba registrována, nebo 

jiného ošetřujícího lékaře. 

Poskytovatel sociálních služeb, který vykonává větší rozsah hrazených zdravotních služeb než 

je uvedený v nově navrhovaném § 36 (činnosti nové odbornosti 923), musí získat oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách. Pro získání 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb v pobytových sociálních službách musí 

poskytovatel splnit podmínky podle právních předpisů upravujících personální zabezpečení a 

věcné a technické vybavení pracoviště sestry v pobytových sociálních službách. Pracoviště 

sestry v pobytových sociálních službách bude doplněno do vyhlášek č. 92/2012 Sb., o 

požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 

pracovišť domácí péče a č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, formou samostatných příloh. Po získání tohoto oprávnění musí 

poskytovatel projít výběrovým řízením a získat smlouvu se zdravotní pojišťovnou v případě, 

že chce poskytovat zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní 

pojišťovny nemají v tomto případě kontraktační povinnost.  
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Poskytování sociálních služeb poskytovatelem lůžkové zdravotní péče 

Je žádoucí, aby poskytovatel zdravotních služeb mohl poskytovat ve svém zařízení sociální 

službu, která má pobytový charakter. Tato pobytová sociální služba ve zdravotnickém 

zařízení (ošetřovatelský domov), bude uvedena v zákonu o sociálních službách jako nový 

druh sociální služby. Poskytování zdravotních a sociálních služeb v této pobytové sociální 

službě bude mít stejné podmínky, jako je tomu v ostatních pobytových zařízeních sociálních 

služeb, tzn., budou moci poskytovat zdravotní služby v rozsahu výkonů odbornosti 913 a 923, 

ev. další, a budou poskytovat sociální služby.  

Budou-li poskytovatelé zdravotních služeb chtít poskytovat pobytovou sociální službu, musí 

získat plnou registraci sociální služby Ošetřovatelské domovy. Poskytovatel bude povinen 

plnit povinnosti uvedené v §88 zákona o sociálních službách a bude povinen strpět inspekci 

sociálních služeb, která je rovněž upravená v zákoně o sociálních službách.  

Za poskytování sociální služby bude náležet poskytovateli zdravotních služeb úhrada za 

hotelové služby od klienta této služby (dle vyhlášky č. 505/2006 MPSV, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách) a dále příspěvek na péči, ze kterého lze 

hradit základní činnosti uvedené v zákonu o sociálních službách (pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí). Poskytovatel může též čerpat dotace na financování 

běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služky (na dotaci má poskytovatel 

nárok ve chvíli, kdy je součástí krajské, případně nadregionální sítě).  

Budou-li poskytovatelé zdravotních služeb s pobytovou sociální službou poskytovat zdravotní 

péči v rozsahu výkonů odbornosti 913, mohou uzavřít se zdravotní pojišťovnou zvláštní 

smlouvu na úhradu této péče. Budou-li poskytovatelé zdravotních služeb s pobytovou sociální 

službou chtít poskytovat zdravotní péči v rozsahu výkonů odbornosti 923 hrazenou ze 

systému veřejného zdravotního pojištění, musejí podstoupit výběrové řízení na poskytování 

takové péče a získat smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Obě tyto činnosti mohou vykonávat 

současně, přičemž se předpokládá, že budou mít, jako poskytovatel s oprávněním 

k poskytování zdravotních služeb, potřebné zvýšené materiální a věcné vybavení a personální 

zabezpečení.  
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Pro potřeby širší ošetřovatelské péče dojde k vytvoření šesti nových výkonů (5 souborů 

ošetřovatelských intervencí + jeden výkon zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče) 

nové odbornosti 923, které projdou schvalovacím procesem Pracovní skupiny k seznamu 

zdravotních výkonů. K výkonům odbornosti 923 bude připočtena minutová režijní sazba, 

která bude nastavena na stejné úrovni jako u odbornosti 913 – minimálně 3,02 bodu za jednu 

minutu času výkonu. Hodnota bodu nové odbornosti 923 bude nastavena s ohledem na 

aktuální vývoj systému veřejného zdravotního pojištění, v obdobné výši jako u odborností 

913 a 925. Hodnota bodu těchto odborností pro rok 2017 je 1,02 Kč za bod. 

Ošetřující lékař určí, zda pacient potřebuje zdravotní službu v podobě zvýšené ošetřovatelské 

péče odbornosti 923 a zároveň určí, která varianta výkonu je pro tohoto pacienta vhodná. 

Výkony odbornosti 923 nelze vykazovat ve vzájemné kombinaci a lze vykázat pouze jeden 

výkon ošetřovatelské intervence na jednoho pacienta za jeden den. 

Pro každého pacienta bude i nadále vedena zdravotnická dokumentace, ve které budou 

záznamy o veškeré péči, která je mu poskytována. 

Tabulka níže obsahuje stručný přehled nově navrhovaných výkonů i s bodovými hodnotami. 

Název výkonu 
Doba 

trvání 
Nositel 

Náklady 

na nositele 

Navýšení 

práce 

nositelů 

Paušál 

Pmat 
Režie 

Celkové 

náklady 

zaokrouhleny 

Zavedení nebo ukončení 

odborné zdravotní péče, 

administrativní činnost 

sestry 

60 S3 178 18 0 181,2 377 

Soubor ošetřovatelských 

intervencí – typ I. 
90 S2 214 21 60 271,8 567 

Soubor ošetřovatelských 

intervencí – typ II. 
120 S2 285 29 80 362,4 756 

Soubor ošetřovatelských 

intervencí – typ III. 
150 S2 356 36 100 453 945 

Soubor ošetřovatelských 

intervencí – typ IV. 
180 S2 428 43 120 543,6 1135 

Soubor ošetřovatelských 

intervencí – typ V. 
210 S2 499 50 140 634 1323 

Náklady na jednotlivé výkony jsou uvedeny v bodech, doba trvání výkonu v minutách. 
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Paušál Pmat byl stanoven na úrovni paušální úhrady za materiál u ošetřovacího dne č. 00005, který se 

vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností a byl úměrně upraven podle časové dispozice 

jednotlivých výkonů. 

Doba trvání výkonu byla stanovena maximálně na úrovni 210 minut. Výkony typu I., II., III a IV jsou 

poměrně odstupňovány po 30 minutách. Nepředpokládáme nižší potřebu ošetřovatelské péče 

v odbornosti 923, než odpovídá výkonu typu I.  

Návrh znění výkonů nové odbornosti 923 ve vyhlášce, kterou se stanoví seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami: 

xxxxx Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry 

 Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do 

lékařem indikované péče. 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S3 

INDX 

3 

Čas 

60 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 60  ZUM ne  

 Body 196  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 196 

   

 

xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ I. 

 Výkon se vykazuje v případě poskytování specializované ošetřovatelské péče 

prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů nesoběstačných, schopných pohybu 

mimo lůžko pouze s dopomocí nebo na invalidním vozíku. Součástí výkonu je samostatné 

provádění rehabilitačního ošetřování, to je zejména polohování, dechové cvičení a 

používání metody bazální stimulace nebo jejich prvků v indikovaných případech a dále 
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provádění nutričního screeningu. Uváděný čas výkonu je počítán jako čas průměrný. 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

90 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 90  ZUM ne  

 Body 274  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 295 

   

 

xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ II. 

 Výkon se vykazuje při poskytování alespoň tří z následujících činností: 1. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů 

vyžadujících úplnou obsluhu, neschopných provádět samostatně více než polovinu z úkonů 

sebeobsluhy; 2. poskytování specializované ošetřovatelské péče u pacientů psychicky 

alterovaných, vyžadujících dohled a nutné přechodné omezení pohybu; 3. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče u pacientů s akutní či chronickou ránou nebo ranami; 4. 

provádění rehabilitačního ošetřování samostatně, provádění prevence závažných 

zdravotních komplikací z imobility, používání metody bazální stimulace nebo jejich prvků v 

indikovaných případech; 5. poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům s 

projevy malnutrice pravidelné vyhodnocování nutričního stavu pacienta a použitých 

intervencí samostatně. Uváděný čas výkonu je počítán jako čas průměrný. 

 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

120 
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 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 120  ZUM ne  

 Body 365  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 394 

   

 

xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ III. 

 Výkon se vykazuje při poskytování alespoň tří z následujících činností: 1. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů 

vyžadujících úplnou obsluhu, neschopných provádět samostatně ani s dopomocí více než 

polovinu z úkonů sebeobsluhy; 2. poskytování specializované ošetřovatelské péče u 

pacientů psychicky alterovaných, vyžadujících zvýšený dohled a nutné opakované omezení 

pohybu a případné farmakologické zklidnění; 3. poskytování specializované ošetřovatelské 

péče u pacientů s akutní či chronickou ránou nebo ranami; 4. provádění rehabilitačního 

ošetřování samostatně nebo ve spolupráci s fyzioterapeutem, provádění prevence 

závažných zdravotních komplikací z imobility, používání metody bazální stimulace nebo 

jejich prvků v indikovaných případech; 5. poskytování specializované ošetřovatelské péče 

pacientům s projevy malnutrice, pravidelné vyhodnocování nutričního stavu pacienta a 

použitých intervencí samostatně nebo ve spolupráci s nutričním terapeutem. Uváděný čas 

výkonu je počítán jako čas průměrný. 

 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

150 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 
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 Čas výkonu 150  ZUM ne  

 Body 456  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 492 

   

 

xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ IV. 

 Výkon se vykazuje při poskytování alespoň tří z následujících činností: 1. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů 

dezorientovaných, zcela imobilních, vyžadujících úplnou obsluhu, neschopných provádět 

samostatně ani s dopomocí žádný z úkonů sebeobsluhy; 2. poskytování specializované 

ošetřovatelské péče u pacientů psychicky alterovaných a/nebo agresivních vyžadujících 

trvalý dohled a nutné farmakologické zklidnění; 3. provádění specializované ošetřovatelské 

péče u pacientů s vícečetnými rozsáhlými chronickými ranami; 4. provádění rehabilitačního 

ošetřování samostatně nebo ve spolupráci s fyzioterapeutem, provádění prevence 

závažných zdravotních komplikací z imobility, používání metody bazální stimulace nebo 

jejich prvků v indikovaných případech; 5. poskytování specializované ošetřovatelské péče 

pacientům v závažném nutričním stavu, pravidelné vyhodnocování nutričního stavu 

pacienta a použitých intervencí ve spolupráci s nutričním terapeutem. Uváděný čas výkonu 

je počítán jako čas průměrný. 

 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

180 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 180  ZUM ne  

 Body 548  ZULP ne  
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Soubor ošetřovatelských intervencí – typ V. 

Výkon se vykazuje při poskytování specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského 
procesu u pacientů v terminálním stavu. Uváděný čas výkonu je počítán jako čas průměrný. 

 

 

Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

220 

OF 1/1 den     

OM A – pouze 
ambulantně 

    

      

Čas výkonu 210  ZUM ne  

Body 499  ZULP ne  

 s připočtením 10% 
navýšení práce nositelů 
celkem 549 

   

 

 

a) Zajištění péče o klienty prostřednictvím nově vzniklé odbornosti 923.  

- Varianta s nově navrhovanou odborností 923 je prioritně určena pro zařízení, ve 

kterých jsou umístěni klienti, kteří potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči, je nutné 

jim věnovat více času a zároveň v jejich případě není nezbytný přesun na lůžko 

zdravotnického zařízení. 

- V novele zákona, v § 50a je nově upraveno, že v odbornosti 923 je poskytována 

zdravotní péče podle individuálního ošetřovatelského plánu a na základě indikace 

lékaře v rozsahu činností všeobecné sestry a v časovém rozsahu jednoho poskytnutého 

zdravotního výkonu větším než 30 minut. Pro poskytování této služby je nutné získat 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tato služba je určena pro klienty, jejichž 

potřeba zdravotní péče nemůže být redukována na provádění izolovaných zdravotních 

výkonů a je žádoucí, aby jim ošetřovatelská péče byla poskytována komplexně, podle 

individuálně stanoveného ošetřovatelského plánu, který zahrnuje saturaci všech jeho 

aktuálních zdravotních potřeb. 

 

Volba nejvhodnější varianty péče, tj. zda pacient potřebuje občasné provedení konkrétního 

ošetřovatelského výkonu (odbornost 913), nebo komplexní ošetřovatelskou péči včetně prevence 
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možných komplikací a dále péči léčebně rehabilitační nebo paliativní (odbornost 923), je na 

indikujícím lékaři a závisí na potřebném rozsahu zdravotní péče o pacienty/klienty dle individuálního 

ošetřovatelského plánu stanoveného všeobecnou sestrou nebo všeobecnou sestrou se specializovanou 

způsobilostí. Na poskytovateli je splnění podmínek pro získání oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb, v případě, že chce poskytovat zdravotní služby v obou variantách. Tyto varianty mohou být 

nabízeny jak samostatně, tak v  kombinaci.  Jeden poskytovatel tedy může poskytovat obě varianty 

péče (odbornosti 913 i 923), ale u jednoho klienta může být poskytována pouze jedna varianta, nikoliv 

obě zároveň. 

V případě, že pacientův zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotních služeb ve větším rozsahu, než 

je možné poskytnout v pobytovém zařízení sociálních služeb, je takový pacient indikovaný 

k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Podle charakteru 

onemocnění připadá v úvahu hospitalizace na akutním lůžku nebo na lůžku následné nebo dlouhodobé 

péče. Na akutních lůžkách i lůžkách následné nebo dlouhodobé zdravotní péče je zajištěna přítomnost 

lékaře, který může léčebný režim průběžně upravovat v závislosti na aktuálním stavu pacienta, což je 

zásadní rozdíl oproti péči v odbornostech 913 a 923. 

 

 

Praktický dopad změny 

Nová úprava bude v praxi znamenat, že v pobytovém zařízení sociálních služeb bude moci být i nadále 

bez oprávnění a bez nutnosti podstupovat výběrové řízení (tedy s jistotou smlouvy se zdravotní 

pojišťovnou) poskytována ošetřovatelská péče prostřednictvím odbornosti 913.  

Pokud pobytové zařízení sociálních služeb splní podmínky a požádá o oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb (a toto mu bude uděleno), bude poskytovat ošetřovatelskou péči dle kompetencí 

zdravotnického personálu. V případě uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou budou nasmlouvány 

výkony v odbornosti 923.  

V závislosti na indikaci ošetřujícím lékařem (např. poskytovatelem v oboru všeobecného praktického 

lékařství) budou konkrétnímu pacientovi poskytovány buď výkony v odbornosti 913 (a to v případě, 

že potřeba ošetřovatelské péče bude nižší), nebo výkony v odbornosti 923 (v případě zvýšené a 

nenahodilé potřeby ošetřovatelské péče). 

Odbornost 923 může být nasmlouvána i současným poskytovatelům zdravotních služeb, kteří nyní 

poskytují pacientům, kteří jsou v současné době hospitalizovaní z jiných než zdravotních důvodů, péči 

v odbornosti 913. Poskytovatel zdravotních služeb však musí být zároveň poskytovatelem sociálních 

služeb s registrovanou příslušnou sociální službou (v tomto případě „ošetřovatelský domov“). 
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V úvahu připadají následující kombinace zařízení a poskytovaných služeb: 

1) Poskytovatel následné a/nebo dlouhodobé zdravotní péče. 

a) Poskytuje pouze následnou a/nebo dlouhodobou zdravotní péči, hrazenou z veřejného 

zdravotního pojištění prostřednictvím ošetřovacího dne (nic se nemění oproti 

současnému stavu). 

2) Poskytovatel následné a/nebo dlouhodobé zdravotní péče s registrací sociální služby 

ošetřovatelský domov a s oprávněním pro poskytování ošetřovatelské péče. 

a) Poskytuje následnou a/nebo dlouhodobou zdravotní péči, placenou prostřednictvím 

OD. 

b) Poskytuje pobytovou sociální službu ošetřovatelský domov a klientům této služby 

poskytuje zdravotní služby v odbornosti 923 – hrazeno prostřednictvím výkonů 923 – 

„Zahájení/ukončení…“ a „Soubor ošetřovatelských intervencí – typ I., II., III, IV a V“ 

nebo prostřednictvím odbornosti 913.  

3) Poskytovatel pobytových sociálních služeb, který poskytuje ošetřovatelskou péči bez 

nutnosti oprávnění. 

a) Poskytuje pobytové sociální služby. 

b) Poskytuje ošetřovatelskou péči v odbornosti 913 (vykazuje výkony 913), bez nutnosti 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, s existující kontraktační povinností 

zdravotních pojišťoven a bez nutnosti registrace nové sociální služby ošetřovatelský 

domov. 

4) Poskytovatel pobytových sociálních služeb, který poskytuje ošetřovatelskou péči a má 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

a) Poskytuje stávající pobytovou sociální službu a novou pobytovou sociální služby 

ošetřovatelský domov. 

b) Poskytuje ošetřovatelskou péči v odbornosti 913 (vykazuje výkony 913) – na tyto 

služby je kontraktační povinnosti zdravotních pojišťoven. 

c) Poskytuje ošetřovatelskou péči na základě uděleného oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb a vykazuje výkony v odbornosti 923. Se zdravotními pojišťovnami 

má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb uzavřené 

v návaznosti na proběhlé výběrové řízení dle zákona č. 48/1997 Sb. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Varianta 0 

Při zachování současného stavu nebude potřeba přímo vynaložit žádné zvláštní náklady, 

avšak lze předpokládat, že stávající stav není dlouhodobě udržitelný. Sociální služby nebudou 

schopné z důvodů financování zajistit adekvátní zdravotní péči a klienti se budou hojně 

přesouvat do systému zdravotnického (nemocnice následné péče, akutní lůžka), což 

předpokládá navyšující se čerpání z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Varianta 1 

Při přijetí této varianty dojde ke zlepšení prostupu pacienta zdravotním a sociálním systémem 

a to bez ohledu na to, zda se nachází v (primárně) zdravotnickém zařízení nebo pobytovém 

zařízení sociálních služeb. 

Péče poskytovaná nově navrženou odborností 923 snižuje administrativní zátěž spojenou 

s vykazováním jednotlivých materiálových výkonů, které jsou ve výkonech odbornosti 923 

stanoveny paušálně s ohledem na průměrný čas poskytování výkonu. Péče v odbornosti 923 

předpokládá komplexní a dlouhodobou péči o pacienty.  

 

Dopad na systém veřejného zdravotního pojištění lze očekávat v prvním roce ve výši cca 200 

milionů korun. Vycházíme z toho, že v prvním roce bude registrováno cca 1 000 lůžek. Výše 

dopadu na systém veřejného zdravotního pojištění je především ovlivněna tím, že daným 

pacientům je již v současné době poskytována ošetřovatelská péče prostřednictvím odbornosti 

913, proto jsou tímto celkové dopady zmírněny. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Předkladatelé preferují výběr varianty číslo jedna. 

Varianta 1 řeší současnou neutěšenou situaci osob, které potřebují zdravotní a sociální služby 

zároveň. I když ani tato varianta nemůže vyřešit všechny jejich problémy. V této variantě je 

řešeno jak postavení poskytovatelů sociálních služeb, tak postavení zdravotních služeb, a jsou 

jasně vymezeny jejich práva a povinnosti.  
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Primárně se jedná o návrh řešení, které podporuje co nejdelší udržení kvality života a zlepšení 

prostupnosti péče o osoby (pacienty/klienty), které trpí zejména „syndromem křehkosti“.   

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí a 

Ministerstvo zdravotnictví. Veškeré změny budou realizovány v souladu s platným právním 

řádem a dle speciálních ustanovení souvisejících zvláštních předpisech. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Dopad nové právní úpravy bude průběžně vyhodnocován. Přezkum účinnosti bude realizován 

formou hodnocení ex post. Po pěti letech účinnosti této úpravy bude na základě získaných 

informací a statistických dat provedeno vyhodnocení. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Zpracovatelé vycházeli ze závěrů Mezirezortní pracovní skupiny k řešení sociálně 

zdravotního pomezí a to primárně ze schválených tezí. Členové této pracovní skupiny byli 

zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci krajů, 

ČMKOS, UZS ČR a další přizvaní odborníci. Na závěrečná jednání docházeli i zástupci VZP 

a SZP.  

Využitá data v předloženém materiálu vycházejí z databází MPSV (např. OK registr) a MZ.  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo práce a sociálních věcí:  

Mgr. Jan Vrbický 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 

Tel.: +420 221 924 539 

Email: jan.vrbicky@mpsv.cz  

 

Ministerstvo zdravotnictví: 

Mgr. et Mgr. Hana Benešová 
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Tel.: +420 224 972 368 

Email: Hana.Benesova@mzcr.cz 

Ing. Hana Kovaříková 

Tel.: +420 224 972 854 

Email: Hana.Kovarikova@mzcr.cz 

 

Mgr. Ondřej Lukáš 

Tel.: +420 224 972 829 

Email: Ondrej.Lukas@mzcr.cz 
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