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Stručný zápis 

O schůzce 

• Na základě pokynu Sekretariátu prezidenta republiky, který obdržel žádost o 
setkání představitelů Asociace penzionů pro seniory České republiky, z.s. 
(dále jen „APPSČR“) s prezidentem republiky, se dne 7. 3. 2016 ve 14 hod 
uskutečnila schůzka ředitele OANL Radka Augustina se zástupci APPSČR 
nad podněty adresovanými prezidentu republiky 29. 10. 2015 a 26. 1. 2016. 

• Schůzky se krom dvou zástupců OANL (ředitel Radek Augustin a analytička 
Karina Kubelková) zúčastnil prezident APPSČR Lukáš Stehno a vedoucí 
kanceláře APPSČR Kristýna Hypšová. 

• Zápis je doplněn expertním stanoviskem poradce prezidenta republiky 
Františka Koníčka. 

Asociace penzion ů pro seniory České republiky (APPS ČR) 

• APPSČR je profesní sdružení organizací , které se zaměřují na péči o 
seniory a podporu jejich rodin. 

• Svým členům nabízí standardy, které jsou minimem kvality poskytované 
péče v zařízení pro seniory . Přijetí stanovených standardů je podmínkou 
členství v Asociaci. 

• Asociace vytváří pro své členy systém školení a podpory p ři zavádění 
standard ů péče. Členem APPSČR se může stát jakákoliv organizace, která 
přijme tyto standardy péče za své a bude je dodržovat. Předpokladem přijetí 
je také etické chování k seniorům a jejich rodinám. Standardy jsou zaměřeny 
především na asistenty sociální pé če. 

• Asociace má v současnosti cca 25 členů, tj. cca 80 za řízení pro cca 30 
senior ů každé.  

• APPSČR vytváří prostor pro novou alternativu v rozvoji sociálních služeb. 
Cílovou skupinou jsou ti senioři, kteří nebyli přijati do domova pro seniory 
nejčastěji z toho důvodu, že nemají dostatečně vysoký příspěvek na péči. 
V současné době jsou navíc na domovy pro seniory pořadníky, které čítají i 
60 tisíc osob! 

• APPSČR podporuje řada velkých firem, např. Nadace ČEZ a další. Asociace 
nežádá o dotace ani jinou podporu od státu  a funguje zcela samostatně. 

• Členy Asociace jsou organizace, které nejsou registrovány  podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Zákon o sociálních službách 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dovoluje poskytovat sociální 
služby až po získání oprávnění (registraci) a stanovuje také povinnost 
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splňovat standardy kvality a další náležitosti. Nepřipouští tedy žádný jiný 
způsob fungování. 

• Zařízení, která nejsou registrovaná dle zákona o sociálních službách, ale 
nejsou automaticky nelegální. Asociace pouze využív á jiné ustanovení 
zákona o sociálních službách (asistenti sociální pé če), resp. smlouvu se 
seniorem.  

• Podle zákona o sociálních službách péči o osoby závislé na péči jiné fyzické 
osoby mohou poskytovat profesionální poskytovatelé sociálních služeb, 
osoby blízké nebo asistent sociální pé če.  

• Zároveň je pravda, že se v ČR vyskytuje řada nezákonných za řízení, která 
formálně fungují jako pouze ubytovací zařízení, přitom poskytují péči jako 
sociální služba například typu domov pro seniory. A nepodléhají žádným 
standardům ani kontrolám. 

• MPSV vydalo v prosinci 2014 pokyn (tzv. Postup č. 2), jak postupovat vůči 
neregistrovaným subjektům. Dochází tedy k plošným represím  (např. 
hromadné kontroly zařízení úředníky za asistence policie atd.). 

• MPSV přitom nedělá rozdíl mezi neregistrovanými podvodníky a členy 
Asociace  a jeho represe míří na všechny neregistrované subjekty. Naprostá 
většina členů Asociace je tak v současnosti ve správním řízení za porušení 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

• Krajské ú řady navíc tla čí další a další neregistrované subjekty 
k registraci, p řitom na jejich provoz nemají dost pen ěz. 

• Registrace pro „neregistrované“ penziony znamená splnění podmínek, které 
budou znamenat vícenáklady, stavební úpravy ale bez jistoty jakéhokoliv 
budoucího příspěvku na provoz. 

• Provozovatelé neregistrovaných zařízení ale mohou dle jejich názoru 
fungovat lépe a kvalitn ěji než registrovaná za řízení, zárove ň ale cht ějí 
domovy provozovat na komer ční bázi bez registrace pod státem.  

• Členové asociaci ale nežádají ani nehodlají žádat o dotace (od státu, od EU 
ani od jiných institucí), jsou financováni z darů a dalších zdrojů, přičemž 
náklady na pé či jsou p ři dodržování vysokých standard ů nepom ěrně 
nižší než u registrovaných subjekt ů. 

Žádost 

• V současné době se APPSČR cítí být šikanována MPSV  s tím, že její aktivity 
jsou bojkotovány. Stát navíc s Asociací nekomunikuje, zástupci Asociace 
nejsou zváni do žádných pracovních skupin a nejsou s nimi komunikovány 
žádné dokumenty či koncepce. 
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• Strategické dokumenty ČR v oblasti sociální péče stejně jako nevyhnutelný 
demografický vývoj směřují k tomu, aby existovalo více alternativ péče o 
seniory.  

• Cílem Asociace je stát se b ěžným partnerem MPSV a ú častnit se 
utvá ření legislativních zm ěn. 

• V současnosti jsou činné pracovní skupiny pro Národní strategii sociálních 
služeb na roky 2016 – 2020. 
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Názor poradce PR Františka Koní čka 

V uvedeném zápise z jednání jsou skutečně uvedeny poměrně závažné skutečnosti, 
které v současné době brání tomu, aby byla poskytována seniorům nebo jejich části 
sociální péče bez existence registrace u příslušných krajských úřadů. V tomto 
směru lze dát za pravdu Asociaci a argumenty, které uv ádí, jsou naprosto 
relevantní. 

Je třeba si uvědomit, že pokud by stát trval na poskytování sociálních služeb ve 
smyslu 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu, že připouští pouze 
registrované subjekty či osoby blízké, pak lze tento výklad považovat za neúplný a 
v rozporu s dikcí zákona. Jistě by bylo lepší, pokud by existovala zákonná úprava pro 
trvalé a dlouhodobé financování sociální péče prostřednictvím osob blízkých nebo 
registrovaných subjektů, ovšem tato představa je ryze iluzorní, neboť existuje zoufalý 
nedostatek volných míst nebo je takové umístění seniora do tohoto zařízení mimo 
jeho finanční možnosti. Navíc je kapacita těchto zařízení zcela závislá na objemu 
finančních prostředků pravidelně poskytovaných MPSV/ kraji právě na tento druh 
sociální péče. Pokud by skutečně reálně existoval dostatek kapacit v těchto 
zařízeních, pak by ani neexistovala nerudovská otázka „Kam s ním“?  

Je proto v sou časné dob ě nejen legitimní, ale i nezbytné podporovat p řípadně 
alespo ň tolerovat stav, kdy lze poskytovat na základ ě schválených a 
kontrolovaných standard ů sociální pé če pomocí asistent ů sociální pé če, a to i 
v rámci tzv. neregistrovaných subjekt ů, které jsou schopny tuto pé či 
zabezpečit.  

MPSV je v zásad ě zodpov ědné za metodiku a legislativu  v této oblasti, i kd yž 
zodpov ědnost za výkon byla delegována na jednotlivé kraje.  Již za mého 
působení na MPSV byl široký formát pravidelných jednání se zástupci krajů, na něž 
MPSV tuto agendu v roce 2015 zcela přesunulo. To nicméně předpokládalo perfektní 
a jednotné vypracování střednědobých plánů, jejich dokonalé síťování a zejména 
dlouhodobé financování, které není závislé na každém jednotlivém roce, kolik zdrojů 
bude v rámci státního rozpočtu a následně rozpočtu krajů na tyto služby pro daný rok 
alokováno. V tomto ohledu bylo vykonáno hodně práce, nicméně existují velké 
rozdíly v kvalitě plánování a realizace sociálních služeb, jakož i poměrně slušná 
uzavřená lobby, která se o tento segment „trhu“ nechce s nikým dělit…. Kompetence 
pro posuzování legálnosti poskytování těchto služeb je tak na krajích, které jsou 
tlačeny výše uvedeným úzkým výkladem zákona. Do jisté míry jim to i tak vyhovuje, 
neboť z hlediska kontroly a případných konfliktů a neshod nemusí řešit případy, kdy 
může dojít ke stížnostem či ojedinělým excesům ze strany neregistrovaných 
subjektů.  

V této souvislosti je nutné zmínit i nep řiměřený postoj ombudsmanky, která se 
velmi angažuje v této oblasti a prosazuje p ři mnoha kontrolách naprosté 
nesmysly  a doporučuje ve svých nálezech buď nerealistická opatření, vysoké 
sankce či dokonce uzavírání některých zařízení, aniž by při tom rozlišovala, co je 
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v dané situace přijatelné a z hlediska péče plně dostačující,  a to i v těch případech, 
kdy samotní klienti jsou velmi spokojeni a vedou život důstojný včetně různých 
doprovodných kulturních aktivit a organizovaných činností ve volném čase. Nejsou 
výjimkou pak statisícové sankce, neustálé kontroly veškerých možných správních 
úřadů, jako ŽÚ, hygiena,  kontroly ze strany různých odborů na úrovni kraje apod. 
jako příklad lze uvést konstatování, že je klient neakceptovatelným způsobem 
omezován, jestliže nemá na výběr alespoň ze tří až pěti jídel, že je mu chystána do 
krabičky medikace dle předpisu, což je pro něj nedůstojné a celá řada nesmyslných 
představ, které odporují rozumu a nemají s praktickou péčí pranic společné. Je třeba 
vidět, že ve velké většině se jedná o klienty odkázané na cizí pomoc, a to 24 hodin 
denně, o klienty s omezenou schopností sami zvládat běžnou denní činnost. To vše 
za situace, kdy je klientu poskytována strava 5 x denně, a to v denním limitu cca 
kolem 100 Kč celkem. Většina klientů není zpravidla schopna sama řídit a dodržovat 
preskribovanou medikaci a nutně musí být tato oblast kontrolována asistenty či jim 
svěřena do péče. Klient a jeho rodinní příslušníci mají plné právo z těchto zařízení 
kdykoliv odejít či žádat po vedení zařízení přiměřenou nápravu. Je pravdou, že oproti 
registrovaným zařízením, kde je celá řada doprovodných předpisů na zařízení 
pokojů, denní místnosti pro volný čas, hygienických požadavků na přípravu a výdej 
stravy, přípravu a výdej léků z rukou zdravotnického personálu či jinak autorizované 
osoby etc., jsou zpravidla základní standardy jednodušší, ale nicméně jsou 
dostačující a plně funkční a nijak nevedou ke snížení faktické kvality poskytované 
péče, a to za nižších nákladů než v registrovaných zařízeních dotovaných státem.  

Pokud by MPSV akceptovalo i tuto variantu jako možnou, zcela určitě dojde 
k pozitivnímu posunu v této oblasti alespoň do té doby, než budou kraje, obce či stát 
schopni zabezpečit dlouhodobé financování odpovídajících kapacit domovů pro 
seniory. Tento stav nicméně v horizontu 5-10 let nehrozí, takže by bylo realisti čtější 
tuto variantu legislativn ě ještě upřesnit a zejména stanovit jasné kontrolní 
mechanismy a kompetence, které budou skute čně vést k náprav ě zjišt ěných 
nedostatk ů a kultivaci celé infrastruktury i samotných poskyt ovatel ů sociální 
péče, nikoliv k diskriminaci jedné části podnikatelských subjekt ů na úkor 
jiných dotovaných státem, nicmén ě neschopných v celém rozsahu tuto oblast 
pokrýt. 

Ještě je nutné zmínit jeden důležitý aspekt současné praxe – a to je stav, kdy právě 
senioři se zdravotním omezením (nikoliv ve stádiu paliativní péče) jsou vzhledem 
k nedostatku kapacit v domovech pro seniory často na neuvěřitelně dlouhou dobu 
odkládáni do LDN, neboť kapacity neexistují a blízká rodina nemá z hlediska 
finančního či jiných vážných důvodů možnost, jak se o svého blízkého postarat. Toto 
„přelévání“ nákladů mezi zdravotnickými a sociálními zařízeními je neduh, který je 
neřešen prakticky od počátku devadesátých let a nutno konstatovat, že zájem klienta 
je zde až na posledním místě…. 
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Bylo by možné uvést mnoho příkladů špatné praxe, ale to není v rámci tohoto 
stanoviska ani nutné ani možné. Argument možného zneužití penziónů pro seniory 
na úkor klientů není příliš relevantní, protože i u samotných domovů pro seniory 
případně v případech péče osoby blízké  existuje mnoho případů nekvalitní péče a je 
tedy spíše na kompetentních orgánech vykonávajících dohled a kontrolu, aby tyto 
případy řešily a do budoucna takové případy eliminovaly. U soukromých penzión ů 
musí být v každém p řípadě právní cestou výkon dohledu a kontroly umožn ěn 
ze zákona, jinak by mohl vzniknout problém vymahate lnosti v p řípadě 
nápravných opat ření či jiných zákonných sankcí. 

 

Závěr: 

S názorem a požadavky APPS ČR se lze do velké míry ztotožnit, nicmén ě tato 
alternativa by pot řebovala detailn ější legislativní úpravu, zajiš ťující dodržování 
schválených standard ů formou ú činného dohledu a kontroly k tomu 
kompetentních orgán ů. MPSV v této oblasti zastává ne zcela rozumnou poz ici, 
nebo ť tím, že nedokáže v krátkodobém či st řednědobém horizontu komfort 
senior ů v této oblasti zajistit či dokonce zlepšit, p řispívá spíše k zhoršení celé 
situace v oblasti sociální pé če o seniory než k postupnému racionálnímu 
řešení. 


