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Dlouhodobá péče o lidi
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Abstrakt

Diplomová práce na téma
”
Dlouhodobá péče o lidi s duševńım handicapem“

se zabývá analýzou náklad̊u a výnos̊u na dlouhodobou péči podle jej́ıch typ̊u

a poskytovatel̊u. Ćılem této práce je porovnáńı dlouhodobé péče při využi-

t́ı služeb asistenta sociálńı péče a při umı́stěńı osob s duševńım a mentál-

ńım handicapem do domova pro osoby se zdravotńım postižeńım a domova

se zvláštńım režimem. V práci jsou porovnáváni tři vybrańı poskytovatelé

těchto služeb. Následně jsou vytvořeny modely asistent̊u sociálńı péče, které

vycháźı z odhad̊u náklad̊u a výnos̊u. V závěru práce jsou varianty, kdy péče

je poskytovaná prostřednictv́ım poskytovatel̊u sociálńıch pobytových služeb

a prostřednictv́ım asistenta sociálńı péče, porovnány z r̊uzných pohled̊u.

Kĺıčová slova: asistent sociálńı péče, poskytovatel sociálńı pobytové služby,

domov pro osoby se zdravotńım postižeńım, domov se zvláštńım režimem,

model asistenta sociálńı péče, teorie ruinováńı



Abstract

The diploma thesis
”
Long - term care for people with intellectual and mental

disabilities“ deals with analysis of costs and benefits depending on the type of

care and service providers. The aim of this thesis is to compare the long-term

care provided by an assistant of social care, by an operator of a rest home

with special regime and by a facility for people with disabilities. The thesis

compares three different providers of these social services. Thereafter, models

of assistant of social care which are based on estimated costs and benefits are

formed. At the end of the thesis, the care provided by the assistant of social

care and by the operator of the facilities for social services are compared from

many different angles.

Keywords: assistant of social care, operator of houses for social services,

rest home with a special regime, facility for disabled people, model of social

care assistant, theory of ruin probability
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6.1.1 Rozbor účtovaných náklad̊u . . . . . . . . . . . . . . . 33
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Úvod

Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor náklad̊u a výnos̊u jednotlivých
vybraných poskytovatel̊u při poskytováńı dlouhodobé péče o osoby
s duševńım a mentálńım handicapem. V této práci budou porovnáni tři
vybrańı poskytovatelé pobytové sociálńı služby a dále bude zkonstruováno
několik model̊u asistenta sociálńı péče.

V prvńı kapitole této práce budou pro následnou orientaci rozebrány
jednotlivé druhy duševńıch poruch. Na tuto kapitolu bude navazovat
kapitola rozeb́ıraj́ıćı možné formy př́ıjmů osob s duševńı poruchou. Zvláštńı
část bude věnována právńı úpravě př́ıspěvku na péči, který je poskytován
dle stupně závislosti, a právńı úpravě zp̊usobu źıskáváńı invalidńıho
d̊uchodu. V závěru této kapitoly budou uvažovány možné vlastńı výdělky
osob s duševńı poruchou. Ve třet́ı kapitole bude provedena analýza nab́ıdky
sociálńıch služeb vhodných pro osoby s duševńım a mentálńı
handicapem a budou popsány jednotlivé druhy těchto služeb se zaměřeńım
na srovnávané instituty - poskytovatel sociálńı pobytové péče a asistent
sociálńı péče. V závěru prvńı části práce bude kapitola věnovaná srovnáńı
péče o osoby s duševńı poruchou v České republice a v zahranič́ı.

Na základě pr̊uzkumu trhu sociálńıch služeb budou vybráni tři konkrétńı
poskytovatelé sociálńı pobytové služby a model asistenta sociálńı péče.
Jednotlivé srovnávané instituty budou bĺıže charakterizovány v páté
kapitole.

Stěžejńı pro tuto práci je šestá kapitola, ve které je provedena analýza
náklad̊u a výnos̊u na klienta při péči s využit́ım vybraných srovnávaných
institut̊u. Analýza bude prováděna rozborem účtovaných náklad̊u a výnos̊u
pro všechny tři poskytovatele sociálńı pobytové služby a pro poskytovatele,
který bude v práci označován jako poskytovatel 3 je provedena detailněǰśı
analýza náklad̊u z d̊uvodu źıskańı detailněǰśı dat, která budou poskytnuta
z exterńıho zdroje. Při rozboru účtovaných náklad̊u bude vycházeno
z informaćı źıskaných z výročńıch zpráv a výkaz̊u zisk̊u a ztrát těchto
poskytovatel̊u. Jelikož institut asistenta sociálńı péče je relativně nový,
nejsou zat́ım dostupné relevantńı informace, ze kterých by bylo možné
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vycházet při analýze náklad̊u a výnos̊u. Pro modely asistenta bude nutno
vytvořit model, kde bude využito obecně dostupných informaćı na základě
kterých budou odhadnuty náklady a výnosy tohoto zp̊usobu péče. V závěru
šesté kapitoly bude na modelované situaci aplikován Cramér - Lundberg̊uv
model, který je využ́ıván v pojistné matematice při teorii ruinováńı. Pomoćı
aplikace modifikovaného modelu bude analyzovaná pravděpodobnost vzniku
finančńı ztráty asistenta při r̊uzných výš́ıch spoluúčasti klient̊u.

V závěrečné sedmé kapitole budou shrnuty źıskané výsledky a provedeno
srovnáńı nákladovosti jednotlivých institut̊u.
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1 Zdravotńı postižeńı

Obecně je zdravotńı postižeńı určitá odchylka ve zdravotńım stavu člověka,
která ho určitým zp̊usobem a v určité mı́̌re omezuje v nějaké činnosti.
Jedná se o pohyb, kvalitu života či uplatněńı člověka ve společnosti.
Zdravotńı postižeńı se projevuje ve formě tělesného nebo mentálńıho
postižeńı, kombinovaného postižeńı či duševńı nemoci.

Konkrétńı definice zdravotńıho postižeńı se lǐśı v r̊uzných vědńıch
oborech či oborech praxe, ve kterých jsou definovány. Lǐśı se také
teritoriálně na úrovni stát̊u i kontinent̊u. Podobu těchto definic dále
ovlivňuj́ı také historické, sociokulturńı, psychosociálńı, ekonomické,
politické, geografické a jiné environmentálńı aspekty, které jsou v každé
zemi odlǐsné.

Pro tuto práci je d̊uležitá definice dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálńıch službách, kde se zdravotńım postižeńım rozumı́

”
tělesné,

mentálńı, duševńı, smyslové nebo kombinované postižeńı, jehož dopady čińı
nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“ 1 a dle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je zdravotně postiženou osobou fyzická
osoba, která je orgánem sociálńıho zabezpečeńı uznána invalidńı v třet́ım,
druhém nebo prvńı stupni. Dále také ty osoby, které byly orgánem
sociálńıho zabezpečeńı posouzeny, že již nejsou invalidńı, a to po dobu
12 měśıc̊u ode dne tohoto posouzeńı. Stejný paragraf také obsahuje
negativńı definici osob se zdravotńım postižeńım, která uvád́ı, že osobami
se zdravotńım postižeńım již nejsou fyzické osoby, které byly podle
předchoźı a nyńı už neúčinné právńı úpravy rozhodnut́ım úřadu práce
uznány jako zdravotně znevýhodněné. 2

V roce 2013 Český statistický úřad ve spolupráci s Ústavem
zdravotnických informaćı a statistiky České republiky provedl šetřeńı [1],
z něhož vyplynulo, že v České republice je z celkového počtu 10 516 125
obyvatel přesně 1 077 673 osob se zdravotńım postižeńım (jedná se 10,25 %
obyvatel ČR).

Nejvyšš́ı počet osob se zdravotńım postižeńım se vyskytuje u starš́ıch
osob, konkrétně ve věkových kategoríıch 60 – 74 let a 75+, kdy jejich pod́ıl
na celkovém počtu osob zdravotně postižených činil 58,6 %. Pod́ıl
jednotlivých věkových skupin je uveden v grafu na Obr. 1.1 na str. 4.

1§ 3 ṕısm. g) zákona č. 108/2006 Sb., [15]
2§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., [17]

3



Zdravotńı postǐzeńı

Obrázek 1.1: Pod́ıl zdravotně postižených osob v populaci

Podrobné údaje o počtu zdravotně postižených osob v jednotlivých
věkových skupinách v populaci je uveden v Tab. 1.1 na str. 6 na konci této
kapitoly.

V rámci statistického šetřeńı byly dále analyzovány r̊uzné typy postižeńı,
které byly rozděleny na tělesné, zrakové, sluchové, mentálńı, duševńı, vnitřńı
a jiné. Dle výsledk̊u studie převládaj́ı vnitřńı zdravotńı postižeńı (41,9 %)
a tělesné zdravotńı postižeńı (29,2 %).

Pod́ıl źıskaných zdravotńıch postižeńı v pr̊uběhu života činil 86,3 %
a vrozených zdravotńıch postižeńı 13,7 %.

Zdravotńı postižeńı v pr̊uběhu života vzniklo nejčastěji na základě
nemoci (64,7 %) a bylo j́ım nejv́ıce zp̊usobeno zdravotńı postižeńı vnitřńıho
typu (61,5 %) a tělesného postižeńı (21,9 %). Méně časté je potom vrozené
postižeńı (9,4 %), stařecká polymorbidita (9,0 %) a úraz (5,5 %).

Byla také zjǐst’ována mı́ra zdravotńıho postižeńı, kdy údaje byly
rozděleny na čtyři základńı skupiny zdravotńıho postižeńı: lehké, středně
těžké, těžké a velmi těžké. Z hlediska pohlav́ı i věkových skupin mělo
nejvyšš́ı pod́ıl středně těžké postižeńı (pod́ıl 41,4 %), následované těžkým
zdravotńım postižeńım (28 %), lehkým zdravotńım postižeńım (19,7 %)
a velmi těžkým zdravotńım postižeńım (9,4 %). Zbývaj́ıćıch 1,5 % odpov́ıdá
možnosti odpověd́ı nebylo známo.
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Zdravotńı postǐzeńı

S ohledem na skutečnost, že velká část osob se zdravotńım postižeńım
se neobejde bez pomoci někoho v́ıce či méně bĺızkého, př́ıpadně jsou tyto
osoby závislé na pomoci ciźıch osob (pečovatelská služba, ústavy sociálńı péče
apod.), sehrává velmi významnou roli právě otázka zajǐstěńı takové pomoci.

Součást́ı studie Českého statistického úřadu, zaměřené na šetřeńı osob
se zdravotńım postižeńım, byla též analýza struktury osob, které
se o zdravotně postižené staraj́ı [1]. Graficky jsou výsledky studie
o struktuře poskytovatel̊u zachyceny na Obr. 1.2.

Obrázek 1.2: Struktura poskytovatel̊u pomoci osobám se zdravotńım
postižeńım

Výsledky šetřeńı ukázaly, že naprosto nejvyšš́ı zastoupeńı v péči o osoby
se zdravotńım postižeńım má rodina, následovaná se značným odstupem
pečovatelskou službou a poskytovateli zdravotńı péče.

Ve skupině pomoci ze strany rodiny je zřejmý fakt, že největš́ı zastoupeńı
rodinných př́ıslušńık̊u je v péči o osoby se středně těžkým a lehkým stupněm
postižeńı, ale dominantńı převaha takovéto péče je zřejmá i u osob s těžkým
a velmi těžkým postižeńım.

Z pohledu individuálně koncipované terénńı sociálńı péče je zaj́ımavý
též počet zdravotně postižených, kteř́ı využ́ıvaj́ı pomoci ze strany soused̊u
a přátel, kteř́ı se při transformaci sociálńıch služeb často stávaj́ı asistenty.
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Zdravotńı postǐzeńı

Věková
skupina

Počet
zdravotně

postižených
osob

v populaci

Počet
obyvatel

k 31.12.2012

Pod́ıl
zdravotně

postižených
osob

v populaci
Muži

0 - 14 41 598 800 529 5,20%

15 - 29 37 473 965 010 3,88%

30 - 44 55 504 1 283 105 4,33%

45 - 59 103 979 1 041 525 9,98%

60 - 74 175 793 823 719 21,34%

75 + 98 414 250 461 39,29%

Celkem 512 761 5 164 349 9,93%

Ženy

0 - 14 22 710 759 767 2,99%

15 - 29 27 670 916 834 3,02%

30 - 44 54 443 1 212 625 4,49%

45 - 59 102 912 1 033 965 9,95%

60 - 74 157 418 970 899 16,21%

75 + 199 760 457 686 43,65%

Celkem 564 912 5 351 776 10,56%

Všichni

0 - 14 64 307 1 560 296 4,12%

15 - 29 65 143 1 881 844 3,46%

30 - 44 109 947 2 495 730 4,41%

45 - 59 206 891 2 075 490 9,97%

60 - 74 333 211 1 794 618 18,57%

75 + 298 174 708 147 42,11%

Celkem 1 077 673 10 516 125 10,25%

Tabulka 1.1: Věková struktura osob zdravotně postižených v ČR
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Zdravotńı postǐzeńı Duševńı poruchy

1.1 Duševńı poruchy

V současné odborné psychiatrii bylo spojeńı duševńı onemocněńı nahrazeno
spojeńım duševńı porucha z d̊uvodu odstraněńı př́ıpadné stigmatizace
pacienta z d̊uvodu jeho méněcennosti. Duševńı poruchy představuj́ı velké
množstv́ı nemoćı, které dopadaj́ı nejen na samotného pacienta, ale také
na jeho rodinu, přátele a v neposledńı řadě na celou společnost.

Duševńı porucha je označeńı některých psychických proces̊u, které
se projevuj́ı v myšleńı, prož́ıváńı a chováńı člověka a znesnadňuj́ı jeho
fungováńı ve společnosti [4, str. 424–425] Jedná se o stav podmı́něný
převážně tělesnou (vrozenou) organickou specifickou výbavou člověka a také
stavy, jejichž hlavńı př́ıčinou vzniku je prostřed́ı a životńıch události. Léčba
jednotlivých duševńıch poruch spoč́ıvá v odstraňováńı př́ıčin těchto poruch
nebo v nápravě jejich následk̊u.

Duševńı poruchy jsou rozděleny do skupin dle jejich projev̊u
a dle popisu chováńı pacienta. Pro potřeby zdravotnických zař́ızeńı
a pojǐst’oven je každé diagnóze přǐrazen kód a tyto kódy byly zavedeny
v rámci Mezinárodńı klasifikace nemoćı a přidružených zdravotńıch
problémů [10]. Duševńı poruchy a poruchy chováńı patř́ı do skupiny s kódy
F00 – F99 a jejich konkrétńı rozděleńı nalezneme v Tab. 1.2.

Kód diagnózy Název skupiny

F00 – F09 organické duševńı poruchy včetně symptomatických

F10 – F19 poruchy duševńı a poruchy chováńı zp̊usobené už́ıváńım
psychotropńıch látek

F20 – F29 schizofrenie, poruchy schizotypálńı a poruchy s bludy

F30 – F39 afektivńı poruchy (poruchy nálady)

F40 – F48 neurotické, stresové a somatoformńı poruchy

F50 – F59 syndromy poruch chováńı, spojené s fyziologickými
poruchami a somatickými faktory

F60 – F69 poruchy osobnosti a chováńı u dospělých

F70 – F79 mentálńı retardace

F80 – F89 poruchy psychického vývoje

F90 – F98 poruchy chováńı a emoćı se začátkem obvykle v dětstv́ı a
v dosṕıváńı

F99 neurčená duševńı porucha

Tabulka 1.2: Kódy diagnóz duševńıch poruch dle MKN – 10
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2 Př́ıjmy osob s duševńı poruchou

Osoby s duševńımi poruchami jsou v́ıce či méně omezeny v normálńı životě.
Jedná se bud’ o omezeńı, které je zp̊usobeno závislost́ı osob s duševńımi
poruchami na pomoci jiné osoby nebo o omezeńı z pracovńıch d̊uvod̊u.
Osoby s duševńımi poruchami mohou být znevýhodněni při hledáńı
pracovńı pozice na trhu práce, což bývá zp̊usobováno jejich možnostmi nebo
př́ıpadným negativńım názorem zaměstnavatel̊u na tyto osoby. Z těchto
d̊uvod̊u je d̊uležitá podpora státu ve formě r̊uzných př́ıspěvk̊u či d̊uchod̊u.

2.1 Př́ıspěvek na péči poskytovaný dle stupně

závislosti

Hlavńım ćılem této práce je analyzovat náklady na dlouhodobou péči
o osoby s duševńım a mentálńım handicapem. Vzhledem k tomu, že každý
handicap se u r̊uzných osob projevuje jinak a omezuje každého člověka také
jinak, je schopnost zvládnout péči o svou osobu a být soběstačný u každého
z nás r̊uzná. Pro potřeby této práce je tedy nutné zvolit zp̊usob rozděleńı
osob, které jsou závislé na péči jiné osoby, nebot’ nejsou schopni zvládat
péči o svou osobu. Bylo vybráno rozděleńı dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálńıch službách [15]. Tento zákon ve svém § 8 přesně stanovuje čtyři
stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Tyto stupně závislosti jsou
posuzovány dle schopnost́ı osoby zvládat určité základńı životńı potřeby,
které jsou stanoveny v ustanoveńı § 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálńıch
službách. Počet základńıch životńıch potřeby, které muśı být osoba schopna
vykonávat je odlǐsný pro osoby mladš́ı 18 let a osoby starš́ı 18 let.

Za základńı životńı potřeby jsou považovány následuj́ıćı úkony 1:

• mobilita,

• orientace,

• komunikace,

• stravováńı,

• oblékáńı a obouváńı,

1§ 9 zákona č. 108/2006 Sb.
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• tělesná hygiena,

• výkon fyziologické potřeby,

• péče o zdrav́ı (hodnot́ı se ve vztahu ke konkrétńımu zdravotńımu
postižeńı a režimu stanovenému ošetřuj́ıćım lékařem),

• osobńı aktivity,

• péče o domácnost (nehodnot́ı u osob mladš́ıch 18 let).

Bĺıže jsou tyto schopnosti jak zvládat základńı životńı potřeby
vymezeny v prováděćım právńım předpisu, kde je tak stanoven zp̊usob
jejich hodnoceńı. 2

Př́ıspěvek na péči je poskytován osobám, které jsou závislé na pomoci
jiné fyzické osoby, což nepochybně osoby s duševńımi poruchami jsou.
Jedná se o formu státńı spolupráce na zajǐstěńı sociálńıch služeb nebo jinou
formou pomoci podle zákona o sociálńıch službách při zvládáńı základńıch
životńıch potřeb. Tento př́ıspěvek by měl př́ıjemc̊um přispět k hrazeńı
pomoci, kterou jim může poskytovat osoba bĺızká, asistent sociálńı péče,
registrovaný poskytovatel sociálńıch služeb, dětský domov nebo speciálńı
l̊užkové zdravotnické zař́ızeńı hospicového typu.

Př́ıspěvek na péči nálež́ı osobě, o kterou má být pečováno, nikoli osobě
či instituci, která péči zajǐst’uje. Je tedy jen na př́ıjemci př́ıspěvku, komu
př́ıspěvek předá a v jaké výši. Př́ıjemce př́ıspěvku je však povinen př́ıspěvek
už́ıvat na hrazeńı pomoci, kterou potřebuje, a předávat je těm
poskytovatel̊um pomoci (osobám či organizaćım), které př́ıjemce ohlásil
v žádosti o př́ıspěvek nebo později př́ımo na Krajské pobočce Úřadu práce.

Nárok na př́ıspěvek má osoba starš́ı 1 roku, která z d̊uvodu dlouhodobě
nepř́ıznivého zdravotńıho stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby
při zvládáńı základńıch životńıch potřeb v rozsahu stanoveném stupněm
závislosti podle § 8 zákona o sociálńıch službách. Stupeň závislosti
se hodnot́ı podle počtu základńıch životńıch potřeb, které osoba neńı
schopna z d̊uvodu dlouhodobě nepř́ıznivého zdravotńıho stavu zvládat,
a potřeby každodenńı mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let
věku a potřeby každodenńı pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby
u osob starš́ıch 18 let věku.

2§ 9 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb.
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V tabulce Tab. 2.1 jsou uvedeny výše př́ıspěvk̊u na péči pro osoby mladš́ı
18 let a v Tab. 2.2 jsou uvedeny výše př́ıspěvk̊u pro osoby starš́ı 18 let. Tyto
výše jsou aktuálńı dle posledńı účinné novely zákona o sociálńıch službách.

Stupeň závislosti Počet
základńıch
životńıch
potřeb

Výše př́ıspěvku
(měśıc/Kč)

I Lehká závislost 3 3 000

II Středně těžká závislost 4–5 6 000

III Těžká závislost 6–7 9 000

IV Úplná závislost 8–9 12 000

Tabulka 2.1: Stupně závislosti pro osoby mladš́ı 18 let

Stupeň závislosti Počet
základńıch
životńıch
potřeb

Výše př́ıspěvku
(měśıc/Kč)

I Lehká závislost 3–4 800

II Středně těžká závislost 5–6 4 000

III Těžká závislost 7–8 8 000

IV Úplná závislost 9–10 12 000

Tabulka 2.2: Stupně závislosti pro osoby starš́ı 18 let

Ř́ızeńı o přiznáńı př́ıspěvku na péči je zahájeno na základě ṕısemné
žádosti podané na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálńıch
věćı (dále jen

”
MPSV“). Tato žádost je podávána na krajské pobočce

Úřadu práce, v mı́stě trvalého bydlǐstě žadatele. Následně sociálńı pracovńık
krajské pobočky Úřadu práce provád́ı sociálńı šetřeńı, při kterém zjǐst’uje
schopnost samostatného života osoby v jej́ım přirozeném prostřed́ı. Poté
je př́ıslušné okresńı správě sociálńıho zabezpečeńı zaslána žádost
o posouzeńı stupně závislosti osoby. Stupeň závislosti je posuzován
na základě zdravotńıho stavu osoby doloženého nálezem vydaným
poskytovatelem zdravotńıch služeb, z výsledku sociálńıho šetřeńı a zjǐstěńı
potřeb osoby, popř́ıpadě z výsledk̊u funkčńıch vyšetřeńı a z výsledku
vlastńıho vyšetřeńı posuzuj́ıćıho lékaře. Na základě tohoto posudku krajské
pobočka Úřadu práce vydá rozhodnut́ı o tom, zda se př́ıspěvek na péči
přiznává či nikoliv. Odvoláńı se podává k úřadu, který napadené
rozhodnut́ı vydal, o odvoláńı pak rozhoduje MPSV. V některých př́ıpadech
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může být př́ıspěvek na péči zvýšen až o 2 000 Kč. Jedná se o situace, kdy
př́ıjemce př́ıspěvku na péči a osoby s ńım společně posuzované maj́ı ńızký
př́ıjem. Muśı se však jednat o nezaopatřené d́ıtě do 18 let věku (zde existuj́ı
zákonem stanovené výjimky, které nezaopatřené d́ıtě na zvýšeńı nárok
nemá) a nebo rodiče, kterému nálež́ı př́ıspěvek na péči, a který pečuje
o nezaopatřené d́ıtě do 18 let věku, jestliže rozhodný př́ıjem oprávněné
osoby a osob s ńı společně posuzovaných je nižš́ı než dvojnásobek částky
životńıho minima oprávněné osoby a osob s ńı společně posuzovaných podle
zákona č.110/2006 Sb., o životńım a existenčńım minimu a také
nezaopatřenému d́ıtěti od 4 do 7 let věku, kterému nálež́ı př́ıspěvek na péči
ve stupni III nebo stupni IV (zde tvoř́ı výjimku d́ıtě, kterému nálež́ı
př́ıspěvek na úhradu jeho potřeb ze systému dávek pěstounské péče podle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právńı ochraně dět́ı; d́ıtě, jemuž nenálež́ı
př́ıspěvek na úhradu jeho potřeb, protože pož́ıvá d̊uchod z d̊uchodového
pojǐstěńı, který je stejný nebo vyšš́ı než tento př́ıspěvek, a d́ıtě, které je
v plném př́ımém zaopatřeńı zař́ızeńı pro péči o děti nebo mládež).3

2.2 Invalidńı d̊uchod

V souvislosti s některou z duševńıch poruch se část osob stává invalidńı
a daľśım jejich př́ıjmem může být tedy invalidńı d̊uchod.

Na invalidńı d̊uchod má nárok osoba, která se účastńı d̊uchodového
pojǐstěńı, nedosáhla věku 65 let a zároveň se stala invalidńı a źıskala
potřebnou dobu pojǐstěńı, pokud nesplnila ke dni vzniku invalidity
podmı́nky nároku na řádný starobńı d̊uchod, popř́ıpadě, byl-li přiznán
předčasný trvale krácený starobńı d̊uchod, pokud nedosáhla d̊uchodového
věku, nebo se stala invalidńı následkem pracovńıho úrazu. 4

Osoba se stala invalidńı, pokud z d̊uvodu dlouhodobě nepř́ıznivého
zdravotńıho stavu nastal pokles jeho pracovńı schopnosti nejméně o 35 %.

Aby invalidńı osoba źıskala nárok na invalidńı d̊uchod, muśı
se dle § 40 zákona o d̊uchodovém pojǐstěńı účastnit pojǐstěńı po potřebnou
dobu, která je odlǐsná pro r̊uzné věkové kategorie. Tato doba je zjǐst’ována
z obdob́ı před vznikem invalidity, pro osoby starš́ı 28 let z posledńıch 10 let
před vznikem invalidity. U osob starš́ıch 38 let je podmı́nka považována

3§ 12 zákona č. 108/2006 Sb.,[15]
4§ 38 zákona č. 155/1995 Sb., [16]
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za splněnou také, pokud byla tato doba źıskána v obdob́ı posledńıch 20 let
před vznikem invalidity a potřebná doba je v tomto př́ıpadě 10 let.
Podmı́nka potřebné doby pojǐstěńı je považována za splněnou, byla-li
źıskána v kterémkoliv obdob́ı 10 rok̊u po vzniku invalidity (u pojǐstěnce
mladš́ıho 24 let čińı přitom potřebná doba pojǐstěńı dva roky). Podmı́nka
potřebné doby pojǐstěńı je považována za splněnou, vznikla-li plná
invalidita následkem pracovńıho úrazu (nemoci z povoláńı). Konkrétńı
potřebné doby účasti pro jednotlivé věkové kategorie jsou uvedeny
v Tab. 2.3.

Věková hranice Potřebná doba účasti

20 let méně než 1 rok

20 – 22 let 1 rok

22 – 24 let 2 roky

24 – 26 let 3 roky

26 – 28 let 4 roky

28 a v́ıce let 5 let

Tabulka 2.3: Potřebná doba účasti na d̊uchodovém pojǐstěńı

Výše invalidńıho d̊uchodu se skládá ze složky základńı výměry a ze složky
procentńı výměry. Výše základńı výměry je stanovována procentuálńı sazbou
z pr̊uměrné mzdy, konkrétně 9 % z pr̊uměrné mzdy. Výše procentuálńı výměry
za každý rok je stanovována dle stupně invalidity, jak je uvedeno v Tab. 2.4.

Pokles pracovńı schopnosti Stupeň invalidity Procentńı výměra

o 35 % - 49 % I 0,5 %

o 50 % - 69 % II 0,75 %

o 70 % a v́ıce III 1, 5 %

Tabulka 2.4: Stupně invalidity

Při změně výše invalidńıho d̊uchodu z d̊uvodu změny stupně invalidity
je nově stanovena výše invalidńıho d̊uchodu ode dne, od něhož došlo
ke změně stupně invalidity. Docháźı jen ke změně procentńı výměry a to
tak, že se procentńı výměra ve výši, v jaké náležela ke dni předcházej́ıćımi
dni změny stupně invalidity, vynásob́ı př́ıslušným koeficientem, jehož výše
při jednotlivých změnách je uvedena v Tab. 2.5 na straně 13.
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Změna koeficient

z I. stupně na II. stupeň 1,5

z I. stupně na III. stupeň 3

z II. stupně na III. stupeň 2

z III. stupně na II. stupeň 0,5

z III. stupně na I. stupeň 0,3333

z II. stupně na I. stupeň 0,6666

Tabulka 2.5: Koeficienty při změně výše invalidńıho d̊uchodu

Do doby pojǐstěńı se započ́ıtává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba
ode dne vzniku nároku na invalidńı d̊uchod do dosažeńı d̊uchodového věku
žen stanoveného pro bezdětné ženy – to plat́ı i pro muže. Do doby pojǐstěńı
se započ́ıtává rovněž tzv. náhradńı doba pojǐstěńı (stejně jako v př́ıpadě
starobńıho d̊uchodu).

V mimořádných př́ıpadech může náležet invalidńı d̊uchod také osobám,
které nesplňuj́ı základńı požadavky. Na invalidńı d̊uchod pro invaliditu třet́ıho
stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt
na územı́ ČR a je invalidńı pro invaliditu třet́ıho stupně, jestliže tato invalidita
vznikla před dosažeńım 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojǐstěńı
po potřebnou dobu.

Procentńı výměra invalidńıho d̊uchodu pro invaliditu třet́ıho stupně čińı
v těchto př́ıpadech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanoveńı
výpočtového základu se za osobńı vyměřovaćı základ považuje všeobecný
vyměřovaćı základ, který o dva roky předcháźı roku přiznáńı tohoto
invalidńıho d̊uchodu, vynásobený př́ıslušným koeficientem.

Takto stanovená výše procentńı výměry je i minimálńı výš́ı procentńı
výměry invalidńıho d̊uchodu pro invaliditu třet́ıho stupně osob, jejichž
invalidita třet́ıho stupně vznikla před dosažeńım věku 28 let, je-li tento
d̊uchod přiznán před dosažeńım věku 18 let nebo je-li obdob́ı od 18 let věku
do vzniku nároku na invalidńı d̊uchod kryto dobou pojǐstěńı nebo doba,
která neńı kryta dobou pojǐstěńı, je kratš́ı jednoho roku a dále pojǐstěnce,
který ke dni vzniku nároku na tento d̊uchod źıskal aspoň 15 rok̊u pojǐstěńı
bez náhradńıch dob pojǐstěńı; v př́ıpadě invalidńıho d̊uchodu pro invaliditu
druhého stupně čińı minimálńı výše procentńı výměry polovinu takto
stanovené částky a v př́ıpadě invalidńıho d̊uchodu pro invaliditu prvńıho
stupně třetinu takto stanovené částky.

13
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Nárok na vyplácený invalidńı d̊uchod zaniká dnem, kterým jeho
poživatel dosáhl věku 65 let, a t́ımto dnem zároveň vzniká nárok
na starobńı d̊uchod ve výši, v jaké náležel dosavadńı invalidńı d̊uchod,
tj. neprovád́ı se výpočet starobńıho d̊uchodu. Poživatel takového starobńıho
d̊uchodu však může požádat i o výpočet starobńıho d̊uchodu podle
standardńıch pravidel, v takovém př́ıpadě mu bude náležet starobńı
d̊uchod, který bude vyšš́ı.

2.3 Vlastńı výdělek osob s duševńı poruchou

U některých osob s duševńı poruchou může doj́ıt k situaci, že porucha nemá
žádný nebo podstatný vliv na jejich pracovńı výkon. A naopak u některých
osob je jejich pracovńı výkon omezen plně nebo částečně a také může doj́ıt
k situaci, kdy je pracovńı výkon ovlivněn jen dočasně. Pot́ıže v práci se mohou
projevit: pomaleǰśım pracovńım tempem, únavnost́ı, kognitivńımi problémy,
koĺısáńım nálady, úzkost́ı nebo nesprávným vyhodnoceńım sděleńı či chováńı
koleg̊u.

Pokud však zaměstnavatel vytvoř́ı vhodné pracovńı podmı́nky, jsou tyto
osoby schopny podat stejný pracovńı výkon jako ostatńı zaměstnanci.
S každým duševně nemocným člověkem je nutno zacházet individuálně,
nebot’ každý člověk je jiný a jeho potřeby jsou velmi variabilńı. Vzhledem
k výše uvedenému je zřejmé, že osoby s duševńımi poruchami mohou
vykonávat jak práce pomocné, tak naopak pracovat na kvalifikovaných
pracovńıch pozićıch. I zde je však nutné zd̊uraznit potřebu individuálńıho
př́ıstupu ke každé osobě.

Zaměstnavatel̊um, kteř́ı se rozhodnou zaměstnávat osoby ze zdravotńım
postižeńım, může úřad práce přispět na činnost spojenou se zaměstnáváńım
těchto osob. Podmı́nky źıskáńı těchto př́ıspěvk̊u jsou závislé na druhu
př́ıspěvku, zákonných úprav, rozpočtu a také na situaci na trhu práce.
Jedná se o výhody, které čerpá př́ımo osoba se zdravotńım postižeńım
v př́ıpadech, kdy taková osoba pracuje jako osoba samostatně výdělečně
činná, ale také o výhody, které využ́ıvá př́ımo zaměstnavatel ve formě
daňových úlev či prostřednictv́ım strukturálńıch fond̊u Evropské unie.
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Mezi výhody, které jsou v př́ıpadech zaměstnáńı osoby se zdravotńım
postižeńım poskytovány, patř́ı př́ıspěvek na zapracováńı, př́ıspěvek
na zř́ızeńı chráněného pracovńıho mı́sta, př́ıspěvek na podporu
zaměstnáváńı osob se zdravotńım postižeńım na chráněném pracovńı mı́stě.
Dále se jedná o daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteř́ı mohou uplatnit
slevu na dani z př́ıjmu v př́ıpadě, že zaměstnávaj́ı zaměstnance
se zdravotńım postižeńım. Jedná se o slevu ve výši 18 000 Kč ročně
nebo 60 000 Kč ročně při zaměstnáńı zaměstnance s těžš́ım stupněm
postižeńı (třet́ı stupeň invalidity) [9].
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3 Služby poskytované osobám
s duševńı poruchou

Pro uvedeńı do problematiky péče o osoby s duševńımi poruchami
je z počátku nutné stručně charakterizovat služby, které jsou těmto osobám
v České republice nab́ızeny.

3.1 Ambulantńı psychiatrická péče

Tento typ péče je pacient̊um nab́ızen nejčastěji v psychiatrických
ambulanćıch, kde také docháźı k prvotńımu kontaktu lékaře s pacientem.
Úkolem ambulantńı péče je prevence, diagnostika, léčba i rehabilitace,
resocializace a posuzováńı duševńıch poruch. Psychiatrické ambulance
provád́ı soustavnou péči u pacient̊u se závažnou duševńı poruchou
a zajǐst’uj́ı péči o pacienty v ochranné léčbě. Pacient je v péči psychiatrické
ambulance dlouhodobě a kontakt mezi pacientem a lékařem bývá
kontinuálńı. Ambulantńı psychiatr je vedoućı péče o pacienta a jeho
pr̊uvodcem v systému psychiatrických služeb i následných zdravotně
sociálńıch služeb. V psychiatrické ambulanci jsou zaměstnáńı psychiatři
sexuologové, psychologové a zdravotńı sestry. V ambulantńı psychiatrické
péči je výhodou př́ımý př́ıstup pacienta, komplexńı a soustavná péče,
koordinace odborné péče, komunitńı péče a kooperace. Psychiatrické
ambulance lze dělit následovně:

• ambulance veřejné psychiatrické péče,

• ordinace pro alkoholismus a toxikománie,

• ambulance psychiatrické sexuologie,

• ambulance pro léčbu poruch př́ıjmu potravy,

• ambulance klinického psychologa,

• substitučńı centra,

• psychiatrické ambulance pro děti a dorost.

16
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3.2 L̊užkové psychiatrická péče

V př́ıpadech, kdy je ambulantńı péče nedostačuj́ıćı, je pacientovi indikována
péče v l̊užkovém zař́ızeńı, často také bývá propojována s ambulantńı péč́ı.

Péče v l̊užkových psychiatrických zař́ızeńıch je dělena na akutńı
a následnou l̊užkovou péči. Ćılem akutńı péče je diferenciálńı diagnostické
posouzeńı stavu pacienta s návrhem plánu léčby, ochrana pacienta
před poškozeńım sebe nebo ostatńıch ve všech oblastech sociálńıho
fungováńı. Lze tedy konstatovat, akutńı l̊užková péče je nutná pro pacienty
s náhlým onemocněńım nebo s náhlým zhoršeńım jejich chronického
onemocněńı. V současné době také nar̊ustá počet jednotek intenzivńı
psychiatrické péče.

Následná péče je určena pro pacienty s již stanovenou diagnózou
a u kterých již pominuly d̊uvody k poskytováńı akutńı psychiatrické péče.
Lékaři u těchto pacient̊u dostali pod kontrolu jejich náhlé onemocněńı
nebo náhle zhoršeńı jejich chronického onemocněńı a jejich stav je relativně
stabilizovaný. Hlavńım ćıle následné péče je co největš́ı zmı́rněńı následk̊u
onemocněńı a př́ıpadná resocializace pacient̊u.

L̊užková psychiatrická péče je poskytována v psychiatrických odděleńı
nemocnic, psychiatrických léčebnách, psychiatrických nemocnićıch
a ve specializovaných l̊užkových zař́ızeńıch. V centrech krizové intervence
je poskytována také speciálńı krátkodobá hospitalizace v délce 3 – 7 dn̊u,
která má zajistit včasnou intenzivńı a komplexńı péči.

3.3 Komunitńı péče

Komunitńı péče je široký soubor služeb, programů a zař́ızeńı, jehož ćılem
je pomoci lidem s duševńı poruchou ž́ıt co nejv́ıce v podmı́nkách běžného
života. Hlavńım záměrem je, aby tyto osoby mohly být co nejv́ıce uspokojeny
z hlediska jejich zdravotńı, psychologické a sociálńı potřeby. V komunitńı péči
je zajǐstěna léčba pacient̊u, podpora jejich sociálńıch roĺı (převážně v oblasti
práce, bydleńı a sociálńıch kontakt̊u), podpora vztah̊u s jejich rodinou, přáteli
a společnost́ı. Do systému komunitńı péče jsou zahrnuty:

• praktičt́ı lékaři,

• specializované ambulantńı psychiatrické služby a týmy,
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• psychiatrická odděleńı všeobecných nemocnic,

• krizové služby a denńı stacionáře,

• rezidenčńı péče v komunitě,

• služby psychiatrické rehabilitace.

Mezi základńı principy komunitńı péče patř́ı mobilita služeb, propojenost
služeb, péče ve vlastńım prostřed́ı pacient̊u a orientace na lidská práva
a potřeby pacient̊u.

Komunitńı péči děĺıme na mezirezortńı služby psychiatrické rehabilitace
a intermediárńı služby.

3.3.1 Meziresortńı služby psychiatrické rehabilitace

Tento druh služeb je nejčastěji poskytován neziskovými organizacemi, spadaj́ı
tedy do sociálńıch služeb, kdy jejich právńı úprava je obsažena v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálńıch službách. Jedná se o služby pro podporu:

• práce a zaměstnáńı (rehabilitačńı a chráněné d́ılny, sociálńı firmy
a družstva, přechodné zaměstnáńı, podporované zaměstnáńı
a vzděláváńı, podp̊urné edukativńı programy při pracovńı
rehabilitaci),

• v oblasti bydleńı (komunitńı bydleńı, chráněné bydleńı, domy a byty
na p̊ul cesty, podporované bydleńı),

• v oblasti volného času a sociálńıch aktivit (centra denńıch aktivit,
svépomocné aktivity uživatel̊u nebo jejich rodinných př́ıslušńık̊u),

• v jiných oblastech (př́ıpadové vedeńı, asertivńı léčba, poradenstv́ı
o službách, poradenstv́ı sociálńı a právńı).

3.3.2 Intermediárńı služby

Tyto služby pracuj́ı na pomeźı mezi l̊užkovou a ambulantńı péč́ı a jsou
zahrnuty do rezortu zdravotnictv́ı. Jedná se o:

• denńı stacionáře,
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• krizová centra,

• krizové mobilńı týmy,

• komunitńı psychiatrické sestry.

3.3.3 Právńı úprava dle zákona č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálńıch službách [15], upravuje podmı́nky
poskytováńı pomoci a podpory fyzickým osobám v nepř́ıznivé sociálńı
situaci prostřednictv́ım sociálńıch služeb a př́ıspěvku na péči, podmı́nky
pro vydáńı oprávněńı k poskytováńı sociálńıch služeb, výkon veřejné správy
v oblasti sociálńıch služeb, inspekci poskytováńı sociálńıch služeb
a předpoklady pro výkon činnosti v sociálńıch službách.1

V tomto zákoně je sociálńı služba definována jako činnost nebo soubor
činnost́ı zajǐst’uj́ıćı pomoc a podporu osobám za účelem sociálńıho začleněńı
nebo prevence sociálńıho vyloučeńı. 2

V d́ıle 1 tohoto zákona jsou definovány základńı druhy a formy
sociálńıch služeb. Mezi formy sociálńıch služeb řad́ı tento zákon pobytové,
ambulantńı a terénńı služby. Sociálńı služby jsou zde rozděleny
do následuj́ıćıch druhových skupin:

1. Sociálńı poradenstv́ı (§ 37, poskytuje potřebné informace k řešeńı
nepř́ıznivé situace pacient̊u)

(a) základńı,

(b) odborné.

2. Služby sociálńı péče (terénńı služba poskytovaná osoba se sńıženou
soběstačnost́ı z d̊uvodu věku, chronického onemocněńı
nebo zdravotńıho postižeńı, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby)

(a) osobńı asistence (§ 39),

(b) pečovatelská služba (§ 40),

(c) t́ısňová péče (§ 41),

(d) pr̊uvodcovské a předčitatelské služby (§ 42),

(e) podpora samostatného bydleńı (§ 43),

1§ 1 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.
2§ 3 ṕısm. a) zákona č. 108/2006 Sb.
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(f) odlehčovaćı služby (§ 44),

(g) centra denńıch služeb (§ 45),

(h) denńı stacionáře (§ 46),

(i) týdenńı stacionáře (§ 47),

(j) domovy pro osoby se zdravotńım postižeńım (§ 48),

(k) domovy pro seniory (§ 49),

(l) domovy ze zvláštńım režimem (§ 50),

(m) chráněné bydleńı (§ 52),

(n) sociálńı služby poskytované ve zdravotnických zař́ızeńım ústavńı
péče (§ 53).

3. Služby sociálńı prevence (napomáhaj́ı zabránit sociálńımu vyloučeńı
osob)

(a) raná péče (§ 54),

(b) telefonická krizová pomoc (§ 55),

(c) tlumočnické služby (§ 56),

(d) azylové domy (§ 57),

(e) domy na p̊ul cesty (§ 58),

(f) kontaktńı centra (§ 59),

(g) krizová pomoc (§ 60),

(h) ńızkoprahová denńı centra (§ 61),

(i) ńızkoprahová zař́ızeńı pro děti a mládež (§ 62),

(j) noclehárny (§ 63),

(k) služby následné péče (§ 64),

(l) sociálně aktivizačńı služby pro rodiny s dětmi (§ 65),

(m) sociálně aktivizačńı služby pro seniory a osoby se zdravotńım
postižeńım (§ 66),

(n) sociálně terapeutické d́ılny (§ 67),

(o) terapeutické komunity (§ 68),

(p) terénńı programy (§ 69),

(q) sociálńı rehabilitace (§ 70).
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3.3.4 Poskytovatel pobytové sociálńı služby

Za poskytovatele sociálńı pobytové služby (dále jen
”
poskytovatel“)

je považován poskytovatel sociálńı péče ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálńıch službách, který poskytuje služby dle § 48 tohoto
zákona – domovy pro osoby se zdravotńım postižeńım (dále jen

”
DOZP“)

a dle § 50 tohoto zákona – domovy se zvláštńım režimem (dále jen
”
DZR“).

V DOZP jsou poskytovány pobytové služby osobám se sńıženou
soběstačnost́ı z d̊uvodu zdravotńıho postižeńı a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládáńı
běžných úkon̊u péče o vlastńı osobu, pomoc při osobńı hygieně
nebo poskytnut́ı podmı́nek pro osobńı hygienu, poskytnut́ı stravy,
poskytnut́ı ubytováńı, výchovné, vzdělávaćı a aktivizačńı činnosti,
zprostředkováńı kontaktu se společenským prostřed́ım, terapeutické
činnosti, pomoc při prosazováńı práv a zájmů. Tyto služby jsou obvykle
uzp̊usobeny věku a charakteru potřeb klient̊u vyplývaj́ıćıch z druhu
zdravotńıho postižeńı a jsou poskytovány za úhradu od klienta. V DZR jsou
poskytovány pobytové služby osobám, které maj́ı sńıženou soběstačnost
z d̊uvodu chronického duševńıho onemocněńı nebo závislosti na návykových
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demenćı a ostatńımi typy
demenćı, které maj́ı sńıženou soběstačnost z d̊uvodu těchto onemocněńı
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim
v těchto zař́ızeńıch při poskytováńı sociálńıch služeb je přizp̊usoben
specifickým potřebám těchto osob. I tato služba je poskytována za úhradu
od klienta.

Každý poskytovatel muśı být oprávněn poskytovat sociálńı služby
na základě oprávněńı, která vzniká na základě rozhodnut́ı př́ıslušného
krajského úřadu o registraci.3 Jelikož je registrace kontrolována státem,
je také u př́ıslušného krajského úřadu veden registr poskytovatel̊u sociálńıch
služeb, který je dostupný také online http://iregistr.mpsv.cz.

V následuj́ıćı tabulce 3.1 na straně 22 je uveden počet poskytovatel̊u
(poskytovatel̊u DOZP a DZR) v jednotlivých kraj́ıch v České republice,
určený na základě registru poskytovatel̊u sociálńıch služeb [5].

3§ 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb.
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Kraj Počet
poskytovatel̊u

Rozloha (km2) Počet obyvatel Počet obyvatel
na

poskytovatele
hl. město Praha 19 496,15 1 246 780 65 620,00

Jihočeský 26 10 056,35 636 611 24 485,04

Jihomoravský 56 7 194,89 1 168 650 20 868,75

Karlovarský 16 3 314,26 301 726 18 857,88

Královehradecký 23 4 758,82 552 946 24 041,13

Liberecký 25 3 163,42 438 594,00 17 543,76

Moravskoslezský 64 5 427,11 1 226 602 19 165,66

Olomoucký 26 5 266,58 637 609 24 523,42

Pardubický 20 4 518,89 516 440 25 822,00

Plzeňský 20 7 560,91 572 687 28 634,35

Středočeský 67 11 015,47 1 291 816 19 280,84

Ústecký 69 5 334,52 826 764 11 982,09

Vysočina 26 6 795,71 511 207 19 661,81

Zĺınský 39 3 963,12 587 693 15 069,05

ČR 496 78 866,19 10 516 125 21 201,86

Tabulka 3.1: Statistiky DOZP a DZR v jednotlivých kraj́ıch

V této tabulce je také uveden ukazatel, který ukazuje, kolik obyvatel
v kraji připadá na jednoho poskytovatele. Pro názornost je poměr
poskytovatel̊u v̊uči počtu obyvatel zachycen i graficky na obrázku 3.1.

Obrázek 3.1: Poměr poskytovatel̊u v̊uči obyvatel̊um
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Poskytovatelé maj́ı následuj́ıćı zdroje financováńı:

• př́ıspěvek na péči od klienta,

• daľśı úhrady od klienta,

• státńı dotace,

• úhrady z fond̊u veřejného zdravotńıho pojǐstěńı,

• jiné př́ıjmy.

Poskytovatel i jeho zaměstnanci jsou povinni hradit sociálńı a zdravotńı
pojǐstěńı. Pokud má poskytovatel kladný hospodářský výsledek, je povinen
odvést státu také daň z př́ıjmu právnické osoby, který v roce 2015 čińı 19 %.
Model finančńıch tok̊u poskytovatel̊u sociálńıch pobytových služeb je graficky
znázorněn na Obr. 3.2.

Obrázek 3.2: Model finančńıch tok̊u u poskytovatele sociálńıch služeb
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3.3.5 Asistent sociálńı péče

V této práci budou porovnávány náklady na pobytovou l̊užkovou péči
a na péči zajǐst’ovanou asistenty sociálńı péče.

Asistent sociálńı péče je relativně nový institut v oblasti sociálńıch služeb.
Tento institut byl zaveden zákonem č. 366/2011 Sb., který pozměnil zákon
o sociálńıch službách a jehož záměrem bylo vymezit pozici asistenta sociálńı
péče a jeho činnost v souladu se zákonem o sociálńıch službách. Touto změnou
tak došlo k doplněńı a zpřesněné podmı́nek pro poskytováńı péče osobám
závislým na pomoci jiné fyzické osoby, která neńı poskytovatelem sociálńıch
služeb nebo osobou bĺızkou. Nově byl tak tento poskytovatel označen jako
asistent sociálńı péče.

Dle § 83 odst. 2 zákona o sociálńıch službách, může být asistentem
sociálńı péče fyzická osoba, která je starš́ı 18 let a je zdravotně zp̊usobilá,
tedy taková osoba, která nemá nárok na př́ıspěvek na péči, nebo osoba,
která má nárok na př́ıspěvek na péči, ale lékařským posudkem vydaným
poskytovatelem zdravotńıch služeb dolož́ı, že je schopna poskytovat pomoc
asistenta sociálńı péče. Dále tato osoba nesmı́ tuto péči poskytovat jako
podnikatel. Výhodou asistent̊u sociálńı péče je, že neńı vyžadována
registrace dle § 79 zákon o sociálńıch službách, nutnost́ı však je uzavřeńı
ṕısemné smlouvy o poskytnut́ı pomoci mezi asistentem sociálńı péče
a osobou, které bude poskytovat pomoc. Dle § 83 odst. 3 zákona
o sociálńıch službách mezi náležitosti této smlouvy patř́ı označeńı
smluvńıch stran, rozsah pomoci, mı́sto a čas poskytováńı pomoci a výše
úhrady za pomoc. Uzavřeńı této smlouvy poté pomáhá krajským pobočkám
Úřadu práce při kontrole využ́ıváńı př́ıspěvku, které muśı být v souladu
s § 29 zákona o sociálńıch službách. Pro účely žádosti o př́ıspěvek na péči
jsou asistenti sociálńı péče uváděni jako osoba pečuj́ıćı. Částka př́ıspěvku
na péči poskytnutá asistentovi sociálńı péče je osvobozena od daňové
povinnosti, a to tak, že od daně z př́ıjmů je měśıčně osvobozena v úhrnu
částka do výše př́ıspěvku na péči pro osobu ve stupni závislosti IV (úplná
závislost) v souladu s ustanoveńım § 4 odst. 1 ṕısm. i) zákona
č. 586/1992 Sb., o dańıch z př́ıjmů (tj. částka do výše 12 000 Kč měśıčně).
Pro účely zdravotńıho pojǐstěńı se z titulu takového př́ıjmu nestává osoba
zaměstnancem 4 a nehrad́ı z něj pojistné. Pojistné za tyto osoby plat́ı stát.

4§ 5 ṕısm. a)bod 1. zákona č. 48/1997 Sb., [18]
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Výše popsaný model finančńıch tok̊u u asistenta sociálńıch služeb
je graficky znázorněn na Obr. 3.3

Obrázek 3.3: Model finančńıch tok̊u u asistenta sociálńı péče

Institut asistenta sociálńıch služeb je jednou ze složek procesu
transformace sociálńıch služeb, který prob́ıhá přibližně od roku 2007. Tento
proces se postupně snaž́ı naplňovat sv̊uj hlavńı ćıl, kterým je transformovat
ústavńı sociálńı péče pro osoby se zdravotńım postižeńım a vytvořit těmto
osobám koordinovanou śıt’ služeb umožňuj́ıćı život v přirozené komunitě
a minimalizovat dosud preferovaný zp̊usob poskytováńı sociálńı služby
prostřednictv́ım ústavńı sociálńı péče. Je nutná předevš́ım změna dotačńı
politiky v oblasti investic (odklon od rozsáhlého budováńı ústavńı sociálńı
péče a větš́ı podpora investic do rozvoje terénńıch a ambulantńıch služeb).
Ve stávaj́ıćıch pobytových zař́ızeńı by mělo doj́ıt k humanizaci a následně
k postupnému rozpuštěńı do přirozené śıtě služeb v komunitě. Postupná
deinstitucionalizace ústavńı péče do přirozené śıtě služeb v komunitě
spoč́ıvá v podpoře rozvoje služeb, které umožńı svým uživatel̊um nejvyšš́ı
možnou mı́ru variabilńıho života, srovnatelného s vrstevńıky. Jde předevš́ım
o služby chráněného bydleńı, osobńı asistence a také služby podpory
samostatného bydleńı.
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3.3.6 Základńı odlǐsnosti srovnávaných institut̊u

Výše byly podrobně popsány dva instituty, jejichž porovnáńı je hlavńı ćılem
této práce, proto je nutné přehledně uvést základńı odlǐsnosti těchto institut̊u.

Poskytovatel sociálńıch pobytových služeb je vždy právnická osoba, jej́ımž
zřizovatelem jsou obvykle obce, kraje nebo Ministerstvo práce a sociálńıch
věćı (dále jen

”
MPSV“). V České republice jsou zřizovateli nejčastěji kraje.

Naopak asistent sociálńı péče je vždy fyzická osoba, která je starš́ı 18 let
a nesmı́ péči poskytovat jako podnikatel.

Dále se srovnávané instituty lǐśı zp̊usobem jejich financováńı ze strany
státu. Poskytovatel̊um sociálńıch pobytových služeb nálež́ı účelově určené
dotace ze státńıho rozpočtu, které jsou přidělovány Ministerstvem práce
a sociálńıch věćı, na základě žádost́ı, které jsou podávány prostřednictv́ım
kraj̊u. Asistentu sociálńı péče nenálež́ı žádná podobná dotace ze státńıho
rozpočtu. Za ekvivalent této dotace je možné považovat výhodu,
že za asistenta stát hrad́ı zdravotńı pojǐstěńı ze státńıho rozpočtu.

Dále je rozd́ıl také v počtu klient̊u, kterým je možno potřebnou péči
nab́ıdnout, což je zp̊usobeno povahou těchto dvou institut̊u. Z toho je
zřejmé, že asistent sociálńı péče je citlivěǰśı na odchod klient̊u, kdy odchod
jednoho nebo dvou klient̊u může znamenat tak velký výpadek
ve financováńı, že má likvidačńı d̊usledek na asistenta sociálńı péče. Větš́ı
pozornost tomuto rizikovému faktoru bude věnována v podkapitole 6.3.1
při modelováńı pravděpodobnosti vzniku finančńı ztráty asistenta metodou
ruinováńı. .

Nezpochybnitelnou hlavńı výhodou institutu asistenta sociálńı péče
je fakt, že péče je chápána jako zprostředkováńı rovného př́ıstupu
k životńım šanćım, zlepšeńı kvality života klienta. Asistent má klientovi
dopomoci k reálně dosažitelné nezávislosti při sebeobsluze a chodu
domácnosti, dopravě, vzděláváńı a také jeho pracovńım uplatněńı.
Při umı́stěńı klienta do zař́ızeńı poskytovatele sociálńıch pobytových služeb
nelze zajistit takovýto individuálńı př́ıstup.
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4 Mezinárodńı srovnáńı péče o osoby
s duševńı poruchou

Př́ıstup společnosti k lidem s duševńımi poruchami vycháźı předevš́ım
z tradičńım kulturńıch vazeb ve společnosti a v r̊uzných státech se odlǐsuje.
Sociálńı a ekonomické náklady souvisej́ıćı s péč́ı o takto hendikepované
osoby se v r̊uzných systémech rozloženy mezi jednotlivce, jejich rodiny,
společnost a zdravotńı systémy r̊uzně.

Společných faktorem ve vyspělých státech v posledńıch letech je však
snaha zaměřit se na větš́ı integraci osob s duševńımi poruchami
do společnosti. Jsou rozv́ıjeny nové platebńı systémy pro podporu péče
na úrovni primárńı péče a pro rozvoj služeb, které budou schopny pružněji
reagovat na měńıćı se potřeby a modely pacienta.

V letech 2010–2013 byla realizována studie OECD, která na základě dat
źıskaných ve 37 zemı́ch provedla porovnáńı péče o osoby s duševńı poruchou
a formulovala sadu základńıch doporučeńı [8].

V Tab. 4.1 jsou ukázány závěry studie, které porovnávaj́ı celkové náklady
na péči o osoby s duševńım postižeńım ve čtyřech vybraných zemı́ch.

Německo J.Korea Nizozemsko Česká rep.

USD % USD % USD % USD %

Nemocničńı péče 146.7 33% 71.7 66% 294.6 45% 36.0 69%

Dlouhodobá osobńı
péče

117.2 26% 11.4 11% 237.4 37% 2.3 4%

Ambulančńı péče 78.1 18% 14.7 14% 48.4 7% 11.7 23%

Náklady na léky 55.0 12% 6.9 6% 33.7 5% 0.1 0%

Ostatńı 48.1 11% 3.3 3% 34.3 5% 1.8 6%

Celkové náklady 445.1 100% 108.0 100% 648.4 100% 51.9 100%

Tabulka 4.1: Celkové ročńı náklady na psychiatrickou péči v jednotlivých
státech přepočtené na jednoho obyvatele (zdroj: [8], strana 36 )

Ve všech těchto státech je dominantńı část náklad̊u soustředěna
v nemocničńı péči, šetřeńı v České republice však kromě výrazně nižš́ıch
absolutńıch částek vykazuje také diametrálně odlǐsnou strukturu
poskytovatel̊u.
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Mezinárodńı srovnáńı péče o osoby s duševńı poruchou

V řadě zemı́, pro které byly k dispozici údaje o výdaj́ıch v minulých
obdob́ıch, byl zaznamenán trend posiluj́ıćı výdaje na služby poskytované
v rámci individuálńıch nebo komunitńıch skupin na úkor ústavńı
a nemocničńı péče. Ačkoliv porovnatelnost náklad̊u na jednotlivé segmenty
poskytovatel̊u péče v této oblasti je velmi problematická, výsledky této
a řady daľśıch studíı [7], [14], [13] ukazuj́ı, že z hlediska celkových
ekonomických a sociálńıch náklad̊u je nejvýhodněǰśı kombinace r̊uzných
poskytovatel̊u. Institucionálńı péče v ústavech a nemocnićıch je
poskytována jako intenzivńı a komplexńı péče v př́ıpadě akutńıch forem
duševńıch chorob a v obdob́ı

”
stabilńıho stavu“ je vhodné využ́ıvat péči

o nemocné v rodinném prostřed́ı prostřednictv́ım asistent̊u, př́ıpadně
komunitńı péče v malých skupinách.

Pośıleńı financováńı prostřednictv́ım individuálńıch rozpočt̊u, kdy pacient
sám poptává individuálńı péči, např́ıklad prostřednictv́ım asistent̊u, v řadě
zemı́ vedlo ke sńıžeńı náklad̊u na péči v oblasti duševńıho zdrav́ı. Údaje
také naznačuj́ı, že individuálńı př́ıstup je nákladově efektivněǰśı [8] a klienti
jako pozitivum uvád́ı i významně vyšš́ı kvalitu života. Na druhou stranu
mnoho klient̊u a poskytovatel̊u vyjádřilo i obavy ze zvyšuj́ıćı se byrokratické
zátěže, zp̊usobené přechodem k individuálńımu financováńı, a také z toho, že
individuálńı financováńı může zast́ırat snižováńı úrovně služeb a větš́ı zat́ıžeńı
rodiny a okoĺı nemocných.
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5 Charakteristika srovnávaných
poskytovatel̊u sociálńıch služeb

Poskytovatelem sociálńı služby je právnická nebo fyzická osoba, která
poskytuje své služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálńıch službách.
Poskytovatelem sociálńı služby nejsou rodinńı př́ıslušńıci či asistenti sociálńı
péče, kteř́ı pečuj́ı o své bĺızké či jiné osoby v domáćım prostřed́ı. Stejně tak
neńı poskytovatelem sociálńı služby subjekt, který neńı registrován jako
poskytovatel sociálńıch služeb ve smyslu tohoto zákona. Pro účely této
práce byly zvoleny poskytovatelé sociálńıch pobytových služeb
a poskytovatelé služeb asistenta sociálńı péče.

5.1 Poskytovatel sociálńı pobytové služby

Pro účely této práce byly vybráńı tři konkrétńı poskytovatelé sociálńı
pobytové služby (tzn. poskytovatelé DOZP a DZR), kteř́ı byly vybráni jako
representanti poskytovatel̊u. Vzhledem k citlivosti dat budou v této práci
analyzovańı poskytovatelé anonymizováni. Jedná se o tři př́ıspěvkové
organizace, jej́ımiž zřizovateli je vždy jeden z kraj̊u České republiky. Dále
budou tito poskytovatelé označováńı jako poskytovatel 1, 2, 3.

Poskytovatelé poskytuj́ı následuj́ıćı služby:

• ubytováńı, úklid, prańı, oprava oděv̊u, žehleńı,

• stravováńı (celodenńı strava – minimálně 3 hlavńı j́ıdla denně),

• pomoc při zvládáńı běžných úkon̊u péče o vlastńı osobu (oblékáńı,
základńı mobilita),

• pomoc při osobńı hygieně nebo poskytnut́ı podmı́nek pro osobńı
hygienu,

• výchovné, vzdělávaćı a aktivizačńı činnosti,

• zprostředkováńı kontaktu se společenským prostřed́ım,

• sociálńı terapeutické činnosti,

• pomoc při uplatňováńı práv, oprávněných zájmů a při obstaráváńı
osobńıch záležitost́ı,

• sociálńı poradenstv́ı.
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Charakteristika poskytovatel̊u Poskytovatel sociálńı pobytové služby

Poskytovatelé 1 a 2 nav́ıc zajǐst’uj́ı také zdravotńı péči (zvláštńı
ambulantńı péče – ošetřovatelská a rehabilitačńı péče). A poskytovatel 1
ještě nav́ıc také ergoterapii a ústavńı výchovu. Rozbor náklad̊u a př́ıjmů
bude prováděn za rok 2013 u poskytovatel̊u 1 a 2 a u poskytovatel 3 za rok
2014. Důvodem je, že v pr̊uběhu zpracováńı byly k dispozici účetńı
uzávěrky pro prvńı dva poskytovatele jen za rok 2013 a naopak
pro poskytovatele 3 byla z exterńıch zdroj̊u źıskána jen potřebná data
za rok 2014 a za rok 2013 nebyla tato data k dispozici. Z d̊uvodu lepš́ı
kvality dat poskytovatele 3 źıskaných z odlǐsných zdroj̊u než pro ostatńı
poskytovatele byla pro tohoto poskytovatele zhotovena podrobněǰśı analýza.
Základńı informace o analyzovaných třech poskytovateĺıch jsou uvedeny
v Tab. 5.1.

Poskytovatel

1 (2013) 2 (2013) 3 (2014)

Celková kapacita

Kapacita zař́ızeńı 65 162 60

Počet klient̊u 62 150 57

- z toho děti a mládež do 18 let 19 0

- z toho muži 41 105 57

- z toho ženy 21 45 0

Pr̊uměrná obložnost 95.38% 92.59% 95.00%

Počet klient̊u

- přijatých 6 2 3

- propuštěných 7 1 0

- zemřelých 3 3 0

Struktura klient̊u dle stupně závislosti

- I. stupeň 0 2 1

- II. stupeň 5 35 10

- III. stupeň 16 49 24

- IV. stupeň 40 64 22

- bez př́ıspěvku 1 0 0

Struktura klient̊u dle věku

3 - 6 let 2 0 0

7 - 12 let 5 3 0

13 - 18 let 12 3 0

19 - 26 let 22 20 4

27 a v́ıce let 21 124 53

pr̊uměrný věk klient̊u 23.20 33.82 45.32

Počet zaměstnanc̊u

- celkem 44.30 86.60 80.71

- v př́ımé péči 30.60 63.00 57.04

Tabulka 5.1: Základńı údaje o vybraných poskytovateĺıch
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Charakteristika poskytovatel̊u Asistent sociálńı služby

5.2 Asistent sociálńı služby

Pro potřeby této práce byl uvažován modelový př́ıpad asistenta sociálńıch
služeb. Jedná se o fyzickou osobu, která asistenčńı služby neposkytuje jako
svou podnikatelskou činnost. Z d̊uvodu vysoké časové náročnosti
vykonáváńı této služby neńı asistent schopen současně vykonávat žádné
daľśı zaměstnáńı a jeho jediné finančńı př́ıjmy plynou z péče o osoby
s duševńım postižeńım. Model je uvažován pro r̊uzné situace z hlediska
ubytováńı asistenta a klient̊u. Jedná se o situace, kdy asistent má
k dispozici vlastńı nemovitost nebo financuje nemovitost formou
hypotečńıho úvěru. Dále je uvažována situace, kdy asistent bydĺı
ve společné domácnosti s klienty nebo za klienty jen doj́ıžd́ı ze svého
bydlǐstě. Asistent je schopen klient̊um poskytovat následuj́ıćı služby:

• mobility,

• orientace,

• komunikace,

• stravováńı,

• oblékáńı a obouváńı,

• tělesná hygiena,

• výkon fyziologické potřeby,

• péče o zdrav́ı,

• osobńı aktivity,

• péče o domácnost.

Vzorová smlouva, na jej́ımž základě asistent sociálńı péče poskytuje služby
klient̊um, je uvedena v Př́ıloze 1 této práce.

Asistent sociálńı péče je limitován počtem klient̊u, kterým může
poskytovat péči. Tato limitace záviśı na stupni závislosti klient̊u, která
zohledňuje základńı životńı potřeby, při kterých klient potřebuje pomoci
a neńı schopen je zvládat sám bez pomoci jiné osoby.

Pro modelového asistenta je tato hranice stanovena na 6 klient̊u, z toho
však nejvýše dva ve IV. stupni závislosti. Tato hranice byla zvolena na základě
konzultace s odborńıkem v oblasti sociálńı péče, který je konzultantem této
práce.
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Charakteristika poskytovatel̊u Asistent sociálńı služby

Naopak oproti poskytovatel̊um pobytových sociálńıch služeb neńı asistent
limitován částkou, kterou smı́ vybrat od klient̊u. Dá se tedy ř́ıci, že asistent
může od klient̊u za služby požadovat takové množstv́ı finanćı, které jsou mu
klienti schopni a ochotni uhradit.
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6 Analýza náklad̊u a výnos̊u

Ćılem této práce je vytvořit analýzu náklad̊u na klienta pobytové sociálńı
služby a porovnat s využit́ım srovnávaćı analýzy s náklady na klienta
při využit́ı služeb asistenta sociálńı péče. Pro přehlednost je zde využ́ıvána
terminologie účetńı, je tak využ́ıván název analýza náklad̊u a výnos̊u.
Fakticky jsou však výnosy zdrojem financováńı.

6.1 Péče o klienta v pobytové sociálńı službě

Tato podkapitola je rozdělena do čtyř část́ı. Nejprve je zaměřena na rozbor
náklad̊u vybraných poskytovatel̊u na základě jejich účetńıch dat a informaćı
źıskaných z výročńıch zpráv. Pro poskytovatele 3 je poté provedena
podrobněǰśı analýza náklad̊u, které vycháźı z detailněǰśıch dat poskytnutých
z exterńıho zdroje. Závěrečné části této kapitoly jsou věnovány rozboru
výnos̊u všech tř́ı poskytovatel̊u a souhrnu a interpretaci výsledk̊u.

6.1.1 Rozbor účtovaných náklad̊u

Náklady byly rozděleny do skupin dle zp̊usobu jejich využit́ı.
Nejvýznamněǰśımi položkami náklad̊u všech poskytovatel̊u jsou osobńı
náklady (pokrývaj́ı 63 - 74 % celkových náklad̊u), které byly dále rozloženy
na mzdovou část, část odváděnou státu a ostatńı. Daľśı nákladové položky
zahrnuj́ıćı materiál, energie, finančńı náklady a ostatńı netvoř́ı významnou
část náklad̊u a jsou souhrnně označeny jako ostatńı náklady.

Výše popsaná struktura náklad̊u. je zachycena na Obr. 6.1 na straně 34
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Analýza náklad̊u a výnos̊u Pobytové služby

Obrázek 6.1: Struktura náklad̊u poskytovatele

V Tab. 6.1 jsou zobrazeny ročńı náklady jednotlivých poskytovatel̊u, které
jsou následně rozpočteny dle počtu klient̊u a počtu zaměstnanc̊u.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

v Kč v % v Kč v % v Kč v %

Náklady celkem 21 220 169.37 41 728 993.31 33 632 986.16

Mzdové náklady a pojǐstěńı 14 873 033.30 70% 26 420 802.12 63% 24 955 258.81 74%

Mzdové náklady 10 947 653.00 52% 19 485 070.00 47% 18 485 376.90 55%

z toho čistá mzda 8 101 263.22 38% 14 418 951.80 35% 13 679 178.91 41%

z toho ZP 492 644.39 2% 876 828.15 2% 831 841.96 2%

z toho SP 711 597.45 3% 1 266 529.55 3% 1 201 549.50 4%

z toho daň 1 642 147.95 8% 2 922 760.50 7% 2 772 806.54 8%

Odvody státu 3 722 202.02 18% 6 624 923.80 16% 6 285 028.15 19%

z toho ZP 985 288.77 5% 1 753 656.30 4% 1 663 683.92 5%

z toho SP 2 736 913.25 13% 4 871 267.50 12% 4 621 344.23 14%

Ostatńı soc. pojǐstěńı 203 178.28 1% 310 808.32 1% 184 853.76 1%

Ostatńı náklady 6 347 136.07 30% 15 308 191.19 37% 8 677 727.35 26%

z toho materiál 2 258 138.18 11% 6 692 838.33 16% 3 577 743.43 11%

z toho energie 1 627 952.44 8% 3 167 819.21 8% 0.00 0%

z toho finančńı náklady 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

z toho ostatńı 2 461 045.45 12% 5 447 533.65 13% 5 099 983.92 15%

Tabulka 6.1: Přehled celkových ročńıch náklad̊u jednotlivých poskytovatel̊u

34



Analýza náklad̊u a výnos̊u Pobytové služby

Přehled ročńıch náklad̊u přepočtených na jednoho klienta je zachycen
v Tab. 6.2.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

Náklady celkem 342 260.80 278 193.29 590 052.39

Mzdové náklady a pojǐstěńı 239 887.63 176 138.68 437 811.56

Mzdové náklady 176 575.05 129 900.47 324 304.86
z toho čistá mzda 130 665.54 96 126.35 239 985.59
z toho ZP 7 945.88 5 845.52 14 593.72
z toho SP 11 477.38 8 443.53 21 079.82
z toho daň 26 486.26 19 485.07 48 645.73
Odvody státu 60 035.52 44 166.16 110 263.65
z toho ZP 15 891.75 11 691.04 29 187.44
z toho SP 44 143.76 32 475.12 81 076.21
Ostatńı soc. pojǐstěńı 3 277.07 2 072.06 3 243.05

Ostatńı náklady 102 373.16 102 054.61 152 240.83

z toho materiál 36 421.58 44 618.92 62 767.43
z toho energie 26 257.30 21 118.79 0.00
z toho finančńı náklady 0.00 0.00 0.00
z toho ostatńı 39 694.28 36 316.89 89 473.40

Tabulka 6.2: Ročńı náklady přepočtené na jednoho klienta [v Kč]

Grafické vyjádřeńı ročńıch náklad̊u na jednoho klienta u jednotlivých
poskytovatel̊u je zachyceno na Obr. 6.2.

Obrázek 6.2: Ročńı náklady na jednoho klienta u jednotlivých poskytovatel̊u
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Analýza náklad̊u a výnos̊u Pobytové služby

Dále byly celkové náklady poskytovatel̊u vztaženy k počtu zaměstnanc̊u.
Byl uvažován celkový počet zaměstnanc̊u a poté jen počet zaměstnanc̊u, kteř́ı
jsou zaměstnáni v př́ımé péči o klienty.

Vypočtené č́ıselné hodnoty jsou uvedeny v Tab.6.3 a grafické vyjádřeńı
je zachyceno na Obr. 6.3 a Obr. 6.4 na straně 37.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

všichni př́ımá péče všichni př́ımá péče všichni př́ımá péče

Náklady celkem 479 010.60 693 469.59 481 859.05 662 364.97 416 713.99 589 638.61

Mzdové náklady a pojǐstěńı 335 734.39 486 046.84 305 090.09 419 377.81 309 196.62 437 504.54

Mzdové náklady 247 125.35 357 766.44 225 000.81 309 286.83 229 034.53 324 077.44

z toho čistá mzda 182 872.76 264 747.16 166 500.60 228 872.25 169 485.55 239 817.30

z toho ZP 11 120.64 16 099.49 10 125.04 13 917.91 10 306.55 14 583.48

z toho SP 16 063.15 23 254.82 14 625.05 20 103.64 14 887.24 21 065.03

z toho daň 37 068.80 53 664.97 33 750.12 46 393.02 34 355.18 48 611.62

Odvody státu 84 022.62 121 640.59 76 500.27 105 157.52 77 871.74 110 186.33

z toho ZP 22 241.28 32 198.98 20 250.07 27 835.81 20 613.11 29 166.97

z toho SP 61 781.34 89 441.61 56 250.20 77 321.71 57 258.63 81 019.36

Ostatńı soc. pojǐstěńı 4 586.42 6 639.81 3 589.01 4 933.47 2 290.35 3 240.77

Ostatńı náklady 143 276.21 207 422.75 176 768.95 242 987.16 107 517.38 152 134.07

z toho materiál 50 973.77 73 795.37 77 284.51 106 235.53 44 328.38 62 723.41

z toho energie 36 748.36 53 201.06 36 579.90 50 282.84 0.00 0.00

z toho finančńı náklady 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

z toho ostatńı 55 554.07 80 426.32 62 904.55 86 468.79 63 189.00 89 410.66

Tabulka 6.3: Ročńı náklady přepočtené na zaměstnance [v Kč]

Obrázek 6.3: Ročńı náklady na jednoho zaměstnance u jednotlivých
poskytovatel̊u
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Obrázek 6.4: Ročńı náklady na jednoho zaměstnance v př́ımé péči
u jednotlivých poskytovatel̊u

Výše uvedená analýza ukázala, že u všech tř́ı sledovaných poskytovatel̊u
jsou mzdové náklady dominantńı část́ı celkových náklad̊u. Výše mzdových
náklad̊u je u jednotlivých poskytovatel̊u odlǐsná, procentuálně však tvoř́ı
u všech poskytovatel̊u 63 - 74 % celkových náklad̊u. Výrazný rozd́ıl mezi
jednotlivými poskytovateli je v přepočtených nákladech na jednoho klienta,
kdy rozpět́ı je od přibližně 130 000 Kč do 324 000 Kč za rok. Tento rozd́ıl
může být zp̊usoben zdravotńım stavem konkrétńıch pacient̊u, kdy každý
potřebuje odlǐsně časově náročnou péči. Tato rozd́ılnost mezi jednotlivými
poskytovateli může být však také zp̊usobem personálńı politikou daného
poskytovatele. Pro podrobněǰśı analýzu by bylo nutné źıskat detailněǰśı
informace od jednotlivých poskytovatel̊u, což nebyly poskytovatelé ochotni
pro potřeby této práce poskytnout. U ostatńıch náklad̊u neńı u jednotlivých
poskytovatel̊u rozd́ıl př́ılǐs výrazný a výše ostatńıch náklad̊u se pochybuje
v rozmeźı přibližně 102 000 Kč a 153 000 Kč na jednoho klienta za rok.
U poskytovatel 3 nebyly v této skupině rozlǐseny náklady na materiál
a na energie.
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6.1.2 Detailńı nákladová analýza poskytovatele 3

V této části byla použita data z exterńıho zdroje, která obsahovala
podrobné náklady na konkrétńı anonymizované klienty. Pro každého klienta
byly k dispozici následuj́ıćı údaje:

• stupeň závislosti,

• věk,

• vykázané hodiny př́ımé péče,

• náklady dělené dle jejich typu (osobńı, materiálové, odpisy, služby
a ostatńı).

Struktura klient̊u u poskytovatele 3 je specifická t́ım, že jsou zde pouze
klienti mužského pohlav́ı a pr̊uměrný věk obyvatel, 45,32 let, je výrazně vyšš́ı
než u zbylých dvou poskytovatel̊u, když u poskytovatele 1 je pr̊uměrný věk
klient̊u 23,20 let a u poskytovatele 2 je to 33,82 let.

Na základě hodnot pro jednotlivé klienty byly dopočteny základńı
agregované hodnoty: pr̊uměrný věk klient̊u, pr̊uměrné ročńı vykázané
hodiny př́ımé péče pro klienta a podrobněji členěné pr̊uměrné náklady
na klienta. Základńı souhrnné údaje o poskytovateli 3 jsou
uvedeny v Tab. 6.4.

Počet Vek Hodiny Náklady [v Kč]

Osobńı Materiál Odpisy Služby Ostatńı Celkem

57 45.32 689.96 153 496.22 19 390.96 17 528.99 9 941.28 359.73 200 717.18

Tabulka 6.4: Rozbor pr̊uměrných ročńıch náklad̊u náklad̊u na klienta

Na Obr. 6.5 na straně 39 je zobrazena struktura př́ımo vykázaných
náklad̊u. Nejvýznamněǰśımi položkami př́ımo vykázaných náklad̊u jsou
osobńı náklady, které jsou kalkulované podle času, který zaměstnanci př́ımo
věnuj́ı konkrétńımu klientovi.

Celkové ročńı náklady na jednotlivé klienty jsou vizuálně zobrazeny
na Obr. 6.6 na straně 39, kde každý bod grafu odpov́ıdá náklad̊um jednoho
konkrétńıho klienta.

V daľśı fázi byla provedena analýza, kdy byli klienti rozděleni do čtyř
skupin podle stupně jejich závislosti. Ve skupině s prvńım stupněm
závislosti je jen jeden klient, nelze tak usuzovat žádné závěry. Klienti
ve skupině s druhým stupně závislosti tvoř́ı z hlediska celkových náklad̊u
poměrně kompaktńı soubor s malou variabilitou. Naopak ve skupinách
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Obrázek 6.5: Struktura př́ımo vykázaných náklad̊u poskytovatele 3

Obrázek 6.6: Celkové ročńı náklady zjǐstěné na konkrétńı klienty

se třet́ım a čtvrtým stupněm závislosti se vyskytuj́ı klienti s výrazně
vyšš́ımi celkovými náklady než je pr̊uměr v uvedené skupině. Jedná se
o klienty, kteř́ı potřebuj́ı významně větš́ı péči a personál jim věnuje v́ıce
času.
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Pro každou skupinu byl určen pr̊uměrný věk klient̊u ve skupině, pr̊uměrné
ročńı vykázané hodiny př́ımé péče pro klienta a podrobněji členěné pr̊uměrné
ročńı náklady na klienta. Údaje jsou uvedeny v Tab. 6.5.

Závislost Počet Vek Hodiny Osobńı Materiál Odpisy Služby Ostatńı Celkem

st.1 1 20.00 664.58 109 706.06 15 403.91 14 849.25 8 270.14 467.72 148 697.06

st.2 10 47.20 520.68 85 950.75 12 068.41 11 633.85 6 479.36 366.44 116 498.81

st.3 24 45.58 672.88 151 333.33 19 051.35 17 182.27 9 751.15 345.61 197 663.72

st.4 22 45.32 786.71 188 548.67 23 271.11 20 708.64 11 798.27 367.18 244 693.85

Celkem 57 45.32 689.96 153 496.22 19 390.96 17 528.99 9 941.28 359.73 200 717.18

Tabulka 6.5: Pr̊uměrné ročńı náklady na klienta dle stupně závislosti [v Kč]

Z vypočtených hodnot vyplývá, že stupeň závislosti se zejména projev́ı
ve zvýšeńı hodin, které je nutno klientovi věnovat a t́ım ve zvýšeńı osobńıch
náklad̊u. Vzhledem k tomu, že v prvńım stupni závislosti byl zařazen pouze
jeden klient, nelze pro tuto skupinu klient̊u vyvozovat obecné závěry.
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Grafická vizualizace dat uvedených v tabulce 6.5 je zachycena na Obr. 6.7.

Obrázek 6.7: Pr̊uměrné ročńı náklady na klienty dle stupně závislosti -
vizualizace

6.1.3 Výnosy

Struktura výnos̊u dle vnitropodnikového účetnictv́ı všech poskytovatel̊u
je znázorněna na Obr. 6.8.

Obrázek 6.8: Struktura výnos̊u poskytovatele
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Nejvýznamněǰśı položky výnos̊u poskytovatel̊u sociálńıch pobytových
služeb jsou výnosy z činnosti a dotace. Téměř nevýznamnou položkou jsou
finančńı výnosy, které zahrazuj́ı výnosy z finančńıch operaćı jako tržby
z prodeje cenných paṕır̊u a vklad̊u, úroky, kurzové zisky ze splacených
pohledávek a závazk̊u, výnosy z finančńıch investic, výnosy z krátkodobého
finančńıho majetku a ostatńı finančńı výnosy.

Dle zákona o sociálńıch službách jsou kraje povinny zajistit dostupnost
poskytováńı sociálńıch služeb a tak muśı určit śıt’ sociálńıch služeb na svém
územı́. Kraje proto zřizuj́ı domovy pro osoby se zdravotńım postižeńım
a domovy se zvláštńım režimem. Jakožto zřizovatelé jim také poskytuj́ı
dotace, které kraje samy źıskávaj́ı z kapitoly státńıho rozpočtu, která je
určena na financováńı běžných výdaj̊u souvisej́ıćıch s poskytováńım
základńıch druh̊u a forem sociálńıch služeb v rozsahu stanoveném
základńımi činnostmi u jednotlivých druh̊u sociálńıch služeb. Tyto dotace
kraji poskytuje Ministerstvo práce a sociálńıch věćı dle zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech.

Daľśı významnou položkou jsou výnosy z činnosti, které zahrnuj́ı platby
klient̊u, které hrad́ı poskytovateli. Tyto výnosy jsou složeny z části
zákonného př́ıspěvku na péči, dále z části, kterou klienti hrad́ı poskytovateli
za služby a za stravováńı. Maximálńı výše úhrady za ubytováńı a stravováńı
je stanovena vždy aktuálńım prováděj́ıćım předpisem k zákonu o sociálńıch
službách. Nyńı se jedná o Vyhlášku č. 505/2006 Sb., která stanovuje,
že maximálńı výši úhrady za ubytováńı je ve výši 210 Kč/den, za celodenńı
stravováńı ve výši 170 Kč/den a za jeden oběd 75 Kč. Zákonem
je stanoveno, že po úhradě za ubytováńı a stravu při poskytováńı služeb
v pobytové sociálńı službě, muśı klientovi z̊ustat alespoň 15 % jej́ıho př́ıjmu.

Konkrétńı výše ročńıch výnos̊u pro jednotlivé poskytovatele včetně
podrobněǰśıho členěńı jsou uvedeny v Tab. 6.6.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

v Kč v % v Kč v % v Kč v %

Výnosy celkem 21 221 380.70 41 881 186.17 33 632 986.16

Dotace 9 432 000.00 44% 11 555 777.00 28% 20 065 721.96 60%

Finančńı výnosy 338.05 0% 59 613.02 0% 5 263.87 0%

Výnos z činnosti 11 789 042.65 56% 30 265 796.15 72% 13 562 000.33 40%

Tabulka 6.6: Ročńı výnosy jednotlivých poskytovatel̊u
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Pro srovnatelnost jednotlivých údaj̊u byly celkové výnosy poskytovatel̊u
přepočteny na jednoho klienta. Pr̊uměrné ročńı údaje na jednoho klienta jsou
zachyceny v Tab. 6.7 a na Obr. 6.9.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

Výnosy celkem 342 260.80 278 193.29 590 052.39

Dotace 152 129.03 77 038.51 352 030.21

Finančńı výnosy 5.45 397.42 92.35

Výnos z činnosti 190 145.85 201 771.97 237 929.83

Tabulka 6.7: Ročńı výnosy na jednoho klienta [v Kč]

Obrázek 6.9: Ročńı výnosy na jednoho klienta u jednotlivých poskytovatel̊u

Z výše uvedených údaj̊u je vidět, že pr̊uměrná výše ročńıch výnos̊u
na jednoho klienta je ve sledovaných zař́ızeńıch značně odlǐsná, což může
být zp̊usobeno např́ıklad strukturou klient̊u v jednotlivých stupńıch
závislosti, dále též výš́ı státńı a krajské dotace a v neposledńı řadě též
aktivitou managementu zař́ızeńı, který dokáže źıskávat vyšš́ı výnosy
z ostatńıch činnost́ı.
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V daľśım kroku byly hodnoty celkových ročńıch výnos̊u přepočteny
na jednoho zaměstnance. Stejně jako u náklad̊u byl uvažován celkový počet
zaměstnanc̊u a poté jen počet zaměstnanc̊u, kteř́ı jsou zaměstnáni v př́ımé
péči o klienty.

Vypočtené č́ıselné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 6.8 a grafické vyjádřeńı
je zachyceno na Obr. 6.10 a Obr. 6.11 na straně 45.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

všichni př́ımá péče všichni př́ımá péče všichni př́ımá péče

Výnosy celkem 479 037.94 693 509.17 483 616.47 664 780.73 416 713.99 589 638.61

Dotace 212 911.96 308 235.29 133 438.53 183 425.03 248 615.07 351 783.34

Finančńı výnosy 7.63 11.05 688.37 946.24 65.22 92.28

Výnos z činnosti 266 118.34 385 262.83 349 489.56 480 409.46 168 033.70 237 762.98

Tabulka 6.8: Pr̊uměrné ročńı výnosy na zaměstnance [v Kč]

Obrázek 6.10: Ročńı výnosy na jednoho zaměstnance u jednotlivých
poskytovatel̊u
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Obrázek 6.11: Ročńı výnosy na jednoho zaměstnance v př́ımé péči
u jednotlivých poskytovatel̊u

6.1.4 Shrnut́ı výsledk̊u analýzy poskytovatel̊u

Analýza náklad̊u a výnos̊u u jednotlivých poskytovatel̊u ukázala,
že společným faktorem je skutečnost, že mzdové náklady tvoř́ı u všech
poskytovatel̊u nejvýznamněǰśı část náklad̊u. V této položce se také
nejvýrazněǰśım zp̊usobem projevuje rozd́ıl mezi jednotlivými poskytovateli.
Ačkoliv mzdové náklady na jednoho klienta jsou u poskytovatel 3 v́ıce
než dvojnásobné než u poskytovatel 2, náklady na jednoho zaměstnance
jsou u obou těchto poskytovatel̊u přibližně stejné. Pravděpodobnou př́ıčinou
této situace je fakt, že poskytovatel 3 poskytuje péči klient̊um
se závažněǰśım postižeńım. Tuto hypotézu potvrzuje také výše dotace
přepočtená na jednoho klienta, která pravděpodobně kompenzuje vysoké
náklady na jednotlivé klienty.
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6.2 Péče o klienta při využit́ı služeb

sociálńıho asistenta

V této podkapitole je modelován asistent sociálńı péče. Jelikož se jedná
o relativně nový institut v oblasti sociálńıch služeb, nelze źıskat mnoho
informaćı a reálných dat. Bylo tedy vycházeno z informaćı poskytnutých
konzultantem této práce a na jejich základě byly vytvořeny modelové
př́ıklady asistent̊u. Nejprve budou analyzovány náklady a výnosy asistenta
sociálńıch služeb. Na závěr této podkapitoly bude na model aplikována
teorie ruinováńı, která je využ́ıvána v pojistné matematice, při odhadováńı
pravděpodobnosti ruinováńı pojǐst’ovny při činnosti v deľśım časovém
horizontu. V pojistné matematice pojem ruinováńı označuje situaci, kdy je
pro pokryt́ı škod v daném odvětv́ı třeba dodatečných kapitálových
prostředk̊u, pro potřeby této práce se tento pojem vztahuje k situaci, kdy
kumulované náklady asistenta převýš́ı kumulované výnosy.

6.2.1 Náklady

Struktura náklad̊u na klienta při využit́ı služeb sociálńıho asistenta
je odlǐsná od náklad̊u při poskytovańı péče poskytovatelem sociálńıch
pobytových služeb, což je zp̊usobeno jejich odlǐsným charakterem.

Náklady jsou rozděleny do dvou skupin, kdy prvńı skupinou je skupina
osobńıch náklad̊u, která zahrnuje náklady mzdové s následuj́ıćımi položkami:

• odměna asistenta - jedná se o ekvivalent mzdy pracovńıka v sociálńıch
službách, která nálež́ı asistentovi za odvedenou práci pro klienty,

• odvody státu - zahrnuje sociálńı pojǐstěńı, které si asistent dobrovolně
hrad́ı sám pro př́ıpad jeho nemoci a daň z př́ıjmu fyzické osoby
(při úhrnu úhrad za poskytovanou péči všech klient̊u ve výši
nad 12 000 Kč měśıčně),

• ostatńı - jedná se o nezařaditelné náklady.

Druhou skupinou jsou ostatńı náklady, které jsou tvořeny z náklad̊u
na bydleńı klient̊u (př́ıpadně asistenta, pokud žij́ı ve společné domácnosti),
náklad̊u na materiál a energie, finančńıch náklad̊u a ostatńıch nezařazených
náklad̊u.
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Výše zmı́něná struktura je přehledně zobrazena na Obr. 6.12.

Obrázek 6.12: Struktura náklad̊u asistenta sociálńı péče

Při odhadu odměny asistenta bylo použity informace źıskané z Českého
statistického úřadu (ČSÚ, [3]), Informačńıho systému o pr̊uměrném výdělku
(ISPV, [11], [12]), Ministerstva práce a sociálńıch věćı (MPSV, [6])
a výročńıch zpráv poskytovatel̊u 1, 2 (VZ) a výkaz zisku a ztrát
poskytovatel 3 (VZZ). Přehledně jsou źıskané údaje shrnuty v Tab. 6.9.

Obdob́ı Zdroj Typ Pr̊uměrná měśıčńı

hrubá mzda/plat

4.čtv 2013 ČSÚ zaměstnanec zdravotńı a sociálńı péče 26 011 Kč

2014 ISPV ošetřovatel a pracovńık v sociálńıch službách

v oblasti pobytové péče

16 393 Kč

2013 ISPV ošetřovatel a pracovńık v sociálńıch službách

v oblasti pobytové péče

15 743 Kč

2013 MPSV zaměstnanec zdravotńı a sociálńı péče 25 084 Kč

2013 VZ zaměstnanec poskytovatele 1 20 594 Kč

2013 VZ zaměstnanec poskytovatele 2 18 177 Kč

2014 VZZ zaměstnanec poskytovatele 3 19 086 Kč

Tabulka 6.9: Zdroje dat pro odhad odměny asistenta

Na základě výše uvedených informaćı byl proveden odhad
odpov́ıdaj́ıćıch osobńıch náklad̊u asistenta částkou ve výši 18 000 Kč
se směrodatnou odchylkou 2 000 Kč, které zahrnuj́ı samotnou odměnu
asistenta, odvody státu - dobrovolná účast na sociálńıch pojǐstěńı a daň
z př́ıjmu (při úhrnu úhrad nad 12 000 Kč měśıčně) a položku ostatńı.

Náklady na bydleńı byly uvažovány v následuj́ıćıch čtyřech variantách:

• asistent bydĺı ve společné domácnosti s klienty v pronajaté nemovitosti,

• asistent bydĺı ve společné domácnosti s klienty v jeho vlastńı
nemovitosti, kterou si asistent poř́ıdil na hypotečńı úvěr,
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• asistent docháźı za klienty do pronajaté nemovitosti,

• asistent docháźı za klienty do jeho vlastńı nemovitosti, kterou si poř́ıdil
na hypotečńı úvěr.

Odhad náklad̊u na bydleńı vycházel z normativńıch náklad̊u na bydleńı,
které jsou stanovovány jako pr̊uměrné náklady na bydleńı podle velikosti
obce a počtu člen̊u domácnosti. Tyto normativńı náklady zahrnuj́ı
pro nájemńı byty nájemné, náklady za plněńı poskytované v souvislosti
s už́ıváńım bytu, náklady na vodné a stočné, odpady, vytápěńı a energie.
U vlastńıch byt̊u jsou v normativńıch nákladech zahrnuty srovnatelné
náklady, které jsou vyč́ısleny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státńı sociálńı
podpoře. Pro odhad byly vyb́ırány výše normativńıch náklad̊u pro obce
9 999 obyvatel, aby byla srovnatelnost náklad̊u s náklady poskytovatel̊u.
Výše normativńıch náklad̊u dle § 26 odst. 1 ṕısm. a) a b) tohoto zákona
pro obdob́ı od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 jsou uvedeny v Tab. 6.10.

Počet osob v rodině Nájemńı smlouva Vlastńı byt

jedna 4 730 Kč 4 409 Kč

dvě 6 998 Kč 6 588 Kč

tři 9 726 Kč 9 159 Kč

čtyři a v́ıce 12 430 Kč 11 676 Kč

Tabulka 6.10: Měśıčńı normativńı náklady na bydleńı

V př́ıpadě, že bylo uvažováno bydleńı financované formou hypotéky, byl
odhad finančńıch náklad̊u stanoven na základě cen nemovitost́ı
zveřejňovaných Českým statistickým úřadem pro rok 2013 v obćıch
do 1 999 obyvatel v Plzeňském kraji. Tyto ceny za posledńı tři roky jsou
uvedeny v Tab. 6.11, kde je uvedena také př́ıslušná pr̊uměrná velikost domu
a vybrané kvantily kupńı cen.

Rok Kupńı cena Pruměrná

velikost RD

Kupńı cena po kvantilech [Kč]

[Kč/m3] [m3] 25 % 50 % 75 %

2011 1 981 662 1 127 1 729 2 462

2012 2 042 670 1 054 1 681 2 630

2013 2 090 648 1 130 1 688 2 596

Tabulka 6.11: Pr̊uměrné kupńı ceny uvedených nemovitost́ı

Na základě výše uvedených informaćı byl ke koupi zvolen rodinný d̊um
o velikosti 1 300 m3, jehož kupńı cena byla odhadnuta částkou 2 717 000 Kč
se směrodatnou odchylkou 100 000 Kč.

Finančńı náklady na poř́ızeńı domu formou hypotéky byly odhadnuty
na základě historického vývoje hypoindexu zveřejňovaného
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na www.hypoindex.cz. Úroková sazba pro hypotečńı úvěr byla odhadnuta
ve výši 3 % se směrodatnou odchylkou 0.5 %. Doba trváńı hypotéky byla
zvolena na 15 let, která odpov́ıdá pr̊uměrné délce hypotéky.

Náklady na materiál a ostatńı náklady byly odhadnuty na základě
informaćı o spotřebńıch vydáńıch domácnost́ı. Pro potřeby srovnatelnosti
náklad̊u s poskytovateli byly do této skupiny zahrnuty jen ty náklady, které
jsou klientovi standardně poskytovány v př́ıpadě využit́ı pobytových
sociálńıch služeb. Dle členěńı České statistického úřadu se jedná o náklady
na potraviny a nealkoholické nápoje, bytové vybaveńı a zař́ızeńı
domácnosti, vzděláváńı a stravovaćı služby. [2] Tato vybraná vydáńı
domácnost́ı d̊uchodc̊u bez ekonomické aktivity jsou zobrazena v Tab. 6.12.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Potraviny a nealkoholické nápoje [Kč] 1 537 1 663 1 826 1 791 1 831 1 811 1 936 1 925

Bytové vybaveńı, opravy [Kč] 529 615 658 654 585 618 563 535

Vzděláváńı [Kč] 72 87 91 81 87 86 77 75

Stravovaćı služby [Kč] 384 428 468 469 447 471 464 447

Celkem [Kč] 2 522 2 792 3 043 2 995 2 950 2 985 3 040 2 982

Tabulka 6.12: Peněžńı vydáńı domácnost́ı na vybrané komodity

Na základě výše uvedeného byly náklady na materiál a ostatńı náklady
celkově odhadnuty ve výši 3 000 Kč měśıčně se směrodatnou odchylkou
100 Kč.

6.2.2 Výnosy

Výnosy asistenta sociálńı péče maj́ı jednoduchou strukturu, nebot’ jediným
významným výnosem je úhrada za pomoc, jejichž výše je stanovená
ve smlouvě a je závislá na rozsahu smluvně dohodnutých služeb, které bude
asistent klientovi poskytovat. Výše této úhrady neńı žádným zp̊usobem
zákonem omezena. Asistent by měl výši úhrady za péči stanovit v souladu
s reálnou situaćı klient̊u, která se odv́ıj́ı od jejich př́ıjmů, které jsou
rozebrány v kapitole 2.

Úhrada za poskytovanou péči zahrnuje př́ıspěvek na péči, který je
v praxi obvykle źıskáván od klienta v plné výši, a dále určitou spoluúčast
klienta, která pokrývá náklady na bydleńı a stravu. V prvńı fázi bude
rozebrána varianta, kdy výnosy asistenta budou zahrnovat jen př́ıspěvek
na péči v plné výši dle stupně závislosti jednotlivých klient̊u. Aktuálně
platné výše př́ıspěvk̊u na péči dle stupně závislosti jsou uvedeny v Tab. 2.1
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a 2.2 na str.10. Pro každého klienta starš́ıho 18 let v I. stupni závislosti je
tak př́ıspěvek ve výši 800 Kč, ve II. stupni závislosti ve výši 4 000 Kč,
ve III. stupni závislosti ve výši 8 000 Kč a ve výši IV. stupni závislosti
12 000 Kč.

Podle výsledk̊u analýzy této varianty bude kalkulována výše spoluúčasti
klienta a následně tedy analyzována varianta, kdy asistent od klienta vyb́ırá
př́ıspěvek na péči v plné výši a dále částku zahrnuj́ıćı spoluúčast v dané
výši, tak aby asistentovi nevznikla ztráta. Bylo by také možné uvažovat
varianty, kdy by asistent od klient̊u neodeb́ıral př́ıspěvek na péči v plné
výši, ale jen procentuálńı část tohoto př́ıspěvku. Př́ıkladem by mohla být
varianta, kdy by asistent od klient̊u bral jen 85 % př́ıspěvku a z př́ıspěvku
by klient̊um z̊ustalo 15 % př́ıspěvku a situace by tak byla stejná jako
při využit́ı služeb poskytovatel̊u pobytových služeb, kteř́ı maj́ı zákonnou
povinnost vyb́ırat př́ıspěvek jen do výše 85 %. Tato situace by však pouze
změnila rozložeńı složek úhrady za poskytovanou péči, nebot’ by se
v závislosti na sńıžeńı složky př́ıspěvku musela zvýšit spoluúčast klient̊u.
V daľśı fázi práce byla tedy analyzována jen situace, kdy asistent vyb́ırá
př́ıspěvek na péči od klient̊u v plné výši.

Jako jednu ze složek výnos̊u asistenta můžeme také chápat částky
za zdravotńı pojǐstěńı, které za asistenta hrad́ı stát. Tato složka je
označována jako finančńı výnosy.

Výše popsaná struktura výnos̊u asistenta sociálńı péče je pro přehlednost
schématicky uvedena na Obr. 6.13.

Obrázek 6.13: Struktura výnos̊u asistenta sociálńı péče
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6.3 Modely finančńıch tok̊u asistenta

Vzhledem k tomu, že nejsou dostupná př́ılǐs konkrétńı data využitelná
pro potřeby analýzy finančńıch tok̊u, byla pro potřeby této práce vytvořena
simulačńı studie možných finančńıch tok̊u asistenta.

Vstupńı hodnoty modelu byly odhadovány na základě osobńıch
konzultaćı s konzultantem této práce, podle výsledk̊u analýzy náklad̊u
a výnos̊u poskytovatel̊u a informaćı źıskaných z Českého statistického
úřadu, na základě zákonných výš́ı př́ıspěvk̊u na péči dle stupně závislosti
klient̊u a daľśıch výše uvedených zdroj̊u.

Následně byly rozebrány modelové situace, kdy asistent pečuje o 3, 4,
5, 6 klient̊u (dále označeno jako

”
A3 - A6“)a jedná se vždy o dva klienty

ve IV. stupni závislosti a poté kombinace klient̊u ve III. a II. stupni závislosti.
V těchto modelových situaćıch byli uvažováni všichni klienti ve věku starš́ı
18 let. Byla provedena analýza pro variantu, kdy asistent zajǐst’uje bydleńı
formou nájmu nebo ve vlastńı nemovitosti, která je poř́ızena na hypotéku.
Následně byla rozebrána varianta, kdy asistent pouze doj́ıžd́ı za klienty a kdy
bydĺı s klienty ve společné domácnosti. Pro jednotlivé varianty byl proveden
následuj́ıćı rozbor náklad̊u a výnos̊u.

Pro každou modelovou situaci A3 - A6 se náklady odv́ıj́ı od konkrétńıho
počtu klient̊u a př́ıslušné modelové situace. Náklady jsou kalkulovány
zp̊usobem, který je popsán v kapitole 6.2.1. Výnosy jsou z největš́ı mı́ry
tvořeny př́ıspěvkem na péči dle stupně závislosti klient̊u (konkrétńı výše
jsou uvedeny v Tab. a 2.2 na str.10), dále zdravotńım pojǐstěńım, které je
hrazeno státem za asistenta a pro varianty, kdy je bydleńı ve vlastńı
nemovitosti asistenta poř́ızené na hypotéku, je do výnos̊u zahrnut také
výnos z budoućıho prodeje této nemovitosti.

Asistent pečuje o šest klient̊u (dále značena jako modelová situace
A6). Dva klienti jsou ve IV. stupni závislosti, dva klienti jsou ve III. stupni
závislosti a dva klienti jsou ve II. stupni závislosti.

Rozbor v Tab. 6.13 ukazuje, že jen v situaci, kdy bude asistent
za klienty docházet do pronajaté nemovitosti, budou náklady menš́ı než
výnosy, konkrétně menš́ı o 415 Kč. Ve všech ostatńıch modelových situaćıch
budou náklady asistenta větš́ı než výnosy.

V př́ıpadě, že asistent bude bydlet ve společné domácnosti s klienty
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Analýza náklad̊u a výnos̊u Modely finančńıch tok̊u asistenta

v pronajatém bytě, je tento rozd́ıl nejmenš́ı a to 2 585 Kč, naopak
v př́ıpadě, kdy asistent bude bydlet s klienty ve společné domácnosti
v domě, který byl poř́ızen na hypotéku, je tento rozd́ıl rovem 10 419 Kč a je
tedy největš́ı. Pokud má být činnost asistenta dlouhodobě udržitelná, je
nutné, aby úhrada od každého klienta pro asistenta byla zvýšena
o poměrnou část z tohoto rozd́ılu.

Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná domácnost Docházeńı Společná domácnost

výše hypotéky 0.00 0.00 2 717 000.00 2 717 000.00

RPSN 0.00 0.00 0.03 0.03

doba spláceńı 0.00 0.00 15.00 15.00

NÁKLADY

- měśıčńı splátka hypotéky 0.00 0.00 18 763.10 18 763.10

- normativńı náklady bydleńı 12 430.00 12 430.00 11 676.00 11 676.00

- peněžńı vydáńı domácnosti 18 000.00 21 000.00 18 000.00 21 000.00

- osobńı náklady 18 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00

Náklady celkem 48 430.00 51 430.00 66 439.10 69 439.10

VÝNOSY

- př́ıspěvek na péči (II. stupeň) 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00

- př́ıspěvek na péči (III. stupeň) 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00

- př́ıspěvek na péči (IV. stupeň) 24 000.00 24 000.00 24 000.00 24 000.00

- ZP hrazené státem za asistenta 845.00 845.00 845.00 845.00

- výnos z budoućıho prodeje

nemovitosti

00.00 00.00 10 175.01 10 175.01

Výnosy celkem 48 845.00 48 845.00 59 020.01 59 020.01

ROZDÍL 415.00 -2 585.00 -7 419.09 -10 419.09

Tabulka 6.13: Rozbor měśıčńıch náklad̊u a výnos̊u pro modelovou situaci A6

Vzhledem k tomu, že jednotlivé náklady asistenta podrobně rozepsané
v podkapitole 6.2.1 nelze určit přesně, byla při odhadech kromě odhadu
jejich středńı hodnoty odhadována i jejich variabilita vyjádřená
směrodatnou odchylkou. Pomoćı simulace pak byla analyzována variabilita
celkových náklad̊u a výnos̊u asistenta. Výsledek simulačńıch experiment̊u
jsou presentovány ve formě Boxplot graf̊u, které zachycuj́ı kromě středńı
hodnoty rozd́ıl̊u výnos̊u a náklad̊u také jejich dolńı a horńı kvartily. Tyto
Boxploty jsou zobrazeny na Obr. 6.14 na straně 53.
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Obrázek 6.14: Boxplot grafy měśıčńıho rozd́ılu výnos̊u a náklad̊u
pro modelovou situaci A6

Asistent pečuje o pět klient̊u (dále značena jako modelová situace
A5). Dva klienti jsou ve IV. stupni závislosti, dva klienti jsou ve III. stupni
závislosti a jeden klient je ve II. stupni závislosti.

Výsledky rozboru této modelové situace jsou shrnuty v Tab. 6.14
a výsledky simulace jsou na Obr. 6.15. V tomto př́ıpadě jsou ve všech
situaćıch vyšš́ı náklady než výnosy a tento rozd́ıl je v rozmeźı od 585 Kč
do 11 419 Kč, tedy přibližně o 1 000 Kč vyšš́ı ve všech situaćıch oproti
modelové situace při péči o 6 klient̊u.

Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná domácnost Docházeńı Společná domácnost

výše hypotéky 0.00 0.00 2 717 000.00 2 717 000.00

RPSN 0.00 0.00 0.03 0.03

doba spláceńı 0.00 0.00 15.00 15.00

NÁKLADY

- měśıčńı splátka hypotéky 0.00 0.00 18 763.10 18 763.10

- normativńı náklady bydleńı 12 430.00 12 430.00 11 676.00 11 676.00

- peněžńı vydáńı domácnosti 15 000.00 18 000.00 15 000.00 18 000.00

- osobńı náklady 18 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00

Náklady celkem 45 430.00 48 430.00 63 439.10 66 439.10

VÝNOSY

- př́ıspěvek na péči (II. stupeň) 4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00

- př́ıspěvek na péči (III. stupeň) 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00

- př́ıspěvek na péči (IV. stupeň) 24 000.00 24 000.00 24 000.00 24 000.00

- ZP hrazené státem za asistenta 845.00 845.00 845.00 845.00

- výnos z budoućıho prodeje

nemovitosti

00.00 00.00 10 175.01 10 175.01

Výnosy celkem 44 845.00 44 845.00 55 020.01 55 020.01

ROZDÍL -585.00 -3 585.00 -8 419.09 11 419.09

Tabulka 6.14: Rozbor měśıčńıch náklad̊u a výnos̊u pro modelovou situaci A5
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Obrázek 6.15: Boxplot grafy měśıčńıho rozd́ılu výnos̊u a náklad̊u
pro modelovou situaci A5

Asistent pečuje o čtyři klienty (dále značena jako modelová situace
A4). Dva klienti jsou ve IV. stupni závislosti a dva klienti jsou ve III. stupni
závislosti.

Výsledky modelové situace při péči o čtyři klienty jsou uvedeny
v Tab. 6.15 a Boxplot grafy vzniklé z provedené simulace jsou na Obr. 6.16
na straně 55. Jak lze očekávat, je tato situace z pohledu asistenta ještě horš́ı
než při péči o pět nebo šest klient̊u.

Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná domácnost Docházeńı Společná domácnost

výše hypotéky 0.00 0.00 2 717 000.00 2 717 000.00

RPSN 0.00 0.00 0.03 0.03

doba spláceńı 0.00 0.00 15.00 15.00

NÁKLADY

- měśıčńı splátka hypotéky 0.00 0.00 18 763.10 18 763.10

- normativńı náklady bydleńı 12 430.00 12 430.00 11 676.00 11 676.00

- peněžńı vydáńı domácnosti 12 000.00 15 000.00 12 000.00 15 000.00

- osobńı náklady 18 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00

Náklady celkem 42 430.00 45 430.00 60 439.10 63 439.10

VÝNOSY

- př́ıspěvek na péči (II. stupeň) 0.00 0.00 0.00 0.00

- př́ıspěvek na péči (III. stupeň) 16 000.00 16 000.00 16 000.00 16 000.00

- př́ıspěvek na péči (IV. stupeň) 24 000.00 24 000.00 24 000.00 24 000.00

- ZP hrazené státem za asistenta 845.00 845.00 845.00 845.00

- výnos z budoućıho prodeje

nemovitosti

00.00 00.00 10 175.01 10 175.01

VÝNOSY CELKEM 40 845.00 40 845.00 51 020.01 51 020.01

ROZDÍL - 1 585.00 -4 585.00 -9 419.09 -12 419.09

Tabulka 6.15: Rozbor měśıčńıch náklad̊u a výnos̊u pro modelovou situaci A4
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Rozd́ıl se v tomto př́ıpadě pohybuje v rozmeźı od 1 585 Kč do 12 420 Kč.
V reálné situaci by tedy bylo potřeba, aby se jednotliv́ı klienti spolupod́ıleli
na úhradě tohoto rozd́ılu částkou v rozmeźı přibližně od 400 Kč do 3 110 Kč
dle konkretizace modelové situace.

Obrázek 6.16: Boxplot grafy měśıčńıho rozd́ılu výnos̊u a náklad̊u
pro modelovou situaci A4

Asistent pečuje o tři klienty (dále značena jako modelová situace
A3). Dva klienti jsou ve IV. stupni závislosti a jeden klient je ve III. stupni
závislosti.

Dle výsledk̊u rozboru této modelové situace, které jsou uvedeny
v Tab. 6.16 a v Obr. 6.17 na straně 56, je zřejmé, že tato situace je pro
asistenta značně nevýhodná. Při této variantě je rozd́ıl mezi výnosy
a náklady roven částkám v rozmeźı od 3 881 Kč do 17 420 Kč. V tomto
př́ıpadě, by se klienti museli pod́ılet částkami až do výše 5 810 Kč, což by
mohlo převyšovat jejich finančńı možnosti. I v př́ıpadě zohledněńı
variability modelu asistenta je pravděpodobnost, že náklady a výnosy
budou vyrovnané velmi malá.
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Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná domácnost Docházeńı Společná domácnost

výše hypotéky 0.00 0.00 2 717 000.00 2 717 000.00

RPSN 0.00 0.00 0.03 0.03

doba spláceńı 0.00 0.00 15.00 15.00

NÁKLADY

- měśıčńı splátka hypotéky 0.00 0.00 18 763.10 18 763.10

- normativńı náklady bydleńı 9 726.00 12 430.00 9 159.00 11 676.00

- peněžńı vydáńı domácnosti 9 000.00 12 000.00 9 000.00 12 000.00

- osobńı náklady 18 000.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00

Náklady celkem 36 726.00 42 430.00 54 922.10 60 439.10

VÝNOSY

- př́ıspěvek na péči (II. stupeň) 0.00 0.00 0.00 0.00

- př́ıspěvek na péči (III. stupeň) 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00

př́ıspěvek na péči (IV. stupeň) 24 000.00 24 000.00 24 000.00 24 000.00

- ZP hrazené státem za asistenta 845.00 845.00 845.00 845.00

- výnos z budoućıho prodeje

nemovitosti

00.00 00.00 10 175.01 10 175.01

Výnosy celkem 32 845.00 32 845.00 43 020.01 43 020.01

ROZDÍL -3 881.00 -9 585.00 -11 902.09 -17 419.09

Tabulka 6.16: Rozbor měśıčńıch náklad̊u a výnos̊u pro modelovou situaci A3

Obrázek 6.17: Boxplot grafy měśıčńıho rozd́ılu výnos̊u a náklad̊u
pro modelovou situaci A3

6.3.1 Aplikace Cramér - Lunbergova modelu

V předcházej́ıćı podkapitole bylo ukázáno, že počet klient̊u, o které asistent
pečuje, má výrazný vliv na výši rozd́ılu mezi výnosy a náklady. Z informaćı
o třech analyzovaných poskytovateĺıch sociálńı pobytové služby, které jsou
podrobně rozebrány v kapitole 5.1 vyplynuto, že pr̊uměrná obloženost
v těchto zař́ızeńıch se pohybuje v rozmeźı 92 - 96 %. Nelze tedy ani
u asistenta sociálńı péče očekávat, že počet a složeńı klient̊u bude stálé
a neměnné.
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Lze předpokládat, že pro asistenta sociálńı péče bude charakteristická
nestabilita počtu klient̊u, o které pečuje a s t́ım spojená výše výnos̊u
výrazným faktorem ovlivňuj́ıćım jeho dlouhodobou finančńı udržitelnost.
Proto byl model uvedený v předcházej́ıćı kapitole rozš́ı̌ren tak, že zahrnul
koncept vycházej́ıćı z Cramer - Lundbergova modelu, který je využ́ıván
v pojistných modelech teorie ruinováńı.

Teoretický základ teorie ruinováńı v diskrétńım čase, známé také jako
Cramér - Lungberg̊uv model byl poprvé použit v roce 1903 švédským
pojistným matematikem Ernstem Filipem Oskarem Lundbergem. Později
byl model rozvinut a rigorózně matematicky formulován Haraldem
Cramérem. Cramér - Lundberg̊uv klasický model vycháźı z předpokladu,
že celkové pojistné nároky až do času t včetně maj́ı charakter náhodného
procesu {St : t ≥ 0}. Celkové pojistné nároky vycháźı z kolektivńıho modelu
St =

∑Nt
i=1Xi, kde {Nt : t ≥ 0} je náhodný proces popisuj́ıćı počet

pojistných nárok̊u do času t včetně a X1, X2, . . . jsou nezávislé náhodné
veličiny popisuj́ıćı výši pojistných nárok̊u. Rezervu v čase t se znač́ı
Ut = u0 + Vt − St, kde u0 je rezerva v čase 0, Vt jsou vybraná kumulovaná
pojistná do času t včetně a St jsou kumulované pojistné nároky do času t.
Okamžikem ruinováńı označujeme čas τ , kdy rezerva Ut poprvé nabude
záporných hodnot. Pravděpodobnost ruinováńı je označována ψ(t)
a vyjadřuje pravděpodobnost, že k ruinováńı dojde kdykoliv v obdob́ı
od času 0 do času t včetně.

Při aplikaci tohoto modelu pro př́ıpad modelováńı finančńıch tok̊u
asistenta byly mı́sto plateb pojistného uvažovány př́ıspěvky od klient̊u
a daľśı výnosy asistenta a náklady asistenta odpov́ıdaly pojistným
nárok̊um. Počet klient̊u v jednotlivých měśıćıch byl také chápán jako
náhodná veličina.

Konkrétně bylo postupováno následovně:

• pro každý měśıc byl náhodně nagenerován počet klient̊u, o které asistent
pečuje, bylo uvažováno rozpět́ı tř́ı až šesti klient̊u, s pravděpodobnostmi
10 %, 10 %, 40 %, 40 %,

• stupně závislosti byly vyb́ırány rovnoměrně, do modelu nebyl zařazen
stupeň závislosti I. a počet klient̊u ve stupni závislosti IV. byl omezen
na maximálně dva klienty (v čase 0 pečoval asistent o šest klient̊u),

• podle počtu klient̊u a jejich aktuálńıho složeńı byly vypočteny výnosy
a náklady asistenta (náklady maj́ı charakter náhodné veličiny),

57
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• rezerva asistenta v okamžiku t byla určena jako Ut = Vt − St, kde Vt je
součet výnos̊u asistenta do času t včetně a St je součet náklad̊u asistenta
do času t,

• k ruinováńı asistenta v okamžiku τ došlo pokud U(τ) < 0.

Na Obr. 6.18 je ukázka vývoje simulovaného počtu klient̊u v jednotlivých
měśıćıch za obdob́ı tř́ı let.

Obrázek 6.18: Ukázka simulovaného počtu klient̊u za tři roky

Jelikož z kapitoly 6.3 vyplynulo, že pokud by asistent od klient̊u vyb́ıral
úhrady jen do výše př́ıspěvku na péči, téměř nikdy by výše rozd́ılu
nenabývala kladných hodnot, bylo nutné stanovit částku, kterou se klienti
budou dále pod́ılet na hrazeńı náklad̊u asistenta. Každý klient se bude
pod́ılet stejnou částkou bez ohledu na stupeň závislosti. V rámci simulačńı
studie byla provedena citlivostńı analýza, kdy výše této částky byla volena
postupně na hodnotách 0, 500, 1 000, . . . , 4 500, 5 000 Kč za měśıc.

Pravděpodobnost ruinováńı byla odhadnuta na základě 10 000 simulaćı.
Na Obr. 6.19 na str. 59 je ukázka deseti simulaćı vývoje rezervy asistenta
v čase 0 až 180 měśıc̊u. Pro situaci, kdy asistent za klienty docháźı do jejich
obydĺı, které využ́ıvaj́ı na základě nájemńı smlouvy a smluvně dohodnutá
úhrada za stanovenou péči u každého klienta bude výše jeho př́ıspěvku na péči
dle stupně závislosti plus částka 1 500 Kč.

Tučně označené trajektorie odpov́ıdaj́ı situaci, kdy rezerva asistenta je
po celé sledované obdob́ı kladná a v pr̊uběhu sledovaného obdob́ı nedojde
k zruinováńı asistenta, ostatńı trajektorie odpov́ıdaj́ı situaćım, kdy
ke zruinováńı asistenta v pr̊uběhu 180 měśıc̊u došlo nebo-li, kdy v pr̊uběhu
sledovaného časového obdob́ı kumulované náklady asistenta překročily
kumulované výnosy.
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Obrázek 6.19: Ukázka deseti simulaćı rezervy asistenta

Následně byla pro každou modelovou situaci provedena citlivostńı
analýza, kdy byla sledována citlivost změny pravděpodobnosti zruinováńı
v závislosti na změně výše částky, která představuje daľśı spoluúčast klienta
na úhradě náklad̊u klienta. Výsledky této citlivostńı analýzy jsou
pro modelové situace s využit́ım nájemńıho bydleńı uvedeny v Tab. 6.17
a pro bydleńı v domě při využit́ı hypotečńıho úvěru v Tab. 6.18.

Spoluúčast

klienta

nájem+docházeńı nájem+spol. domácnost

v Kč do 1 r. do 5 let do 10 let do 15 let do 1 r. do 5 let do 10 let do 15 let

0 96.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

500 87.6% 97.5% 99.6% 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 000 76.4% 90.0% 93.6% 95.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 500 58.5% 73.7% 78.2% 80.1% 99.7% 100.0% 100.0% 100.0%

2 000 41.6% 49.1% 51.6% 52.1% 97.6% 100.0% 100.0% 100.0%

2 500 29.7% 33.6% 33.8% 33.8% 93.5% 99.3% 99.7% 99.8%

3 000 19.3% 21.6% 21.6% 21.6% 83.7% 94.9% 97.8% 98.6%

3 500 12.5% 13.1% 13.1% 13.1% 65.1% 80.0% 85.8% 88.3%

4 000 6.2% 6.3% 6.3% 6.3% 54.2% 63.6% 66.1% 66.8%

4 500 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 39.5% 45.5% 45.8% 45.8%

5 000 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 28.6% 30.0% 30.1% 30.1%

5 500 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 17.3% 18.0% 18.0% 18.0%

6 000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.2% 10.3% 10.3% 10.3%

Tabulka 6.17: Pravděpodobnosti ruinováńı při jednotlivých výš́ıch
spoluúčasti klient̊u při využit́ı nájemńıho bydleńı
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Spoluúčast

klienta

hypotéka+docházeńı hypotéka+spol. domácnost

v Kč do 1 r. do 5 let do 10 let do 15 let do 1 r. do 5 let do 10 let do 15 let

500 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 000 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 500 97.6% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 100.0% 100.0% 100.0%

2 000 90.5% 98.9% 99.9% 100.0% 97.6% 100.0% 100.0% 100.0%

2 500 79.9% 92.4% 96.2% 98.0% 93.5% 99.3% 99.7% 99.8%

3 000 65.7% 78.5% 82.7% 84.9% 83.7% 94.9% 97.8% 98.6%

3 500 49.0% 58.9% 60.2% 60.7% 65.1% 80.0% 85.8% 88.3%

4 000 34.1% 38.5% 38.9% 38.9% 54.2% 63.6% 66.1% 66.8%

4 500 21.4% 23.5% 23.5% 23.5% 39.5% 45.5% 45.8% 45.8%

5 000 13.9% 14.2% 14.2% 14.2% 28.6% 30.0% 30.1% 30.1%

5 500 7.9% 8.0% 8.0% 8.0% 17.3% 18.0% 18.0% 18.0%

6 000 4.0% 4.1% 4.1% 4.1% 10.2% 10.3% 10.3% 10.3%

Tabulka 6.18: Pravděpodobnosti ruinováńı při jednotlivých výš́ıch
spoluúčasti klient̊u při bydleńı v domě s poř́ızeńım na hypotéku

Pro lepš́ı demonstraci výsledk̊u citlivostńı analýzy byly vykresleny
pro jednotlivé modelové situace grafy, kde je zobrazen vývoj
pravděpodobnosti ruinováńı v závislosti na částce představuj́ıćı daľśı
spoluúčast klienta na úhradě náklad̊u asistenta. Tyto grafy jsou
na Obr. 6.20, 6.21, 6.22 a 6.23 na následuj́ıćıch stránkách.

Výsledky citlivostńı simulačńı analýzy ukázaly, že ve všech modelových
situaćıch je nutná spoluúčast klient̊u, která by pokryla náklady na bydleńı
a stravu klient̊u. Asistent tedy muśı od klient̊u vyb́ırat vyšš́ı úhradu
za poskytovanou péči než je výše jejich př́ıspěvku na péči dle stupně
závislosti. Úhrada za poskytovanou péči, kterou hrad́ı klienti asistentovi je
tedy v praxi obvykle složena ze dvou složek - př́ıspěvek na péči v plné výši
dle stupně závislosti a spoluúčast klient̊u. Pokud bude požadováno, aby
pravděpodobnost ruinováńı byla menš́ı než 20% pak pro modelovou situaci
nájem + docházeńı je postačuj́ıćı částka spoluúčasti klienta 3 500 Kč,
pro situaci hypotéka + docházeńı je tato částka rovna 5 000 Kč a pro obě
situace, kdy je využ́ıvána společná domácnost klient̊u a asistenta
je postačuj́ıćı částka 5 500 Kč.

Z této analýzy dále vyplývá, že délka sledovaného obdob́ı nemá
na pravděpodobnost ruinováńı významný vliv. Odhadnuté hodnoty
pravděpodobnosti ruinováńı pro doby do 5 let, do 10 let a do 15 let jsou
téměř shodné. Dle uvedených simulačńıch analýz lze usuzovat,
že pro hospodařeńı asistenta je kĺıčový prvńı rok.
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Obrázek 6.20: Závislost pravděpodobnosti ruinováńı na odlǐsné výši daľśı
spoluúčasti klienta - model nájem + docházeńı

Obrázek 6.21: Závislost pravděpodobnosti ruinováńı na odlǐsné výši daľśı
spoluúčasti klienta - model nájem + společná domácnost
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Obrázek 6.22: Závislost pravděpodobnosti ruinováńı na odlǐsné výši daľśı
spoluúčasti klienta - model hypotéka + docházeńı

Obrázek 6.23: Závislost pravděpodobnosti ruinováńı na odlǐsné výši daľśı
spoluúčasti klienta - model hypotéka + společná domácnost
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7 Srovnáńı poskytovatel̊u sociálńı
péče

Protože péče s využit́ım služeb asistenta sociálńı péče je vhodnou alternaćı
k pobytovým sociálńım službám, je nutno naj́ıt adekvátńı srovnávaćı metodu.
V podkapitole 6.1 byly podrobně analyzovány náklady a výnosy tř́ı zvolených
poskytovatel̊u sociálńıch služeb. Vzhledem k neziskovému charakteru všech
srovnávaných subjekt̊u, výše náklad̊u by měla odpov́ıdat výši výnos̊u.

Pr̊uměrné měśıčńı náklady na jednoho klienta u všech srovnávaných
subjekt̊u jsou uvedeny v Tab. 7.1.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

Náklady celkem 28 521.73 23 182.77 49 171.03

Tabulka 7.1: Měśıčńı náklady přepočtené na jednoho klienta u pobytových
služeb

V podkapitole 6.2 jsou podrobně rozebrány jednotlivé modelové situace
asistenta sociálńı péče. Odhadnuté pr̊uměrné měśıčńı náklady na jednoho
klienta pro r̊uzné modelové situace jsou uvedeny v Tab. 7.2.

Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná domácnost Docházeńı Společná domácnost

Náklady celkem (6 klient̊u) 8 071.68 8 571.67 11 073.18 11 573.18

Náklady celkem (5 klient̊u) 9 086.00 9 686.00 12 687.82 13 287.82

Náklady celkem (4 klient̊u) 10 607.50 11 357.50 15 109.78 15 859.78

Náklady celkem (3 klient̊u) 12 242.00 14 143.33 18 307.37 20 146.37

Tabulka 7.2: Měśıčńı náklady přepočtené na jednoho klienta u asistenta
sociálńıch služeb

Obecným závěrem z vlastńıch odhad̊u vytvořených pro modelové
varianty je, že zajǐstěńı péče prostřednictv́ım asistenta sociálńıch služeb je
méně nákladné než u poskytovatel̊u sociálńıch pobytových služeb.
Konkrétńı výše náklad̊u záviśı zejména na počtu a skladbě klient̊u, o které
bude asistent pečovat a dále na formě bydleńı, kterou asistent zvoĺı. Ale
i nejméně výhodná varianta, kdy asistent pečuje pouze o tři klienty a bydĺı
s nimi ve společné domácnosti v domě, poř́ızeném na hypotéku, je méně
nákladná než pobyt u nejlevněǰśıho poskytovatele sociálńıch pobytových
služeb.

63
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7.1 Z pohledu klienta

V obou př́ıpadech je z pohledu klienta úhrada za poskytovanou péči složena
ze dvou složek a to z př́ıspěvku na péči, resp. z jeho části, a z určité
spoluúčasti, která pokrývá náklady na ubytováńı a stravu.

Při volbě péče v sociálńı pobytové službě je stanovena podmı́nka,
že poskytovatel smı́ vyb́ırat od klient̊u př́ıspěvek na péči jen do výše 85 %
z celkové částky. Z této poměrné částky si klient hrad́ı celodenńı péči, která
je mu poskytována poskytovatelem. Dále si muśı doplácen za ubytováńı
a stravu. V př́ıpadě pobytové služby si klient dopláćı ubytováńı
u sledovaných poskytovatel̊u v částkách 165 - 180 Kč na den, dle typu
ubytováńı, a za celodenńı stravováńı 106 - 148 Kč za den. Výše úhrady,
kterou si klient muśı hradit při využit́ı pobytové služby je uvedena
v Tab. 7.3. Maximálńı výše úhrady, kterou může poskytovatel vyb́ırat, je
upravena vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3

II. 85 % př́ıspěvku na péči 3 400 Kč 3 400 Kč 3 400 Kč

úhrada za ubytováńı a

stravu

9 630 Kč 8 580 Kč 8 265 Kč

III. 85 % př́ıspěvek na péči 6 800 Kč 6 800 Kč 6 800 Kč

úhrada za ubytováńı a

stravu

9 630 Kč 8 580 Kč 8 580 Kč

IV. 85 % př́ıspěvek na péči 10 200 Kč 10 200 Kč 10 200 Kč

úhrada za ubytováńı a

stravu

9 630 Kč 8 580 Kč 8 580 Kč

Tabulka 7.3: Měśıčńı úhrada za péči hrazená klientem u poskytovatele sociálńı
pobytové služby

Klient v II. stupni závislosti muśı hradit měśıčně částku v rozmeźı
od 11 665 Kč do 13 030 Kč, ve III. stupni závislosti je toto rozmeźı
od 15 065 Kč do 16 430 Kč a pro klienta ve IV. stupni závislosti
od 18 465 Kč do 19 830 Kč.

Výše úhrady za poskytovanou péči, kterou by klienti museli měśıčně platit
asistentovi sociálńı péče je uvedena v Tab. 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 a v každé tabulce
je kalkulována pro jednu z modelových situaćı A3 - A6.

Pro modelovou situaci A6, kde je pečováno o dva klienty ve IV. stupni
závislosti, dva ve III. stupni závislosti a dva ve II. stupni závislosti
by minimálńı měśıčńı úhrada klient̊u ve IV. stupni měla být v rozmeźı
12 000 Kč až 13 737 Kč v závislosti na zvolené variantě péče, pro klienta
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ve III. stupni v rozmeźı od 8 000 Kč do 9 737 Kč a pro klienta ve II. stupni
je úhrada v rozmeźı od 4 000 Kč do 5 737 Kč.

Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná

domácnost

Docházeńı Společná

domácnost

II. př́ıspěvek na péči 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč

spoluúčast klienta 0 Kč 430.83 Kč 1 236.52 Kč 1 736.52 Kč

III. př́ıspěvek na péči 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč

spoluúčast klienta 0 Kč 430.83 Kč 1 236.52 Kč 1 736.52 Kč

IV. př́ıspěvek na péči 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč

spoluúčast klienta 0 Kč 430.83 Kč 1 236.52 Kč 1 736.52 Kč

Tabulka 7.4: Měśıčńı úhrada za péči hrazená klientem pro modelovou
situaci A6

Daľśı variantou modelu A6 by mohla být situace, kdy klient pečuje
o dva klienty ve IV. stupni závislosti a čtyři klienty ve II. stupni závislosti.
V takovém př́ıpadě by se výše nutné měśıčńı spoluúčasti pohybovala
v rozmeźı od 1 265 Kč do 3 070 Kč. A při variantě, kdy asistent pečuje
o dva klienty ve IV. stupni závislosti a čtyři klienty ve III. stupni závislosti,
by spoluúčast byla nutná jen v př́ıpadě, kdy klient bydĺı ve společné
domácnosti v nemovitosti poř́ızené na hypotéku. V této situaci by výše
spoluúčasti byla okolo 400 Kč, nebylo by však reálné, aby se asistent
dokázal starat sám o všechny klienty s takto vysokým stupněm závislosti.

Pro modelovou situaci A5, kde je pečováno o dva klienty ve IV. stupni
závislosti, dva ve III. stupni závislosti a jednoho ve II. stupni závislosti
by minimálńı měśıčńı úhrada klient̊u ve IV. stupni měla být v rozmeźı
12 117 Kč až 14 284 Kč v závislosti na zvolené variantě péče, pro klienta
ve III. stupni v rozmeźı od 8 117 Kč do 10 284 Kč a pro klienta
ve II. stupni je úhrada v rozmeźı od 4 117 Kč do 6 284 Kč.

Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná

domácnost

Docházeńı Společná

domácnost

II. př́ıspěvek na péči 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč

spoluúčast klienta 117 Kč 717 Kč 1 683.82 Kč 2 283.82 Kč

III. př́ıspěvek na péči 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč

spoluúčast klienta 117 Kč 717 Kč 1 683.82 Kč 2 283.82 Kč

IV. př́ıspěvek na péči 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč

spoluúčast klienta 117 Kč 717 Kč 1 683.82 Kč 2 283.82 Kč

Tabulka 7.5: Měśıčńı úhrada za péči hrazená klientem pro modelovou
situaci A5
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Lze také uvažovat jiné varianty rozložeńı klient̊u s odlǐsným stupně
závislosti i v modelové situaci A5. Pokud by asistent pečoval o dva klienty
ve IV. stupni závislosti a 3 klienty ve III. stupni závislosti, byla by nutná
měśıčńı spoluúčast jen u dvou variant s využit́ım nemovitosti koupené
na hypotéku. Tato spoluúčast by byla v rozmeźı od 884 Kč do 1 484 Kč.
Opět zde neńı vyloučeno, že by asistent nemohl pečovat o tolik klient̊u s tak
vysokým stupněm závislosti.

Pro modelovou situaci A4, kde je pečováno o dva klienty ve IV. stupni
závislosti a dva ve III. stupni závislosti a jednoho ve II. stupni závislosti
by minimálńı úhrada klient̊u ve IV. stupni měla být v rozmeźı 12 397 Kč
až 15 105 Kč v závislosti na zvolené variantě péče a pro klienta ve III. stupni
v rozmeźı od 8 397 Kč do 11 105 Kč. Při péči o dva klienty v IV. stupni
závislosti, jednom ve III. a dvou ve II. stupni závislosti by každá klient musel
doplatit na spoluúčasti částky v rozmeźı od 920 Kč do 3 084 Kč dle varianty.

Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná

domácnost

Docházeńı Společná

domácnost

III. př́ıspěvek na péči 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč

spoluúčast klienta 396.25 Kč 1 146.25 Kč 2 354.77 Kč 3 104.77 Kč

IV. př́ıspěvek na péči 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč

spoluúčast klienta 396.25 Kč 1 146.25 Kč 2 354.77 Kč 3 104.77 Kč

Tabulka 7.6: Měśıčńı úhrada za péči hrazená klientem pro modelovou
situaci A4

Při péči o dva klienty ve IV. stupni závislosti a dva ve II. stupni závislosti
by se výše měśıčńı spoluúčasti klient̊u pohybovala v rozmeźı 2 397 - 5105 Kč.

Pro modelovou situaci A3, kde je pečováno o dva klienty ve IV. stupni
závislosti a jednoho klienta ve III. stupni závislosti by minimálńı úhrada
klient̊u ve IV. stupni měla být v rozmeźı 13 294 Kč až 17 807 Kč v závislosti
na zvolené variantě péče a pro klienta ve III. stupni v rozmeźı od 9 294 Kč
do 13 807 Kč.
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Nájem Hypotéka

Docházeńı Společná

domácnost

Docházeńı Společná

domácnost

III. př́ıspěvek na péči 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč

spoluúčast klienta 1 293.67 Kč 3 195.00 Kč 3 967.36 Kč 5 806.36 Kč

IV. př́ıspěvek na péči 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč

spoluúčast klienta 1 293.67 Kč 3 195.00 Kč 3 967.36 Kč 5 806.36 Kč

Tabulka 7.7: Měśıčńı úhrada za péči hrazená klientem pro modelovou
situaci A3

I v modelové situaci A3 lze uvažovat o odlǐsném složeńı klient̊u, než je
v jej́ı základńı verzi. Např́ıklad pokud by asistent pečoval jen o tři klienty
ve III. stupni závislosti, změnilo by se rozmeźı měśıčńı spoluúčasti na rozmeźı
od 3 961 Kč do 8 474 Kč.

V modelových situaćıch, kdy je seskupeńı klient̊u složeno převážně
z klient̊u s menš́ım stupněm závislosti, je výše spoluúčasti vyšš́ı, což bylo
očekáváno. Toto by však mohlo být kompenzováno větš́ı schopnost́ı
a lepš́ımi možnostmi těchto klient̊u při źıskáváńı jejich př́ıjmů v př́ıpadném
zaměstnáńı či chráněných d́ılnách. Naopak klienti s vyšš́ım stupněm
závislosti s největš́ı pravděpodobnost́ı pob́ıraj́ı daľśı státńı dotaci ve formě
invalidńıho d̊uchodu.

Analýza citlivosti založená na simulačńıch metodách, která byla
provedena v podkapitole 6.3.1, ukázala, že minimálńı požadovaná
spoluúčast je cca 3 500 Kč a maximálńı spoluúčast je cca 5 500 Kč. Klient
ve II. stupni závislosti by tak platil asistentovi úhradu za poskytovanou péči
v rozsahu od 7 500 Kč do 9 500 Kč, klient ve III. stupni v rozsahu
11 500 Kč až 13 500 Kč a ve IV. stupni by úhrada samozřejmě byla nejvyšš́ı
a to konkrétně v rozmeźı od 15 500 Kč do 17 500 Kč. Tyto částky jsou
postačuj́ıćı k tomu, aby byla zajǐstěná dlouhodobá finančńı stabilita
asistenta. Ve srovnáńı s poskytovateli sociálńıch pobytových služeb lze
konstatovat, že se jedná o částky nižš́ı než platby, které klienti hrad́ı nav́ıc
za poskytnuté ubytováńı a stravováńı u těchto poskytovatel̊u.

Je tedy zřejmé, že z pohledu klienta je péče poskytovaná asistentem
méně finančně nákladná, přestože rozsah služeb, které jsou poskytovány
v obou typech péče, je shodný. Nelze také opomenou fakt, že pro klienta je
forma péče, kterou mu poskytuje asistent, v́ıce humánńı, nedocháźı zde
k jejich odř́ıznut́ı od hlavńıho děńı ve společenském životě. Péče sociálńıho
asistenta může být snadněji přizp̊usobena konkrétńım potřebám klient̊u
a také mohou snadněji źıskávat př́ıstup ke vzděláńı a zapracováńı do života,
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aniž by pocit’ovali následky svého handicapu. Dle této analýzy má tedy
péče poskytovaná asistentem sociálńı péče hned několik výhod oproti péči
v sociálńı pobytové službě.

7.2 Z pohledu státu

Dále bylo nutné provést srovnáńı obou typ̊u péče z pohledu státu.
Na základě dat uvedených v Tab. 6.2 na str. 35, která obsahuje informace
o ročńıch nákladech přepočtených na jednoho klienta u jednotlivých
poskytovatel̊u, a dat uvedených v Tab. 6.7 na str. 43, která obsahuje ročńı
výnosy na jednoho klienta, byla vytvořena měśıčńı bilance finančńıch tok̊u
na jednoho klienta pro př́ıpad, že klient je v sociálńı pobytové službě,
z pohledu státu. V Tab. 7.8 je uvedena tato měśıčńı bilance finančńıch tok̊u,
ve které se výnosy skládaj́ı ze zdravotńıho pojǐstěńı hrazeného
zaměstnavatelem a zaměstnance, ze sociálńıho pojǐstěńı hrazeného
zaměstnavatelem a zaměstnancem, z ostatńıch pojǐstěńı, z daně z př́ıjmu
fyzických osob hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance a v př́ıpadě, že
poskytovatel dosáhne zisku, tak také z daně př́ıjmu právnické osoby.
Náklady zahrnuj́ı pouze státńı dotaze poskytovatel̊um.

Poskyt. 1 Poskyt. 2 Poskyt. 3

Výnosy státu

ZP placené zaměstnanci 662.16 487.13 1 216.14

SP placené zaměstnanci 956.45 703.63 1 756.65

daň z př́ıjmu FO 2 207.19 1 623.76 4 053.81

ZP placené zaměstnavatelem 1 324.31 974.25 2 432.29

SP placené zaměstnavatelem 3 678.65 2 706.26 6 756.35

ostatńı pojǐstěńı 273.09 172.67 270.25

daň PO 0.31 16.06 0.00

Náklady státu

Dotace 12 677.42 6 419.88 29 335.85

Výnosy - náklady na 1 klienta -3 575.27 263.88 -12 850.35

Tabulka 7.8: Měśıčńı bilance finančńıch tok̊u poskytovatel̊u na jednoho
klienta
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Dle výše uvedené měśıčńı bilance finančńıch tok̊u na jednoho klienta, je
zřejmé, že nejlevněǰśı poskytovatel 2 je pro stát lehce ziskový 1, tedy, že
poskytovatel odvede státu v́ıce než od něho źıská ve formě dotaćı, což je
zp̊usobeno právě ńızkou dotaćı na jednoho klienta. Ostatńı poskytovatelé
jsou pro stát ztrátov́ı a to konkrétně ve výši 3 576 Kč a 12 851 Kč měśıčně
na jednoho klienta.

Pro jednotlivé základńı modelové situace asistenta sociálńı péče (A3 -
A6) byla také vytvořena měśıčńı bilance finančńıch tok̊u. Výnosy státu jsou
zde složeny ze sociálńıho pojǐstěńı, které si hrad́ı asistent v rámci dobrovolné
účasti na sociálńım pojǐstěńı, dále daň z př́ıjmu fyzické osoby z vybraných
úhrad za péči, které převyšuj́ı 12 000 Kč a náklady ze zdravotńıho pojǐstěńı,
které stát hrad́ı za asistenty. Tato bilance je uvedena v Tab. 7.9 - 7.11 a je
rozdělena dle jednotlivých výš́ı měśıčńıch spoluúčast́ı klient̊u.

A3 A4 A5 A6

Výnosy státu

SP placené asistentem 1 966.00 1 966.00 1 966.00 1 966.00

daň FO 3 000.00 4 200.00 4 800.00 5 400.00

Náklady státu

ZP placené státem 845.00 845.00 845.00 845.00

Výnosy - náklady celkem 4 121.00 5 321.00 5 921.00 6 521.00

Výnosy - náklady
na 1 klienta

1 373.67 1 330.25 1 184.20 1 086.83

Tabulka 7.9: Měśıčńı bilance finančńıch tok̊u asistenta při spoluúčasti 0
Kč/klient

1Ziskovost je zde chápána jako situace, kdy náklady státu jsou nižš́ı než jeho výnosy.
Naopak ztrátovost je situace, kdy stát má větš́ı náklady než jaké jsou výnosy.
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A3 A4 A5 A6

Výnosy státu

SP placené asistentem 1 966.00 1 966.00 1 966.00 1 966.00

daň FO 4 575.00 6 300.00 7 425.00 8 550.00

Náklady státu

ZP placené státem 845.00 845.00 845.00 845.00

Výnosy - náklady 5 696.00 7 421.00 8 546.00 9 671.00

Výnosy - náklady
na 1 klienta

1 898.67 1 855.25 1 709.20 1 611.83

Tabulka 7.10: Měśıčńı bilance finančńıch tok̊u asistenta při spoluúčasti 3 500
Kč/klient

A3 A4 A5 A6

Výnosy státu

SP placené asistentem 1 966.00 1 966.00 1 966.00 1 966.00

daň FO 5 475.00 7 500.00 8 925.00 10 350.00

Náklady státu

ZP placené státem 845.00 845.00 845.00 845.00

Výnosy - náklady 6 596.00 8 621.00 10 046.00 11 471.00

Výnosy - náklady
na 1 klienta

2 198.67 2 155.25 2 009.20 1 911.83

Tabulka 7.11: Měśıčńı bilance finančńıch tok̊u asistenta při spoluúčasti 5 500
Kč/klient

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že péče sociálńıho asistenta je
i pro stát méně nákladná než při pobytové sociálńı péči. Protože pro
všechny varianty je model asistenta sociálńı péče pro stát ziskový.
Pro všechny modelové situaci je měśıčńı zisk státu na jednoho klienta
v rozmeźı od 1 087 Kč do 2 199 Kč. Tento výsledek je zp̊usobem hlavně
t́ım, že v př́ıpadě služeb sociálńıho asistenta odpadá státu poskytováńı
dotaćı, který je ze zákona povinen poskytovat poskytovatel̊um pobytových
sociálńıch služeb.
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Závěr

Ćılem této práce byla analýza nab́ıdky na trhu sociálńıch služeb pro osoby
s duševńım a mentálńım postižeńım. Následně byly vybrány dva typy
poskytované péče - pobytová sociálńı služba a asistent sociálńı péče. Byla
provedena podrobná analýza těchto dvou typ̊u služeb a poté porovnána
z r̊uzných pohled̊u.

V České republice je śıt’ s poskytovanými sociálńımi službami relativně
rozsáhlá. V současné době prob́ıhá proces transformace sociálńıch služeb,
které podporuje MPSV. Hlavńı priority tohoto procesu transformace
pobytových zař́ızeńı sociálńıch služeb jsou vyjádřeny v dokumentu

”
Koncepce podpory transformace pobytových sociálńıch služeb v jiné druhy

sociálńıch služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele
a podporuj́ıćı sociálńı začleněńı uživatele do společnosti“, který byl přijat
dne 21. února 2007 usneseńım vlády České republiky č. 127. Ćılem MPSV
je tak podpořeńı procesu zkvalitňováńı životńıch podmı́nek uživatel̊u
stávaj́ıćıch pobytových zař́ızeńı sociálńı péče a podpořit naplňováńı lidských
práv uživatel̊u sociálńıch služeb a jejich práva na plnohodnotný život
srovnatelný s vrstevńıky, žij́ıćımi v přirozeném prostřed́ı. Sociálńı pobytová
služba je v rámci této transformace v praxi často transformována do péče
poskytované sociálńım asistentem. Z tohoto d̊uvodu byly pro srovnáńı
vybrány právě tyto dva instituty.

Asistent sociálńı péče má od poskytovatele sociálńıch pobytových služeb
odlǐsnou právńı formu, nebot’ poskytovatel je právnickou osobou a asistent
sociálńı péče je osobou fyzickou, která je starš́ı 18 let a neposkytuje péči
jako podnikatel. Ze strany státu je asistent financován pouze ve formě
zdravotńıho pojǐstěńı, která hrad́ı za asistenta stát, naopak poskytovatel
sociálńıch pobytových služeb źıskávaj́ı od státu každoročně vysoké finančńı
dotace. Zřejmým rozd́ılem je také to, že asistent jako jedna fyzická osoba
může pečovat o daleko menš́ı počet klient̊u než poskytovatel sociálńı
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pobytové péče. Model asistenta sociálńı péče je v́ıce citlivý na odchod
klient̊u a t́ım změnu počtu klient̊u, které má asistent aktuálně v péči.

Kalkulace náklad̊u a výnos̊u klienta byla provedena z dostupných dat
pro každého ze tř́ı zvolených poskytovatel̊u. V př́ıpadě asistenta byly
náklady kalkulovány převážně na základě dostupných dat, je tedy možné,
že tyto odhady budou zkreslené. Pro model asistenta byl proveden odhad
pravděpodobnosti výskytu ztráty sociálńıho asistenta aplikaćı Cramér -
Lundbergova modelu, který je využ́ıván v teorii ruinováńı.

Závěrem byly tyto dva instituty porovnány z hlediska nákladovosti, poté
z pohledu klienta a z pohledu státu.

V porovnáńı vycháźı méně finančně náročný ze všech pohled̊u institut
asistenta sociálńı péče (za podmı́nek stanovených při modelaci zvolených
variant asistent̊u sociálńı péče). Zde je však nutné opět podotknout, že se
jedná o srovnáńı vycházej́ıćı z odhadnutých náklad̊u a výnos̊u. Podrobněji
je srovnáńı provedeno v kapitole 7.
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7.2 Měśıčńı náklady přepočtené na jednoho klienta u asistenta
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6.5 Struktura př́ımo vykázaných náklad̊u poskytovatele 3 . . . . . 39
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pro modelovou situaci A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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Př́ıloha č. 1

Přiložený CD ROM obsahuje následuj́ıćı soubory:

• readme.txt - soubor s obsahem CD ROM

• DP Sediva.pdf - vlastńı text práce

• Poskytovatel 1 VZZ.xlsx - výkaz zisku a ztráty poskytovatele 1 +
rozbor náklad̊u a výnos̊u

• Poskytovatel 2 VZZ.xlsx - výkaz zisku a ztráty poskytovatele 2 +
rozbor náklad̊u a výnos̊u

• Poskytovatel 3 VZZ.xlsx - výkaz zisku a ztráty poskytovatele 3 +
rozbor náklad̊u a výnos̊u

• rozbor variant A3 - A6.xlsx - modely jednotlivých variant asistenta
sociálńı péče

• detailni rozbor poskytovatel 3.xlsx - detailńı rozbor náklad̊u a výnos̊u
poskytovatele 3

• Aplikace Cramér - Lunbergova modelu.zip - komprimovaný adresář
obsahuj́ıćı zdrojové kódy v programu Matlab k aplikaci Cramér -
Lunbergova modelu
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Př́ıloha č. 2

Příloha č. 2

1 2 3 4

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

21 220 169,37 0,00 21 874 319,55 0,00

21 220 169,37 0,00 21 874 261,40 0,00

1. 501 2 258 138,18 2 271 734,21

2. 502 1 627 952,44 1 536 969,66

3. 503

4. 504

5. 506

6. 507

7. 508

8. 511 714 585,85 369 193,99

9. 512 9 051,00 26 411,00

10. 513 27 937,00 24 980,00

11. 516

12. 518 578 007,08 621 043,54

13. 521 10 947 653,00 11 527 000,00

14. 524 3 694 035,00 3 910 209,00

15. 525 45 633,00 48 303,00

16. 527 185 712,30 124 898,45

17. 528

18. 531 4 850,00

19. 532

20. 538 22 200,00 19 200,00

22. 541

23. 542

24. 543

25. 544

26. 547

27. 548

28. 551 445 652,00 1 141 050,00

29. 552

30. 553

31. 554

32. 555

33. 556 -69 757,90 136 168,80

34. 557 201 238,00

35. 558 475 900,15 79 021,30

36. 549 51 382,27 38 078,45

0,00 0,00 58,15 0,00

1. 561

2. 562

3. 563 58,15

4. 564

5. 569

0,00 0,00 0,00 0,00
1. 571

2. 572

0,00 0,00 0,00 0,00
1. 591

2. 595

1 2 3 4

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

21 221 380,70 0,00 21 880 526,03 0,00

11 789 042,65 0,00 11 600 924,70 0,00

1. 601

2. 602 11 339 719,20 11 323 072,30

3. 603 43 665,00 40 230,00

4. 604

8. 609

9. 641

10. 642

11. 643

12. 644

13. 645

14. 646

15. 647

16. 648 394 363,45 237 622,40

17. 649 11 295,00

338,05 0,00 601,33 0,00

1. 661

2. 662 338,05 601,33

3. 663

4. 664

6. 669

9 432 000,00 0,00 10 279 000,00 0,00
1. 671

2. 672 9 432 000,00 10 279 000,00

1. - 1 211,33 0,00 6 206,48 0,00

2. - 1 211,33 0,00 6 206,48 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Výnosy z vyřazených pohledávek

Výnosy z prodeje materiálu

Výnosy z prodeje pozemků

Náklady z vyřazených pohledávek

Jiné daně a poplatky

Prodaný materiál

Manka a škody

Tvorba fondů

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

IV. Výnosy z transferů

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Výnosy z prodaného zboží

Jiné výnosy z vlastních výkonů

Jiné pokuty a penále

II.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

I.

Číslo položky

B.

Ostatní náklady z činnosti

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Jiné pokuty a penále

Dary a jiná bezúplatná předání

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Úroky

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

Ostatní výnosy z činnosti

Ostatní finanční výnosy

Čerpání fondů

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Finanční výnosy

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Kurzové zisky

Výnosy z pronájmu

Výnosy z činnosti

VÝNOSY CELKEM

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Název položky

Kurzové ztráty

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Výkaz zisku a ztráty

sestavený k 31. 12. 2013

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Poskytovatel 1

V.

III. Náklady na transfery

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

MINULÉ

Zákonné sociální pojištění

I. Náklady z činnosti

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

Aktivace dlouhodobého majetku

Aktivace oběžného majetku

Změna stavu zásob vlastní výroby

Tvorba a zúčtování opravných položek

Úroky

Odpisy dlouhodobého majetku

Tvorba a zúčtování rezerv

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

Daň silniční

II.

Prodané cenné papíry a podíly

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ostatní finanční náklady

A.

Číslo položky Název položky
Syntetický 

účet

Prodané pozemky

NÁKLADY CELKEM

Jiné sociální pojištění

Daň z nemovitostí

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální náklady

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Náklady na reprezentaci

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

Aktivace vnitroorganizačních služeb

BĚŽNÉ MINULÉ

Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Daň z příjmů
Daň z příjmů

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický 

účet

Finanční náklady
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Př́ıloha č. 3

Příloha č. 2

1 2 3 4

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

41 728 993,31 240 196,83 40 545 850,55 174 961,66

41 728 993,31 240 196,83 40 545 850,55 174 961,66

1. 501 6 692 838,33 158 409,43 6 589 945,56 116 422,66

2. 502 3 167 819,21 29 260,40 2 977 808,52 25 194,00

3. 503

4. 504

5. 506 -8 982,00

6. 507 -10 610,00

7. 508

8. 511 2 011 811,40 5 383,00 822 200,88 3 705,00

9. 512 36 785,00 0,00 22 962,00 0,00

10. 513 12 152,78 0,00 9 170,80 0,00

11. 516

12. 518 1 435 798,93 0,00 1 285 578,51 0,00

13. 521 19 485 070,00 41 761,00 19 561 166,00 25 935,00

14. 524 6 478 982,00 0,00 6 538 604,00 0,00

15. 525 91 456,00 0,00 80 704,00 0,00

16. 527 365 294,12 0,00 325 750,95 0,00

17. 528

18. 531 9 180,00 0,00 0,00 0,00

19. 532

20. 538 19 790,00 0,00 18 270,00 0,00

22. 541 1 388,00 0,00 216,00 0,00

23. 542

24. 543

25. 544

26. 547

27. 548

28. 551 1 368 721,10 5 383,00 2 097 393,00 3 705,00

29. 552

30. 553

31. 554

32. 555

33. 556 15 339,40 0,00 -2 313,00 0,00

34. 557 3 407,38

35. 558 492 398,00 0,00 182 872,00 0,00

36. 549 44 169,04 0,00 51 705,95 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1. 561

2. 562

3. 563

4. 564

5. 569

0,00 0,00 0,00 0,00
1. 571

2. 572

0,00 0,00 0,00 0,00
1. 591

2. 595

1 2 3 4

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

41 881 186,17 276 488,00 40 959 403,42 221 779,13

30 265 796,15 276 488,00 29 885 388,14 221 779,13

1. 601 3 790,75 0,00 1 456,46 0,00

2. 602 30 090 888,20 257 202,00 29 509 169,00 171 405,00

3. 603 0,00 14 835,00 0,00 24 000,00

4. 604

8. 609

9. 641

10. 642

11. 643

12. 644 0,00 0,00 680,00 0,00

13. 645

14. 646

15. 647

16. 648 17 655,00 0,00 60 160,00 0,00

17. 649 153 462,20 4 451,00 313 922,68 26 374,13

59 613,02 0,00 55 015,28 0,00

1. 661

2. 662 59 586,18 0,00 55 015,28 0,00

3. 663 26,84 0,00 0,00 0,00

4. 664

6. 669

11 555 777,00 0,00 11 019 000,00 0,00
1. 671

2. 672 11 555 777,00 0,00 11 019 000,00 0,00

1. - 152 192,86 36 291,17 413 552,87 46 817,47

2. - 152 192,86 36 291,17 413 552,87 46 817,47

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Výnosy z vyřazených pohledávek

Výnosy z prodeje materiálu

Výnosy z prodeje pozemků

Náklady z vyřazených pohledávek

Jiné daně a poplatky

Prodaný materiál

Manka a škody

Tvorba fondů

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

IV. Výnosy z transferů

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Výnosy z prodaného zboží

Jiné výnosy z vlastních výkonů

Jiné pokuty a penále

II.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

I.

Číslo položky

B.

Ostatní náklady z činnosti

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Jiné pokuty a penále

Dary a jiná bezúplatná předání

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Úroky

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

Ostatní výnosy z činnosti

Ostatní finanční výnosy

Čerpání fondů

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Finanční výnosy

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Kurzové zisky

Výnosy z pronájmu

Výnosy z činnosti

VÝNOSY CELKEM

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Název položky

Kurzové ztráty

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Výkaz zisku a ztráty

sestavený k 31. 12. 2013

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Poskytovatel 2

V.

III. Náklady na transfery

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

MINULÉ

Zákonné sociální pojištění

I. Náklady z činnosti

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

Aktivace dlouhodobého majetku

Aktivace oběžného majetku

Změna stavu zásob vlastní výroby

Tvorba a zúčtování opravných položek

Úroky

Odpisy dlouhodobého majetku

Tvorba a zúčtování rezerv

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

Daň silniční

II.

Prodané cenné papíry a podíly

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ostatní finanční náklady

A.

Číslo položky Název položky
Syntetický 

účet

Prodané pozemky

NÁKLADY CELKEM

Jiné sociální pojištění

Daň z nemovitostí

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální náklady

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Náklady na reprezentaci

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

Aktivace vnitroorganizačních služeb

BĚŽNÉ MINULÉ

Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Daň z příjmů
Daň z příjmů

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický 

účet

Finanční náklady
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1 2 3 4

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

33 632 986,16 0,00 0,00 0,00

33 632 986,16 0,00 0,00 0,00

1. 501 3 577 743,43

2. 502

3. 503

4. 504

5. 506

6. 507

7. 508

8. 511

9. 512

10. 513

11. 516

12. 518 2 155 635,63

13. 521 18 485 376,90

14. 524 6 469 881,91

15. 525

16. 527

17. 528

18. 531

19. 532

20. 538 975,38

22. 541

23. 542

24. 543

25. 544

26. 547

27. 548

28. 551 1 838 552,40

29. 552

30. 553

31. 554

32. 555

33. 556

34. 557

35. 558 936 105,11

36. 549 168 715,40

0,00 0,00 0,00 0,00

1. 561

2. 562

3. 563

4. 564

5. 569

0,00 0,00 0,00 0,00
1. 571

2. 572

0,00 0,00 0,00 0,00
1. 591

2. 595

1 2 3 4

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

33 632 986,16 0,00 0,00 0,00

13 562 000,33 0,00 0,00 0,00

1. 601

2. 602 13 236 231,06

3. 603

4. 604

8. 609

9. 641

10. 642

11. 643

12. 644

13. 645

14. 646

15. 647

16. 648

17. 649 325 769,27

5 263,87 0,00 0,00 0,00

1. 661

2. 662

3. 663

4. 664

6. 669

20 065 721,96 0,00 0,00 0,00
1. 671

2. 672

1. - 0,00 0,00 0,00 0,00

2. - 0,00 0,00 0,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Výnosy z vyřazených pohledávek

Výnosy z prodeje materiálu

Výnosy z prodeje pozemků

Náklady z vyřazených pohledávek

Jiné daně a poplatky

Prodaný materiál

Manka a škody

Tvorba fondů

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

IV. Výnosy z transferů

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Výnosy z prodaného zboží

Jiné výnosy z vlastních výkonů

Jiné pokuty a penále

II.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

I.

Číslo položky

B.

Ostatní náklady z činnosti

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Jiné pokuty a penále

Dary a jiná bezúplatná předání

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Úroky

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

Ostatní výnosy z činnosti

Ostatní finanční výnosy

Čerpání fondů

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Finanční výnosy

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Kurzové zisky

Výnosy z pronájmu

Výnosy z činnosti

VÝNOSY CELKEM

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Název položky

Kurzové ztráty

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Výkaz zisku a ztráty

sestavený k 31. 12. 2013

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Poskytovatel 3 

V.

III. Náklady na transfery

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

MINULÉ

Zákonné sociální pojištění

I. Náklady z činnosti

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

Aktivace dlouhodobého majetku

Aktivace oběžného majetku

Změna stavu zásob vlastní výroby

Tvorba a zúčtování opravných položek

Úroky

Odpisy dlouhodobého majetku

Tvorba a zúčtování rezerv

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

Daň silniční

II.

Prodané cenné papíry a podíly

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ostatní finanční náklady

A.

Číslo položky Název položky
Syntetický 

účet

Prodané pozemky

NÁKLADY CELKEM

Jiné sociální pojištění

Daň z nemovitostí

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální náklady

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Náklady na reprezentaci

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

Aktivace vnitroorganizačních služeb

BĚŽNÉ MINULÉ

Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Daň z příjmů
Daň z příjmů

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický 

účet

Finanční náklady
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SMLOUVA S ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

 (dále jen „smlouva“) 
 
Smlouva se uzavírá na poskytovaní osobní péče a o úhradě za tuto péči podle zákona o sociálních službách a 

s ohledem na občanský zákoník 
 
SMLOUVU UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY: 
 
Pečující – asistent sociální péče:  

Pan/í  ……………………………………………………………  
datum narození  ……………………………………………………………  
trvale hlášen/a  …………………………………………………………… 
bydliště …………………………………………………………… 
telefon ……………………………………..…………………….   
e-mail:  …………………………………………………………… 
(dále jen „asistent“) 

 
a 
 
Uživatel – postižený:  

Pan/í  ……………………………………………………………  
datum narození  ……………………………………………………………  
trvale hlášen/a  …………………………………………………………… 
bydliště …………………………………………………………… 
telefon ……………………………………..…………………….   
e-mail:  …………………………………………………………… 
(dále jen „uživatel“) 
 

Není-li uživatel fakticky plně svéprávný pro nedostatek věku či duševní poruchu nebo pro duševní poruchu či 
mentální nedostatečnost nedovozuje smysl či obsah této smlouvy, jedná s podporou nebo je v jednání 
zastoupen osobou: 

Pan/í  ……………………………………………………………  
datum narození  ……………………………………………………………  
trvale hlášen/a  …………………………………………………………… 
bydliště …………………………………………………………… 
telefon ……………………………………..…………………….   
e-mail:  …………………………………………………………… 

Vyberte: 

 (dále jen „zákonný zástupce“) 

 podporující na základě Smlouvy o podpoře stvrzené Okresním / městským soudem v 
……………………………. dne ………………………….., č.j. …………………………………… 
(dále jen „podpůrce“)  

 zastupující na základě Usnesení o zastoupení členem domácnosti vydaném Okresním / městským 
soudem v ……………………………. dne ………………………….., č.j. …………………………………… 

 (dále jen „zástupce“) 

 jednající na základě Usnesení o ustanovení opatrovníkem vydaném Okresním / městským soudem v 
……………………………. dne ………………………….., č.j. …………………………………… 
(dále jen „opatrovník“) 

 zastupující z titulu Pověření jakožto pracovník obce s rozšířenou působností (dle § 91 odst. 6 zák. č. 
108/2006 Sb.) podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby přizvanou dle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem zdravotních služeb ……………………………….. v ……………………………. dne 
…………………………..  
(dále jen „obec“) 

 
Uživatel, který je schopen dovodit závažnost a obsah zplnomocnění může být zastoupen na základě plné moci 
osobou:  

 
 

Pan/í  ……………………………………………………………  
datum narození  ……………………………………………………………  
trvale hlášen/a  …………………………………………………………… 
bydliště …………………………………………………………… 
telefon ……………………………………..…………………….   

 e-mail:  …………………………………………………………… 
dle plné moci ze dne …………………………….., ověření dle OP č. ………………………………………  

(dále jen „zmocněnec“) 
 
V případě, že má uživatel zákonného zástupce, podpůrce, zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce, má se za to, 
že ve smlouvě hovoříme vždy k uživateli s vědomím souhlasu a informovanosti zastupujících či zmocněných 
osob, které jsou povinny s obsahem smlouvy uživatele seznámit a náležitě mu obsah smlouvy přiblížit.  
Kde je vyžadován osobní výkon práv či povinností uživatelem, stvrzuje zastupující či zmocněný svým podpisem, 
že uživatele náležitě upozorní a zároveň dohlédne na skutečné naplnění těchto ustanovení.  
Dodatky smlouvy musí vždy podepsat osoba, která je rozsahem své svéprávnosti nebo rozsahem svého 
zmocnění toho po právní stránce schopná.  
 

I. 
ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE 

 
1. Asistent prohlašuje, že  

a. poskytuje pomoc jako laická pečující osoba, která není podnikající v oblasti sociálních služeb, 
b. není osobou blízkou uživateli, 
c. je osobou svéprávnou, 
d. je mu nad 18 let, 
e. sám není osobou závislou v rozsahu, ve kterém bude poskytovat níže specifikovanou péči. 

 
2. Asistent se zavazuje poskytovat péči osobně, ve smluveném rozsahu a za smluvenou úhradu.  
 

II. 
UŽIVATEL 

 
1. Uživatel je osobou, které byl přiznán ..... stupeň závislosti na péči jiné osoby. Závislost uživatele byla 

Krajskou pobočkou Úřadu práce vymezena jako nezvládání uvedených životních potřeb /vyberte/: 
□ Mobility 
□ Orientace 
□ Komunikace 
□ Stravování 
□ Oblékání a obouvání 
□ Tělesná hygiena 
□ Výkon fyziologické potřeby 
□ Péče o zdraví 
□ Osobní aktivity 
□ Péče o domácnost 

 
III. 

MÍSTO, ČAS, ROZSAH A CENA POSKYTOVÁNÍ PÉČE 
  
1. Péče bude poskytována v místě: 

a. bydliště uživatele, tj. ………………………………………………. (dále jen „domácnost“) 
b. rekreačního objektu (chata, chalupa), tj. ...........................................(dále jen „chata“) 
c. v rámci ČR dle dohody mezi uživatelem a asistentem v souvislosti s podporou a pomocí např. na 

úřadech, doprovod k lékaři apod.  
 

2. Poskytování v jiném místě než v místě domácnosti musí být sjednáno alespoň týden předem, 
nedohodnou-li se strany jinak a náklady na přepravu do těchto míst nese uživatel. 
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3. V případě, že asistent nebude schopen v dohodnutém termínu péči zajistit a překážka mu bude předem 
známa, zavazuje se: 
a. zabezpečit náhradní způsob zajištění péče.  
b. informovat příjemce o této skutečnosti tak, aby si mohl péči zajistit jinou osobou nebo poskytnutím 

sociálních služeb. 
 

4. Péče bude asistentem poskytována následovně: 
 

 S čím konkrétně od – do / ve dnech v místě 

1. Mobilita 
Za schopnost mobility se považuje 
stav, kdy osoba je schopna zvládat 
vstávání a usedání, stoj, zaujímat 
polohy, pohybovat se chůzí krok za 
krokem, popřípadě i s přerušováním 
zastávkami, v dosahu alespoň 200 
m, a to i po nerovném povrchu, 
chůzi po schodech v rozsahu 
jednoho patra směrem nahoru i 
dolů, používat dopravní prostředky 
včetně bariérových (tím se míní 
např. autobusy se schody, 
eskalátory v metru apod.). 
 

   

2. Orientace 
Za schopnost orientace se považuje 
stav, kdy osoba je schopna poznávat 
a rozeznávat zrakem a sluchem, mít 
přiměřené duševní kompetence, 
orientovat se časem, místem a 
osobou, orientovat se v obvyklém 
prostředí a situacích a přiměřeně v 
nich reagovat. 
 

   

3. Komunikace 
Za schopnost komunikace se 
považuje stav, kdy osoba je schopna 
dorozumět se a porozumět, a to 
mluvenou srozumitelnou řečí a 
psanou zprávou, porozumět 
všeobecně používaným základním 
obrazovým symbolům nebo 
zvukovým signálům, používat běžné 
komunikační prostředky. 
 

   

4. Stravování 
Za schopnost stravování se považuje 
stav, kdy osoba je schopna vybrat si 
ke konzumaci hotový nápoj a 
potraviny, nápoj si nalít, stravu 
naporcovat, naservírovat, najíst se a 
napít, dodržovat stanovený dietní 
režim. 
 

   

5. Oblékání a obouvání 
Za schopnost oblékání a obouvání 
se považuje stav, kdy osoba je 
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schopna vybrat si oblečení a obutí 
přiměřené okolnostem, oblékat se a 
obouvat se, svlékat se a zouvat se, 
manipulovat s oblečením v 
souvislosti s denním režimem. 
 

6. Tělesná hygiena 
Za schopnost zvládnout tělesnou 
hygienu se považuje stav, kdy osoba 
je schopna použít hygienické 
zařízení, mýt si a osušovat si 
jednotlivé části těla, provádět 
celkovou hygienu, česat se, 
provádět ústní hygienu, holit se. 
 

   

7. Výkon fyziologické potřeby 
Za schopnost výkonu fyziologické 
potřeby se považuje stav, kdy osoba 
je schopna včas používat WC, 
vyprázdnit se, provést očistu, 
používat hygienické pomůcky. 
 

   

8. Péče o zdraví 
Za schopnost zvládat péči o zdraví 
se považuje stav, kdy osoba je 
schopna dodržovat stanovený 
léčebný režim, provádět stanovená 
léčebná a ošetřovatelská opatření a 
používat k tomu potřebné léky, 
pomůcky. 
 

   

9. Osobní aktivity 
Za schopnost provádět osobní 
aktivity se považuje stav, kdy osoba 
je schopna vstupovat do vztahů s 
jinými osobami, stanovit si a dodržet 
denní program, vykonávat aktivity 
obvyklé věku a prostředí jako 
například vzdělávání, zaměstnání, 
volnočasové aktivity, vyřizovat své 
záležitosti. 
 

   

10. Péče o domácnost 
Za schopnost zvládnout péči o 
domácnost se považuje stav, kdy 
osoba je schopna nakládat s penězi 
v rámci osobních příjmů a 
domácnosti, manipulovat s 
předměty denní potřeby, obstarat si 
běžný nákup, ovládat běžné domácí 
spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a 
nápoj, vykonávat běžné domácí 
práce, obsluhovat topení a udržovat 
pořádek. 
 

   

11. Další rozsah 
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Varianta A 
Výše úhrady se při poskytování pomoci mimo místo pobytu příjemce zvyšuje o částku stanovenou pro sazby 
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.  /Pro rok 2014 platí vyhláška č. 435/2013 Sb., o 
změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad./  
Pečující je oprávněn požadovat i úhradu nákladů ubytování v případě, že jeho potřeba je s poskytováním 
pomoci spojena. 
 
Varianta B 
Výše úhrady se při poskytování pomoci mimo místo pobytu příjemce bude upravena: 
a) zvláštní smlouvou. 
b) jednorázovým dodatkem k této smlouvě. 

 
5. Poskytování péče se sjednává na dobu neurčitou (nebo určitou od ………… do …………..). 

 
6. Asistent se zavazuje vyúčtovat poskytnuté služby do 10. dne následujícího měsíce a to za pomocí vystavení 

přehledu poskytnuté péče.  
 

7. Příjemce se zavazuje uhradit pečujícímu za poskytované služby /vyberte/:  
□ např. 8 000 Kč měsíčně.  
□ např. 80 Kč za hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.  
 
V případě kratšího trvání poskytování služby než v rozsahu výše stanoveném náleží pečujícímu poměrná 
část výše úhrady.  

 
8. Úhrada bude provedena (vyberte): k 20. dni následujícího měsíce a to za měsíc poskytnuté péče zpětně 

nebo bezprostředně po poskytnutí služby  
* převodem na účet číslo ............................................ nebo v hotovosti.  
V případě platby v hotovosti je pečující povinen příjem peněz potvrdit na příjmovém dokladu. 
 

9. V případě sporu o výši úhrady se strany zavazují uhradit nesporné částky a sporné částky předjednat na 
sociálním odboru obce s rozšířenou působností.  
 

10. V případě prodlení s úhradou se uživatel vystavuje riziku, že po něm poskytovatel bude vyžadovat zákonný 
úrok z prodlení.  

 
IV. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A UŽIVATELE 
 

Práva, povinnosti a závazky uživatele: 

 Uživatel má právo na rovnoprávné a nediskriminující zacházení při poskytování péče v souladu 
s Listinou základních práv a svobod, Deklarací práv osob s mentálním postižením, Úmluvou o právech 
osob s postižením, Etickým kodexem pracovníků Centra Lukavec. 

 Uživatel má právo na přiměřené riziko a svobodnou volbu. 

 Uživatel je povinen písemně sdělit a stvrdit svým podpisem asistentovi veškeré informace, které by 
mohly ohrozit průběh poskytování péče (např. alergie, agresivita, další specifické informace). Tyto 
informace spadají do režimu zachovávání mlčenlivosti ze strany asistenta. 

 Uživatel má povinnost v případě změny asistenta tuto změnu nahlásit na příslušnou krajskou pobočku 
Úřadu práce. 

 Uživatel je v případě, že je toho schopen, povinen nahlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce svůj 
pobyt ve zdravotnickém či obdobném zařízen a to do 8 dnů ode dne nástupu do takovéhoto zařízení. 
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 Uživatel se zavazuje ohlásit asistenta Krajské pobočce Úřadu práce /vyberte/:  
o jako hlavní pečující osobu 
o jako jednu z pečujících osob. 

 
Práva a povinnosti Asistenta: 

 Asistent se zavazuje jednat s Uživatelem vždy jako s rovnoprávným plnohodnotným člověkem a 
respektovat jeho lidskou důstojnost a práva.  

 Asistent se zavazuje informovat Uživatele o záležitostech, které se ho týkají, takovým způsobem, 
kterému je schopen v přijatelné míře porozumět. 

 Asistent umožní Uživateli v maximální možné míře rozhodovat o záležitostech týkajících se jeho osoby 
a spolurozhodovat o rozsahu a způsobu poskytované péče. 

 Asistent se zavazuje zajišťovat bezpečí Uživatele s přihlédnutím k právu na přiměřené riziko. 

 Asistent se zavazuje poskytovat Uživateli péči v souladu s jeho osobními cíli, přáními a potřebami. 

 Asistent se zavazuje poskytovat své služby takovým způsobem, aby bylo v co největší míře umožněno 
Uživateli začlenění do společnosti.  

 Asistent je povinen dodržovat všechna práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy a z platných 
souvisejících právních předpisů. 

 Asistent vázán mlčenlivostí. 

 Asistent se zavazuje v případě změny zdravotního stavu, úrazu nebo chování Uživatele informovat 
osoby uvedené v části o poskytování informací, ke kterému uživatel dává souhlas.    

 Asistent má povinnost nahlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce pobyt uživatele ve 
zdravotnickém či obdobném zařízen a to do 8 dnů ode dne nástupu do takovéhoto zařízení. Taktéž má 
povinnost nahlásit případné úmrtí uživatele. 

 Asistentovi se doporučuje pojistit se pro případné škody způsobené výkonem své asistentské činnosti. 
 

V. 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 
1. Uživatel souhlasí, aby asistent o něm poskytoval informace těmto osobám: 

 ………………………………………………. 
 ………………………………………………. 

 
VI. 

VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY 
 
1. Smlouva nebo její část může být měněna nebo vypovězena pouze písemně.  

 
2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout: 

a) uplynutím lhůty při sjednání na dobu určitou, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran,  
c) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, 
d) úmrtím uživatele,  
e) úmrtím asistenta. 

 
3. Uživatel i asistent mohou vypovědět smlouvu bez udání důvodů. V méně závažných případech se však 

asistent i uživatel zavazuje k výpovědní době 14 dnů. 
 

4. Asistent se v případě neschopnosti uživatele zajistit si náhradní péči zavazuje informovat sociální odbor 
obce s rozšířenou působností o ukončení této smlouvy.  
 

5. U osob, které nejsou schopny se samy zaopatřit, jednat a nerozumí úkonu výpovědi, lze smlouvu 
vypovědět jen od okamžiku seznámení s danou skutečností zmocněnce, zástupce, podpůrce, opatrovníka 
či obec, jakožto osoby zastupující uživatele.  

 
VII. 

DORUČOVÁNÍ 
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1. Pro písemné úkony činěné v souvislosti s touto smlouvou platí, že je nutné je provést prokazatelně 

písemně a to následující formou:  
a. zaslání dopisem (psaním) s dodejkou do vlastních rukou účastníka této Smlouvy, kterému je úkon 

adresován (dále jen jako adresát), na adresu účastníka této Smlouvy uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy, nebude-li druhé straně známa adresa jiná.  
V případě sporu, zda byla straně odesílatele známa adresa jiná, platí, že jiná adresa straně odesílatele 
známa nebyla, nebude-li prokázán opak.  
Předáním, nebo vyzvednutím takové listiny se stává úkon v ní učiněný účinný vůči straně, které byl 
adresován a tímto dnem je také doručen. V případě, že si druhá strana nepřevezme dopis obsahující 
právní úkon, považuje se za den doručení desátý den poté, co se poštovní služba - poskytovatel 
poštovních služeb (dále jen poštovní služba) pokusila poprvé psaní na adresu doručit a tímto dnem je 
také učiněný úkon vůči druhé straně účinný a tímto dnem je také přípis doručen. V případě, že 
strana, jíž bude dopis adresován, bude pro poštovní službu jako adresát neznámá (zejména v 
případě, kdy na adrese stanovené dle pravidla stanoveného v tomto článku nebude adresát 
bydlet/sídlit, bude pro poštovní službu neznámý či bude odstěhován), považuje se za den jeho 
doručení pátý den po podání dopisu na poštovní službu k doporučenému odeslání s dodejkou na 
adresu účastníka uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

b. předáním osobně v místě poskytování péče oproti podpisu příjemce. Za datum převzetí (doručení) se 
má datum podpisu smluvní strany. Není-li vůle podepsat převzetí, je nutné využít možnosti v bodu a. 

c. dosláním na e-mail: 
i. asistenta: ……………………………………………. 

ii. uživatele (zástupce, podpůrce, opatrovníka): ………………………………………… 
Pro prokázání o doručení e-mailu je třeba mít v elektronické podobě doručení o přečtení. Touto 
formou je možné zasílat pouze vyúčtování péče a návrhy na změnu smlouvy či méně podstatná 
oznámení.  
Touto formou není možné dosílat změny smlouvy (byť jednostranně možné), výpovědi jednotlivých 
ustanovení nebo celé smlouvy, upomínky k úhradě a další závažné oznámení.  

 
VIII. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.  
 

2. Uživatel ani asistent nemůže práva a povinnosti z této Smlouvy postoupit na jiného. 
 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden výtisk.  

 
4. Smlouva nebo její část může být měněna nebo vypovězena pouze písemně. Změny ve smlouvě a jejich 

jednotlivých ustanoveních lze provádět pouze písemnými dodatky, se kterými souhlasí obě smluvní strany, 
pokud ve smlouvě není řečeno jinak.  

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu [bude/nebude] pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv dle článku o doručování. 

 
6. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdokoliv kdykoliv, a to i 

když již bylo započato s plněním. 
 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž nebo k datu podpisu této smlouvy věděly 

nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si 
strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s 
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o 
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této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této smlouvy a projevení se zdravotního stavu na straně uživatele neumožňujícího 
poskytnutí péče. 

 
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a shodně prohlašují, že s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, a že smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek 
a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. 
 

10. Asistent uznává, že uživatel je slabší stranou a to se všemi důsledky, které ze smluvního práva plynou. 
Uživatel však vědomě prohlašuje, že ujednání v této smlouvě nejsou k jeho tíži a je s nimi plně obeznámen 
a péči využívá v rozsahu, se kterým souhlasí. 
 

11. Úkony a jednání ovlivňující smlouvu může činit pouze osoba, která tuto činnost chápe, rozumí ji a rozliší. V 
případě, že je uživatel zastoupen, lze z podnětu uživatele přijmout jeho jednání jen v jeho prospěch a ke 
zlepšení kvality jeho užívání a žití. Všechny úkony a jednání spojené s právním naplňováním smlouvy musí 
stvrdit zástupce, zmocněnec, podpůrce, opatrovník nebo obec, jsou-li k tomu zmocněni nebo oprávněni 
z titulu výkonu své funkce. 
 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  
 

13. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze 
stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 
 

 
 
 
V ............................. dne .....................…. 
 
 

…………………………………….      ……………………………………. 
  podpis asistenta  podpis uživatele 
 
 
 
 
   ……………………………………. 
    podpis zástupce, opatrovníka apod.
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