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1 Úvod 

V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění a 

pouze 2 – 3 % jich můţe vyuţít kvalitní péči v hospicích. První český hospic právě 

oslavil 15 let od svého otevření. V současné době slouţí v naší republice jiţ 14 

lůţkových hospiců a řada poskytovatelů se snaţí rozvíjet i hospicovou domácí péči. 

 

 „Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné  

a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních 

a duchovních“.1 

 

Hospicová myšlenka byla mnohdy vnímána zkresleně. Haškovcová ve své 

knize Spoutaný ţivot (1985) nazývá hospice "domy smrti".2 Smrt patří k člověku. 

Patří k ţivotu a nelze ji od ţivota oddělit. Umoţňuje nám najít smysl ţivota, umoţňuje 

nám vyuţít náš omezený čas smysluplně. Otázka ţivota a smrti je jednou z 

nejtěţších a nejstarších otázek, které si lidstvo klade. Pro příbuzné je doprovázení 

svého blízkého veliká zátěţ. Mají pocit, ţe mu musí dát všechno, klidně i obětovat 

své vlastní zdraví. Tím se často přetěţují a dochází k fyzickému a psychickému 

vyčerpání. Nutné je odhadnout stav pečující rodiny a včas nabídnout pomoc. 

Takovou pomoc přináší odborná paliativní péče o těţce nemocné pacienty v 

lůţkovém hospici. 

 

V posledních letech se naléhavě objevuje potřeba pohlíţet na paliativní péči 

jako na významné téma veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky, protoţe i 

navzdory pozitivním změnám v posledním desetiletí se v některých případech 

umírajícím stále nedostává odpovídající péče. Závěr jejich ţivota je někdy zcela 

zbytečně provázen bolestí, osamělostí, ztrátou důstojnosti a dalšími formami utrpení, 

jimţ by bylo moţné předejít. 

 

 

   

                                                           
1
 SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 3.vyd. Praha: Ecce Homo, 1995. s. 144. ISBN 978-80- 902049 -0- 2 . 

2
 HAŠKOVCOVÁ, H. Spoutaný život. 1.vyd. Praha: Panorama, 1985. s. 299. 
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Diplomová práce je zaměřena na financování hospicové péče v neziskové 

organizaci. 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy hospodaření v neziskové 

organizaci zjistit zdroje na zajištění hospicové péče a navrhnout zlepšení 

ekonomických podmínek poskytované hospicové péče. 

V souladu s výše uvedeným cílem je stanovena hypotéza, která předpokládá, 

ţe finanční zdroje na zajištění hospicové péče v neziskových organizacích jsou 

nedostačující. 

V teoretické části diplomové práce byla vyuţita metoda popisná. 

Pro zjištění jednotlivých toků na financování hospicové péče jsem pouţila analýzu 

hospodářských výsledků v neziskové organizaci od roku 2006 aţ 2010. V rámci 

srovnávání jednotlivých údajů ve sledovaném období byla pouţita metoda 

komparace. V závěru diplomové práce, pouţitím metody syntézy, se mohla vytvořit 

celistvá představa o celkových zdrojích na financování hospicové péče. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola vymezuje 

základní východiska práce, tj. cíl práce a s tím spojenou hypotézu, ţe financování 

hospicové péče v neziskových organizacích je nedostačující. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá pojmy jako paliativní péče, 

hospicová péče a hospic, historii vzniku a vývoji hospiců u nás i ve světě, legislativou 

a zásadami financování hospicové péče v ČR. 

Třetí kapitola specifikuje neziskové organizace a zásady hospodaření 

církevních a náboţenských společností.  

Ve čtvrté kapitole je provedena analýza hospodaření neziskové organizace 

poskytující hospicovou péči v letech 2006 aţ 2010. Pro účely analýzy hospodaření 

byla vybrána církevní organizace ČCE Diakonie – hospic CITADELA. 

Pátá kapitola obsahuje zhodnocení finančních zdrojů na zajištění hospicové 

péče a návrhy na zlepšení ekonomických podmínek poskytované hospicové péče. 

Poslední kapitola obsahuje shrnutí celé diplomové práce. 

Zdrojem informací při tvorbě diplomové práce byla dostupná odborná literatura, 

platná legislativa, informace z webových stránek Ministerstva zdravotnictví ČR a 

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR, výsledky hospodaření a 

ostatní podklady ekonomického charakteru z hospice Citadela ve Valašském 

Meziříčí. 
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2 Správa a financování hospicové péče v ČR 

 

Paliativní a hospicová péče je komplexní zdravotní a sociální sluţbou 

současně, dochází zde k průniku zdravotní a sociální sloţky péče. Vychází se 

z legislativy platné pro zdravotnictví i pro oblast sociální péče. 

 

2. 1 Paliativní péče 

 

Paliativní péče je moderní a celosvětově rychle se rozvíjející typ péče, který 

nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běţných 

léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbliţšího okolí velmi často selhávají. 

Paliativní péče se zabývá utrpením, potřebami a kvalitou ţivota a důstojností lidí na 

konci ţivota (WHO 2003). 

Protoţe obsah pojmu paliativní péče není ustálen, lze se v odborné literatuře setkat  

s celou řadou definic. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO 2002) je 

paliativní péče přístup zlepšující kvalitu ţivota pacientů a jejich rodin, kteří čelí 

problémům spojeným s ţivot ohroţující nemocí, prostřednictvím předcházení a 

zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení bolesti a dalších 

fyzických, psychosociálních a duchovních potíţí. 

Z paliativní péče se stal multidisciplinární obor, ve kterém dochází k interakci s 

dalšími součástmi zdravotnického systému.  

 

  Paliativní péče je založena na následujících hodnotách a principech: 

 zachování důstojnosti pacienta a jeho rodiny, 

 účastné péči o pacienta a jeho rodinu, 

 rovnoprávnosti v přístupu k paliativní péči, 

 úctě k pacientovi, jeho rodině a pečovatelům, 

 obhajobě vyjádřených přání pacienta, rodiny, komunit, 

 snaze o dosahování výjimečné úrovně při poskytování péče a podpory, 

 odpovědnosti pacientovi, rodině a širší komunitě. 
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Standardy kvality specializované paliativní péče3 uvádí, ţe Světová 

zdravotnická organizace, která plní úkoly a povinnosti Mezinárodního úřadu 

veřejného zdravotnictví, stanovila hlavní zásady, podle kterých paliativní péče: 

 poskytuje úlevu od bolesti a dalších symptomů; 

 podporuje ţivot, avšak pohlíţí na umírání jako na přirozený proces; 

 neusiluje ani o urychlení ani o oddálení smrti; 

 obsahuje psychologické a duchovní aspekty péče o pacienta; 

 nabízí systém podpory, která pomáhá rodinám zvládat období pacientovy 

         nemoci a období zármutku; 

 vyuţívá týmové práce pro uspokojování potřeb pacientů a jejich rodin, včetně 

         případného psychologického poradenství v období zármutku; 

 usiluje o zlepšení kvality ţivota a můţe téţ pozitivně ovlivnit průběh nemoci; 

 je pouţitelná v raném stadiu nemoci s řadou jiných terapií, jejichţ cílem je 

 prodlouţení ţivota, jako chemoterapie či radioterapie, a zahrnuje vyšetření  

         nutná k lepšímu pochopení a zvládnutí tíţivých klinických komplikací. 

 

Podle míry komplexnosti péče nutné k udrţení dobré kvality ţivota se paliativní 

péče dělí na obecnou a specializovanou paliativní péči: 

 

 Obecná paliativní péče 

Obecnou paliativní péčí rozumíme dobrou klinickou praxi v situaci pokročilého 

onemocnění, která je poskytována zdravotníky v rámci jejich jednotlivých odborností. 

Jejím základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro 

kvalitu pacientova ţivota (např. léčba nejčastějších symptomů, respekt k pacientově 

autonomii, citlivost a empatická komunikace s pacientem a jeho rodinou, manaţerská 

zdatnost při organizačním zajištění péče a při vyuţití sluţeb ostatních specialistů, 

zajištění domácí ošetřovatelské péče atd.). Obecnou paliativní péči by měli umět 

poskytnout všichni zdravotníci s ohledem na specifika své odbornosti. 

 

 

 

                                                           
3 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Standardy specializované paliativní péče, 2006 

  [online]. [cit. 2011-02-08]. Dostupný z WWW:<http://www.asociacehospicu.cz/> 
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 Specializovaná paliativní péče 

Specializovaná paliativní péče je aktivní interdisciplinární péče poskytovaná 

pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče 

speciálně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi. Poskytování paliativní péče 

je hlavní pracovní náplní tohoto týmu. Zkratka specializované paliativní péče SPP.  

 

Základní organizační formy paliativní péče:4 

 

a) Mobilní paliativní péče poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím 

nebo náhradním sociálním prostředí pacientů formou návštěv lékaře-

specialisty, sester, ošetřovatelů, dobrovolníků, případně dalších odborníků. 

Garantuje trvalou dostupnost péče po 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Důleţitou 

součástí je komplexní podpora pacientovy rodiny a jeho blízkých, kteří se 

obvykle aktivně na péči podílejí.  

 

b) Hospic je samostatně stojící speciální lůţkové zařízení poskytující 

specializovanou paliativní péči především pacientům v preterminální a 

terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Důraz je kladen na individuální 

potřeby a přání kaţdého nemocného a na vytvoření prostředí, v němţ by 

pacient mohl zůstat aţ do konce ţivota v intenzivních vztazích se svými 

blízkými. Tohoto cíle je mimo jiné dosahováno snahou o osobitou a domácí 

atmosféru, maximálním soukromím pacientů (obvykle jednolůţkové pokoje), 

volným reţimem pro návštěvy a dobrou dopravní dostupností hospice. 

 
c) Oddělení paliativní péče (OPP) v rámci jiných zdravotnických zařízení 

(nemocnice, léčebny) pečuje o nemocné, kteří potřebují komplexní paliativní 

péči a současně potřebují pro diagnostiku a léčbu ostatní sluţby a komplement 

nemocnice.  

 

                                                           
4 SLÁMA, O., ŠPINKA, Š. Koncepce paliativní péče v ČR (Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi). Praha: Cesta   

domů, 2004. s. 46. ISBN 978- 80-239-4330-8. 
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OPP usiluje o realizaci hospicového ideálu v rámci moţností daného zařízení a 

slouţí jako lůţková základna pro konziliární tým paliativní péče. OPP ve 

fakultních nemocnicích mají významnou funkci edukační a výzkumnou. 

 

d) Konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení 

(nemocnice nebo léčebny). Tato forma zajišťuje interdisciplinární expertní 

znalost z oblasti paliativní péče v lůţkových zařízeních různého typu. Posiluje 

kontinuitu péče (pacient zůstává na oddělení, kde byl doposud léčen a které 

zná) a vedle přímého ovlivnění kvality paliativní péče přispívá také k edukaci 

personálu na ostatních odděleních. Minimální sloţení takového týmu: lékař, 

sestra a sociální pracovník. 

 

e) Specializovaná ambulance paliativní péče.  

Zajišťuje ambulantní péči pacientům, kteří pobývají v domácím prostředí nebo 

v zařízeních sociální péče. Obvyklá je úzká spolupráce s praktickým lékařem, 

zařízeními obecné domácí a specializované paliativní péče. Ambulance 

paliativní péče někdy působí při lůţkových hospicích, při odděleních paliativní 

péče lůţkových zařízení, případně jako součást zařízení domácí paliativní péče. 

 

f) Denní stacionář paliativní péče (denní hospicový stacionář).  

Formou denních návštěv pacienta ve stacionáři pomáhá řešit zdravotní 

problémy pacienta a současně nabízí komplexní edukační a rekreační aktivity 

podle potřeb a moţností pacienta. V zahraničí je obvyklá úzká vazba těchto 

denních stacionářů na lůţkový hospic.  

 

g) Zvláštní zařízení specializované paliativní péče (např. specializované 

poradny a tísňové linky, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny atd.). 
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2.2 Hospic a hospicová péče 

 

Termín hospic, který byl původně pouţíván ve středověku pro tzv. domy 

odpočinku, znamená útulek nebo útočiště. Jednalo se o útulky nebo přístřešky při 

cestách, v nichţ si mohli poutníci odpočinout, těhotné ţeny porodit a nemocní buď se 

uzdravit a pokračovat v cestě anebo v klidu umřít. Aţ v devadesátých letech 20. 

století se hospicem začínaly nazývat sociální zařízení většinou pro onkologicky 

nemocné v terminálním stadiu. 

Hospicová péče je integrovaná forma zdravotní, sociální a psychologické péče 

poskytovaná klientům všech indikačních, diagnostických i věkových skupin, u nichţ je 

prognózou ošetřujícího lékaře předpokládaná délka dalšího ţivota v rozsahu méně 

neţ 6 měsíců. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče. 

 

2.2.1 Historie hospiců ve světě a v ČR 

 

Hospice existovaly jiţ v antice. V časech christianizace Evropy vznikaly hospice 

podél cest, jeţ vedly do Svaté země. Byly zřizovány mnichy (např. hospice v malém 

a velkém průsmyku svatého Bernarda v Alpách) nebo laickými bratrstvy. Poutníci se 

v nich mohli zastavit a odpočinout. Byla jim zde poskytnuta tehdy dostupná 

ošetřovatelská péče a duchovní podpora.  

Hospice později zanikly a myšlenka na ně oţila teprve v polovině 18. století, kdy 

byla v Dublinu z iniciativy Mary Aikdenheadové otevřena zvláštní nemocnice pro 

umírající. Byla nazvána Hospic a poskytovala péči odpovídající principům sesterské 

charity.  

Ve světě je za zakladatelku hospicového hnutí povaţována Angličanka Cecilly 

Saundersová, která spolu s několika pacienty uvedla do provozu Hospic sv. Kryštofa 

v Londýně. 

Jiţ jako kvalifikovaná sociální pracovnice a zdravotní sestra vystudovala 

medicínu a věnovala se výzkumu bolesti. Sedm let pracovala v Hospici sv. Josefa, 

který otevřely irské řeholní sestry v Londýně. Provedla zde studii na více neţ 1000 

pacientech, a prokázala, ţe podávání opiátů před nástupem průlomové bolesti a v 

pravidelných intervalech účinně tlumí bolest, aniţ by u pacientů hrozil návykový efekt. 
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Její práce představuje počátek moderní paliativní léčby chronických bolestí, 

Saundersová je průkopnicí v prevenci bolesti u onkologických onemocnění. 

V roce 1967 otvírá Cecilly Saundersová v Londýně St. Christopher´s Hospice, Hospic 

sv. Kryštofa. Je to první hospic svého druhu na světě. Od té doby počet hospiců 

roste. Dnes, zhruba po třiceti letech vývoje hospicového hnutí, se jejich počet 

odhaduje na 2000 na celém světě, v samotné Anglii je jich více neţ 150. 

 

Historie hospiců v České republice je poměrně krátká. Po převratu v roce 1989 

se začaly objevovat první pokusy o zřízení hospice i v České republice. Mezi prvními 

s touto myšlenkou přišla MUDr. Marie Opatrná. Připravovala hospic v budově bývalé 

gynekologie v Praze v Rooseveltově ulici. Protoţe se o světovém hospicovém hnutí 

ještě moc nevědělo, setkával se projekt s nepochopením na všech frontách a 

nakonec musel být zrušen.  

V roce 1991 byl na Ministerstvu zdravotnictví ČR zřízen odbor zdravotně-

sociální péče, který měl za úkol stimulovat rozvoj nových druhů zdravotně-sociálních 

sluţeb, které v České republice dosud chyběly.5 Postupně došlo k vyčlenění péče o 

pacienty v terminálních stavech jako samostatné problematiky. Ministerstvo 

zdravotnictví ČR podpořilo investičními dotacemi vznik prvního modelového hospice 

v České republice, Hospice sv. Aneţky České v Červeném Kostelci. Samostatný 

lůţkový hospic byl v Červeném Kostelci otevřen v roce 1995. 

V souvislosti s vybudováním tohoto hospice nelze nezmínit jméno lékařky Marie 

Svatošové, zakladatelky občanského sdruţení pro podporu hospicového hnutí s 

názvem Ecce homo. Toto sdruţení prosazuje práva pacientů a úctu k lidskému ţivotu 

od jeho početí aţ do přirozené smrti a podporuje rozvoj hospicového hnutí a domácí 

péče v celé České republice. 

Další hospice pak vznikaly v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci, Rajhradu u 

Brna, Litoměřicích, Valašském Meziříčí, Mostu, Prachaticích, Chrudimi, Havlíčkově 

Brodu a Čerčanech. Hospic sv. Aneţky České v Červeném Kostelci se stal 

modelovým zařízením pro ostatní vznikající hospice a předznamenal nejčastější 

formu hospicového zařízení – tedy lůţkového zařízení - u nás. 

                                                           
5 FILEC, V. Úloha ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení v České republice [online].[cit. 2011-02-02]. 

Dostupný z WWW:<http://www.hospice.cz/hospice1/data/piestany.rtf> 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Opatrn%C3%A1&action=edit&redlink=1
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Počet hospicových lůţek v regionech dle doporučení WHO je 5 lůţek na 

100 000 obyvatel, tj. nejméně 500 lůţek pro celou ČR. Tato koncepce vychází 

z předpokladu fungování sítě tzv. mobilních hospiců v terénu. 

 

2.3 Legislativa a zásady financování hospicové péče 

Legislativa má silný vliv na poskytování sluţeb paliativní péče. Rozhodující pro 

formu hospicové péče je její implementace do systému zdravotnictví státu. 

Významnou celosvětovou institucí, která se jiţ od začátku 90. let 20. století 

soustředí na rozvoj a kvalitní paliativní péči jako jednu ze svých priorit, je Světová 

zdravotnická organizace (WHO). Hlavní zásady WHO jsou rozvedeny v Doporučení 

Výboru ministrů Rady Evropy členským státům. 

Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „Protection of the human rights and 

dignity of the terminally ill and the dying“ (O ochraně lidských práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících) je zásadní dokument celoevropského 

významu, který klade důraz na paliativní péči jako nesmírně významnou součást 

systému zdravotnických sluţeb, definuje základní pojmy v oblasti paliativní péče, 

shrnuje zkušenosti z mnoha zemí a doporučuje opatření nezbytná k dalšímu rozvoji 

paliativní péče na mezinárodní úrovni a k vytvoření národního rámce pro paliativní 

péči v jednotlivých členských zemích. Byl přeloţen a vydán ve 26 evropských 

zemích. Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromáţděním 25. června 

roku 1999. 

 

Závaţným dokumentem z hlediska práv pacientů je v České republice ústava a 

zákon 2/1993 Sb., o základních právech a svobodách. 

V roce 1991 byl zřízen Odbor zdravotní a sociální péče Ministerstva 

zdravotnictví ČR, který měl od počátku ekonomické nástroje k dosaţení vytyčených 

cílů. Mezi vytyčené cíle odboru patří stimulace vzniku a rozvoje nových nebo 

nedostatečně rozvinutých zdravotních a zdravotně sociálních sluţeb a podpora péče 

o zdravotně postiţené a chronicky nemocné i seniory. Odbor zdravotní a sociální 

péče podporoval i vznik prvního hospicového zařízení u nás.  
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Dalším důleţitým mezníkem bylo v červnu roku 2005 zaloţení Asociace 

poskytovatelů hospicové a paliativní péče. Cílem profesního občanského sdruţení je 

prosazování a podpora hospicové a paliativní péče. Potřebná kvalita a úroveň 

hospicové péče je zajištěna v dokumentu „Standardy hospicové paliativní péče“,6 

které byly připraveny pracovní skupinou MZ ČR a Asociací poskytovatelů hospicové 

a paliativní péče. Ve standardech jsou deklarovány zásady pro poskytování péče, její 

charakteristika, cílová skupina, struktura a proces péče, poţadavky na pracovníky a 

minimální personální zabezpečení, nároky na prostředí, věcné a technické vybavení, 

jednotlivé okruhy aspektů péče a nakonec odkazy na obecně závazné právní 

předpisy. 

 

Legislativní zakotvení ústavní paliativní péče v ČR je dáno zákonem č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2006 Poslanecká sněmovna do 

zákona č. 48/1997 Sb. doplnila § 22a s názvem „Zvláštní ústavní péče – péče 

paliativní lůţková – ve znění: Léčba paliativní a symptomatická o osoby v 

terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůţkových zařízeních hospicového 

typu.“7   

 

S provozem lůţkového hospice souvisejí dále tyto zákony a vyhlášky: 

 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších  

předpisů. 

 Zákon č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

                                                           
6 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Standardy specializované paliativní péče [online].2006, [cit. 2011-

01-08]. Dostupný z WWW: <http://www.asociacehospicu.cz/> 
7
 Legislativa. Lůžkové hospice [online]. [cit 2011-02-10]. Dostupný z WWW: <http://www.hospice.cz/hospice1/leg.php> 

 

http://www.hospice.cz/hospice1/leg.php
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 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Financování hospicové péče je zajišťováno z více zdrojů. Základním zdrojem 

financování jsou úhrady za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven.  

 

Přehled základních finančních zdrojů: 

 platby zdravotních pojišťoven, 

 dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV ČR a MZ ČR), 

 dotace kraje a obcí, 

 úhrady od klientů, 

 vlastní zdroje (vlastní výdělečná činnost, úroky), 

 ostatní zdroje (např. dary, sbírky). 

 

Financování hospicové péče se dotýkají zejména právní úpravy v oblasti 

zdravotní a sociální.  

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje zařazení specializované hospicové péče v lůţkových hospicích 

jako „zvláštní péči v ústavních zařízeních“, která má být hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění. Toto ustanovení mělo vliv na úhradovou vyhlášku8, kterou se 

stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a 

má přímý dopad na financování lůţkových hospiců.  

Vyhláška č. 396/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro rok 2011 

hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům ve smluvních 

zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, 

                                                           
8
 § 1 a) vyhlášky č.619/2006 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištěn, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení hospicového typu podle § 

22a zákona. 

 Vyhláškou č. 620/2006 Sb., ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. 1. 

2007, byl určen způsob úhrad pro zařízení hospicového typu z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. 

Systém hodnocení výkonů ve zdravotnictví je na základě tzv. bodového 

systému. Zdravotnické výkony jsou hodnoceny dle jejich celkové a materiálové 

náročnosti a stupně poţadované kvalifikace personálu.  

Jednotlivé výkony jsou zaznamenávány do specializovaného formuláře a druh a 

počet těchto výkonů je nárokem dané zdravotnické instituce na úhradu od příslušné 

zdravotní pojišťovny. Oprávněnost a potřebnost těchto výkonů je posuzována 

revizními lékaři dané zdravotní pojišťovny. 

 

 Při financování zdravotnických sluţeb vzniká důleţitý vztah mezi třemi 

základními subjekty: 

 občanem – jako konzumentem zdravotnických sluţeb 

 lékařem (zdravotnickým zařízením) – jako poskytovatelem zdravotnických sluţeb 

 pojišťovnou – jako správcem finančních prostředků přijatých od svých pojištěnců, 

zaměstnavatelů a státu a jako likvidátorem finančních nároků lékařů a 

zdravotnických zařízení. 

Vztah mezi občanem – pojištěncem, pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních 

sluţeb je tvořen na základě vzájemných dohod. Na jejich dodrţování dozírá stát 

prostřednictvím příslušných zákonů a nařízení. 

 

Důleţitá byla také legislativní změna v zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala příspěvku na péči. Nárok na 

příspěvek má také poskytovatel sociálních sluţeb, který je zapsán v registru 

poskytovatelů sociálních sluţeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, kde je osoba, které je příspěvek přiznán, umístěna. 
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Příspěvek na péči, za splnění stanovených podmínek, je „nárokovým výdajem“ ze 

státního rozpočtu. Výše příspěvku na péči je stanovena diferencovaně jednak na 

základě věku posuzované osoby a dále z hlediska míry závislosti osoby na pomoci 

jiné osoby, a to ve 4 stupních. V úvahu je téţ brána jeho schopnosti zvládnout 

základní sociální aktivity, jako  je vyřizování osobních věcí či nakládání s penězi. O 

udělení příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností, případně 

odvolání vyřizuje krajský úřad.9   

 

Tabulka č. 2.1  Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc v Kč  

Stupeň závislosti  Osoby do 18 let Osoby nad 18 let 

Stupeň I - lehká závislost 3.000   800 

Stupeň II - středně těţká závislost 5.000 4.000 

Stupeň III - těţká závislost 9.000 8.000 

Stupeň IV – úplná závislost 12.000 12.000 

 

Zdroj: Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování  

 

Péče v kaţdém hospici (lékařská, ošetřovatelská, veškeré sluţby) stojí denně 

na jedno lůţko průměrně 2 000 Kč. Platby zdravotních pojišťoven tvoří zpravidla  

50 - 60% celkových nákladů. Hospice jsou v naprosté většině nevládní neziskové 

organizace, které nemají „zajištěného“ zřizovatele (např. kraj nebo obec), z jehoţ 

rozpočtu by byl jejich rozpočet hrazen. O další finanční prostředky hospice ţádají 

opakovaně obce, kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR - ale na tyto dotace není právní nárok.  

Částečně se na financování podílejí i pacienti a jejich rodiny. Ostatní finanční 

prostředky na provoz se hospice snaţí získat od soukromých dárců, nadací, fondů 

nebo vlastní výdělečnou činností. 

 

                                                           
9
OCHRANA, F.; Pavel, J.; VÍTEK, L.a kol. Veřejný sektor a finance. Financování nepodnikatelských a podnikatelských 

aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2. 
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3 Zásady hospodaření neziskových organizací poskytující 

hospicovou péči 

 

Kapacita hospiců v ČR v posledních letech plynule narůstá. Provozovatelem 

hospiců jsou výhradně nestátní neziskové organizace, které poskytují paliativní 

hospicovou péči.  

 

3.1 Definice a typologie neziskových organizací 

V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována 

charakteristika neziskových organizací. Proto se vychází z definice uvedené 

v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani s příjmu § 18, odstavec 7, ve znění pozdějších 

předpisů, ţe jde o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo 

zaloţena za účelem podnikání.  

 

Kořeny dnešních neziskových organizací a opodstatnění jejich existence však 

nelze vysvětlovat jen v kontextu svobody sdruţování. U kořenů dnešních 

neziskových organizací stojí filantropie, stejně jako u kořenů charity. Filantropie 

označuje obecně lásku k lidem a pochází z řečtiny (philanthropos). Snaha pomoci 

motivovaná láskou k bliţnímu dnes nachází vyjádření v neziskových aktivitách.  

Obecně jsou neziskové organizace charakterizovány následujícími znaky:  

 jsou (aţ na výjimky) právnickými osobami,  

 nejsou zaloţeny za účelem podnikání, ale za účelem veřejně prospěšné činnosti,  

 jejich vrcholným cílem není tvorba zisku (zisku však mohou dosahovat, ale nesmí 

ho vyplatit, nýbrţ ho musí pouţít na realizaci svého poslání – hlavní činnosti),  

 mohou, ale i nemusí být podporovány či financovány z veřejných rozpočtů.  

 

Organizace stojící na tomto základě nazýváme neziskové, v podmínkách ČR 

jsou nazývány nestátní, nevládní – nejsou řízeny státem. Jsou vyjádřením postoje 

určité společnosti (komunity) lidí k některému z veřejných problémů a jsou závislé na 

financování z velké části z prostředků dobrovolných dárců.  
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Neziskové organizace potřebují ke své kvalitní činnosti prostředky z veřejných 

rozpočtů, zatímco stát potřebuje jejich kreativitu a flexibilitu při řešení společenských 

problémů. 

Typologie neziskových organizací 

S vyuţitím poznatků z teorie i praxe se jeví jako nejvhodnější rozdělení 

organizací působících v neziskovém sektoru do 5 skupin s následujícími 

typologickými znaky:10 

I. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním 

posláním vzájemně prospěšné činnosti. 

II. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti. 

III. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních sloţek  

a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků, s globálním 

posláním veřejná správa a veřejná prospěšná činnost. 

IV. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšná činnost. 

V. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim 

podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s moţností 

globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.  

 

Nezastupitelnou roli mají tyto organizace rovněţ při zmírňování sociálního 

napětí ve společnosti, současně také působí jako zdroj rozvoje demokratických prvků 

a zásad, je účinný prostředek zmírňování politických konfliktů. V neposlední řadě 

přispívá k rozvoji osobnosti člověka i kvalitních mezilidských vztahů ve společnosti, k 

rozvoji sounáleţitosti, komunikace a důvěry, ale i solidarity.  

 

Provozovatelem hospiců v ČR jsou převážně neziskové soukromé organizace 

typů církevních a náboženských společností, proto v další části práce bude 

podrobněji zaměřena pozornost na popis této právní formy. 

                                                           
10

 REKTOŘÍK, J. a kolektiv. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. aktualiz. vyd. 

Praha:  Ekopress, s.r.o., 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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3. 2 Církve a náboženské společnosti (CNS) 

Církve a náboţenské společnosti řadíme mezi neziskové soukromoprávní 

organizace veřejně prospěšné. 

Řídí se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenské víry a postavení církví a 

náboţenských společností, ve znění pozdějších předpisů. Církve a náboţenské 

společnosti (CNS) jsou právnickými osobami, podléhají registraci na ministerstvu 

kultury a současně mají oznamovací povinnost na statistickém úřadě. Návrh na 

registraci podává nejméně tříčlenný přípravný orgán církve nebo náboţenské 

společnosti, osoby musí být starší 18 let.  

Zákonem jsou stanoveny náleţitosti registrace vymezující důleţité informace o 

zakládané CNS, mimo jiné jména, adresy, rodná čísla a podpisy 300 zletilých osob, 

které se k ní hlásí. Výkon činností, které uvádí výše uvedený zákon, je zpracován ve 

stanovách, nesmí být v rozporu s ústavou, nesmí ohroţovat bezpečnost občanů a 

veřejný pořádek, zdraví a mravnost nebo práva a svobody druhých, nezávislost a 

územní celistvost státu. CNS zanikne zrušením registrace v seznamu církví a 

náboţenských společností na ministerstvu kultury.  

Zákon dále vymezuje podmínky za jakých můţe církev nebo náboţenská 

společnost získat oprávnění k výkonu tzv. zvláštních práv. Zvláštní práva souvisí se 

specifickým posláním církví a náboţenských společností v různých oblastech 

lidského ţivota. Udělení těchto práv závisí jednak na tom, jaká práva jsou pro danou 

CNS důleţitá a dále na splnění podmínek daných zákonem.  

 

Jedná se konkrétně o tato práva:11 

 být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení 

církví a náboţenských společností, 

 konat obřady, při nichţ jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního 

předpisu, 

 pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské sluţby 

v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a 

ochranná výchova, 

                                                           
11

 SVOBODA, F. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností. Centrum pro výzkum 

neziskového sektoru, Brno, 2007. 20 s. ISBN 978-80-239-8481-1. 
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 pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské sluţby 

v ozbrojených silách ČR, 

 vyučovat náboţenství na státních školách podle zvláštního právního předpisu, 

 zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem 

zpovědního tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a 

náboţenské společnosti nejméně 50 let, tím ţe není dotčena povinnost překazit 

trestný čin, který je uloţen zvláštním zákonem, 

 zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu. 

 

Organizační struktura CNS v rámci ČR i uvnitř organizačních částí je u kaţdé 

CNS odlišná a většinou vychází z historických kořenů dané církve nebo náboţenské 

společnosti.  

V diplomové práci bude dále popisováno hospodaření církevní organizace 

zřízené Diakonii Českobratrské církve evangelické (ČCE), proto je jako příklad 

uvedena organizační struktura Českobratrské církve evangelické. 

 

Evangelická církev se hlásí do společenství reformačních církví. Navazuje na 

tradice České reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na 

církve evangelické augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich zemích 

tolerančním patentem v roce 1781. Tyto dvě církve, církev augsburského a církev 

helvetského vyznání, se sloučily roku 1918 v církev jedinou, která přijala jméno 

Českobratrská církev evangelická. 

Nejvyšší orgán církve se nazývá synod. Správa církve je trojstupňová. Církev 

se člení na samosprávné organizační jednotky, kterými jsou: 

 farní sbor 

 seniorát 

 církev jako celek. 

Další organizační jednotky církve jsou: 

 filiální sbory 

 kazatelské stanice 

 misijní stanice 

 církevní školy 

 účelová zařízení pro poskytování sociálních a zdravotních sluţeb – Diakonie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Synod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%AD_sbor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Senior%C3%A1t_(spr%C3%A1vn%C3%AD_jednotka)
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Církve mohou za podmínek daným zákonem zakládat právnické osoby a tyto musí 

být evidovány – tzv. evidované právnické osoby. Návrh na evidenci evidované 

právnické osoby podává orgán registrované církve a náboţenské společnosti.12 

 

3.2.1 Zásady hospodaření CNS 

Hospodaření většiny církví a náboţenských společností má v současné době tři 

hlavní zdroje příjmů: příspěvek od státu podle zákona č. 218/1949 Sb., o 

hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností státem, ve znění 

pozdějších předpisů, dotace a vlastní příjmy CNS, např. ze sbírek a darů či vlastní 

hospodářské činnosti. Některé CNS státní příspěvek odmítají či na něj nemají dosud 

nárok. 

Zákonem č.218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských 

společností státem, ve znění pozdějších předpisů, se stát zavázal plně hradit 

náboţenský ţivot církví a náboţenských společností. Předtím zrušil předchozí 

zákony a provedl konfiskaci církevního majetku. Protoţe dodnes nebylo nalezeno 

řešení, které by umoţnilo hospodářské osamostatnění církví, je tento zákon, byť s 

mírnými úpravami, dosud v platnosti. Státní dotace na platy duchovních lze proto 

povaţovat za náhradu za výnosy dosud nevráceného církevního majetku. 

 

Pro financování CNS jsou schvalovány v kapitole Ministerstva kultury ČR 

finanční prostředky v těchto závazných ukazatelích: 

• platy duchovních; 

• pojistné k platům duchovních; 

• platy církevní administrativy; 

• pojistné církevní administrativy; 

• ostatní věcné náklady (prostředky na provoz ústředí církví); 

• údrţba církevního majetku. 

 

                                                           
12

 KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.2010. 316 s. 
 ISBN 978-80-7357-532-8. 
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Kritériem pro rozdělování těchto prostředků je od roku 2000 počet duchovních 

jednotlivých církví a náboţenských společností, coţ je výhodné spíše pro početně 

malé církve a náboţenské společnosti.  

Kromě toho mohou CNS a církevní právnické osoby ţádat, podobně jako jiné 

subjekty neziskového sektoru, o dotace. Nejvýznamnější finanční prostředky získaly 

od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, kde největší poloţku představovaly 

dotace registrovaným školám, a od Ministerstva práce a sociálních věcí, kde největší 

poloţku představovaly dotace na poskytování sociální péče.  

Kostelní sbírky, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů registrovaných církví 

a náboţenských společností (příspěvky jsou běţné např. u církve Československé 

husitské či adventistů), jsou tyto příjmy osvobozeny od daní zákonem č. 586/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je také zavedena moţnost 

odečíst určitou výši daru z daňového základu. 

Podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí jsou 

od daně dědické a daně darovací osvobozena bezúplatná nabytí majetku státem 

registrovanými církvemi a náboţenskými společnostmi. 

Od daně z pozemků jsou podle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí 

slouţící k vykonávání náboţenských obřadů církví a náboţenských společností 

státem uznaných, dále se stavbou nebo její částí slouţící k výkonu duchovní správy 

těchto církví a náboţenských společností.   

 

Struktura možných příjmů CNS : sbírky, dary fyzických a právnických osob, dary ze 

zahraničí, nájemné z budov, nájemné z půdy, úroky z vkladů, dotace ze státního 

rozpočtu (jen registrované CNS a jen pokud s dotací souhlasí), příspěvky od obcí a 

krajů, půjčky, náhrady škod. 

Struktura možných výdajů CNS : mzdy, sociální a zdravotní pojištění, odvod daní, 

bohosluţebné výdaje, reţijní náklady na provoz zařízení CNS, opravy památek, 

opravy ostatní, půjčky, poskytnuté dary, výdaje na charitativní činnost. 
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4 Analýza hospodaření neziskové organizace poskytující 

hospicovou péči 

 

Hospodaření neziskové organizace poskytující hospicovou péči bude 

analyzováno v letech 2006 aţ 2010 v neziskové organizaci Diakonie ČCE – hospic 

CITADELA. 

 

4.1 Charakteristika Diakonie ČCE – hospic CITADELA 

 

Diakonie ČCE - hospic CITADELA (hospic Citadela) je církevní organizace, 

která získala registraci jako nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje 

specializovanou hospicovou paliativní péči. 

Zřizovatelem hospice Citadela je nestátní nezisková organizace Diakonie 

Českobratrské církve evangelické (ČCE).  

Diakonie ČCE - hospic CITADELA byl evidován k 1. 8. 2003 jako církevní 

právnická osoba u Ministerstva kultury ČR pod č.j.9-266/2003-12444, IČ: 73632783, 

se sídlem Ţerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí. Dne 29. 1. 2004 získal 

registraci jako nestátní zdravotnické zařízení odborem zdravotnictví Krajského úřadu 

Zlínského kraje.  

 

Hospic byl postaven a vybaven nákladem 75 mil. Kč za přispění mnoha 

tuzemských a zahraničních dárců, státních institucí, obcí, podniků, nadací, církví a 

občanů. Slavnostní otevření hospice Citadela proběhlo v roce 2003.  

 

Architektonické řešení odráţí mimo jiné i další záměr hospice - podobně jako v 

citadele poskytnout útočiště a pocit bezpečí. Tvar budovy lůţkové části proto 

připomíná otevřenou náruč. Moderně řešený interiér je v hojné míře prosvětlen 

denním světlem, které je symbolem ţivota a naděje. Z pokojů je přímý výhled do 

zahrady s parkovou úpravou a mnoţstvím zeleně navozující přívětivý pocit blízkosti 

krásné přírody. 
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Vybavení hospice je na špičkové úrovni splňující všechny poţadavky na daný 

druh zdravotnické péče. Pokoje jsou většinou jednolůţkové, vybavené přistýlkou pro 

blízké nemocného, nočním stolkem, stolem a skříní. Postele jsou všestranně 

elektricky polohovatelné. Součástí kaţdého pokoje jsou toalety a sprchový kout. 

Pacient má moţnost si pokoj vybavit drobnými předměty, které má v oblibě, včetně 

vlastního televizoru.  

 

 

Obr. č. 4.1 Struktura lůžkového fondu 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva Hospic Citadela, vlastní zpracování 

 

Jednotlivé typy sluţeb jsou v rámci organizační struktury členěny do 

samostatně řízených oddělení, která jsou i z hlediska hospodaření autonomními 

jednotkami sdílejícími společné technické a hospodářské zázemí. 

 

Reţim návštěv je přizpůsoben potřebám pacienta 24 hodin denně. V případě 

přání klientů dochází do hospice duchovní různých církví, většina setkání se 

uskutečňuje přímo v soukromí jednotlivých pokojů. Pokud klienti projeví zájem o 

duchovní péči sdílenou ve společenství je k dispozici kaple, kde mohou být konány 

bohosluţby. 
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Nestátní neziskové zdravotnické zařízení Diakonie ČCE - Hospic Citadela - 

zajišťuje zdravotní a sociální sluţby na dvou místech:  

 

1. V hospici Citadela, kde je poskytována specializovaná hospicová paliativní 

péče. Budova hospice se nachází na Ţerotínově ulici č. 1421. Kapacita 

hospice je 28 lůţek. 

2. V Domově pro osoby se zdravotním postiţením, kde je poskytována sociálně 

zdravotní ošetřovatelská péče. Jde o budovu bývalé léčebny dlouhodobě 

nemocných, která se nachází v sousedství hospice na protilehlé straně parku 

na Ţerotínově ul. č. 319. Kapacita pro tento typ péče je 42 lůţek. Dalších 8 

lůţek je k dispozici pro poskytování odlehčovacích sluţeb. 

 
 

Hospic Citadela poskytuje specializovanou hospicovou paliativní péči 

nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu onemocnění, u nichţ není moţná 

léčba vedoucí k uzdravení, ale je moţné paliativní péči zmírnit důsledky onemocnění. 

Podmínkou přijetí je indikace terminálního stadia onemocnění potvrzeného 

vysílajícím zdravotnickým zařízením či praktickým lékařem a informovaný souhlas 

klienta s hospitalizací. 

Hospicová péče je poskytována v jednolůţkových a dvoulůţkových pokojích se 

zajištěním soukromí a moţnosti současného pobytu doprovázející blízké osoby. O 

pacienty se stará tým odborníků, kteří jsou vzděláni v oblasti poskytování paliativní 

péče. Péče je charakteristická komplexním přístupem k potřebám pacienta v oblasti 

zdravotní, sociální, psychologické a duchovní. Zdravotní sloţka péče indikovaná 

lékařem je hrazena ze zdravotního pojištění, pacient se dílčím příspěvkem dle ceníku 

podílí na úhradě nezdravotních sloţek péče. 

Posláním hospicové paliativní péče v zařízení je zlepšení a podpora přiměřené 

kvality ţivota nemocných v pokročilých stadiích nevyléčitelných onemocnění a 

zajištění podmínek pro důstojné umírání.  

Dále hospic Citadela poskytuje sociální sluţby dle § 52 a § 44 zákona o 

sociálních sluţbách. Zařízení má v souladu se zákonem jasně definovanou cílovou 

skupinu a poslání sluţby.  
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Poskytování sociálních sluţeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče dle § 52 

zákona č.108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cílovou skupinou jsou osoby, převáţně senioři, jejichţ zdravotní stav jiţ 

nevyţaduje hospitalizaci v nemocnici, ale jsou odkázáni na pravidelnou zdravotní 

péči a pomoc druhých. Délka pobytu je časově omezena. V řadě případů jde o 

klienty, kteří jsou po ukončení léčby v nemocnici čekateli na umístění do domova pro 

seniory. Klienti jsou zde umístěni z důvodu nedostatečné kapacity lůţek následné 

péče, anebo z důvodu jiţ převaţující indikace pro pobyt na sociálně zdravotním 

lůţku. Jde tedy většinou o dlouhodobě leţící, nesoběstačné osoby vyţadující stálý 

dohled a ošetřovatelskou péči na lůţku. 

Největší zastoupení mají starší senioři, u kterých se projevuje řada nepříznivých 

symptomů chronických onemocnění a sníţená soběstačnost, které jsou typické pro 

pokročilejší věk. Péče je poskytována zejména osobám s přiznaným příspěvkem ve 

III. a IV. stupni závislosti na pomoci druhých. 

Posláním sluţby je poskytnout seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám 

v nepříznivé sociální situaci sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči po dobu 

nezbytně nutnou do doby, neţ je jim zabezpečena jiná péče (např. doma nebo u 

dalšího poskytovatele sociálních sluţeb).  

 

Odlehčovací sluţby dle § 44 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby ve veku od 19 let výše, u kterých je 

většinou indikováno nevyléčitelné onemocnění a vyţadují stálý dohled a zvýšenou 

ošetřovatelskou péci. O tyto osoby se běţně starají jejich blízcí doma sami, případně 

za podpory agentury domácí péče. Odlehčovací péče je poskytována pečujícím 

osobám v případě, ţe samy onemocní nebo si potřebují odpočinout. 

Péče je poskytována zejména osobám s přiznaným příspěvkem II., III. a IV. stupně 

závislosti na pomoci druhých. Délka pobytu je časově omezena. 
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Posláním sluţby je poskytnout krátkodobé pobytové sluţby osobám se 

sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

znevýhodnění, o které v jejich přirozeném sociálním prostředí (např. doma) pečuje 

osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, přičemţ pečující potřebují nezbytný odpočinek.  

 

Principy sociálních sluţeb v hospici Citadela: 

 individuální přístup k uţivateli sluţeb s přihlédnutím k jeho potřebám a přáním 

a s ohledem na denní reţim zařízení,  

 poskytování sociálních sluţeb na základě individuálního plánování,  

 přístup ke kaţdému člověku jako k jedinečné a neopakovatelné bytosti,  

 partnerský přístup k uţivateli sluţeb s respektováním jeho lidské důstojnosti,  

 respektování názoru a volby klienta (např. moţnost odmítnout některou 

sluţbu, zúčastnit se nebo nezúčastnit programu připraveného pro klienty 

apod.),  

 dodrţování a respektování soukromí klienta (při denní hygieně, na toaletě, při 

lékařském vyšetření apod.),  

 dodrţování a ochrana práv uţivatelů,  

 rovný – stejný přístup ke všem uţivatelům sluţeb,  

 flexibilní sluţba přizpůsobující se potřebám jednotlivých klientů, na základě 

individuálního plánování,  

 odbornost a týmová spolupráce personálu. 

 

Péče o hospitalizované pacienty je zajišťována v nepřetrţitém provozu týmem 

zdravotních sester, pečovatelek, sluţbu konajících lékařů a dobrovolníků. 

Významným způsobem se na péči o nemocného i jeho rodinu podílí sociální 

pracovnice. Kaţdému pacientovi je věnována individuální péče, která vychází z 

potřeb péče sestávající z podpory léčebné, psychologické, sociální a spirituální. 

Cílem zdravotnického personálu v hospici Citadela je eliminace symptomů 

nemocí umírajících lidí, utlumení bolesti pacienta, přijetí smrti pacienta ze strany 

blízkých osob, pomoci řešit pozůstalým jejich obtíţnou ţivotní situaci. Všichni členové 

týmu mají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a kompetence pro dané pracovní 

pozice.  
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Na oddělení hospicové paliativní péče pracuje šest lékařů, z nichţ 4 pracují na 

zkrácené pracovní úvazky. Na oddělení sociální péče ordinuje praktický lékař 

pravidelně jeden den v týdnu. Zdravotní sestry se podílejí na vytváření a 

implementaci plánu péče o klienta, poskytují zdravotní a ošetřovatelskou péči 

klientům a podílejí se na koordinaci sociálních sluţeb. 

V rámci celoţivotního vzdělávání se účastní odborných kurzů a seminářů a nové 

poznatky přenášejí do své praxe. Rada z nich má uţ dlouholeté zkušenosti s 

poskytováním hospicové paliativní péče. Na zdravotní ošetřovatelské péči se v celé 

organizaci podílí 16 zdravotních sester. 

V hospici Citadela byla klientům poskytována také odborná fyzioterapeutická 

péče prováděná zkušenou fyzioterapeutkou. 

Celkem 22 pečovatelek a pracovnic v sociálních sluţbách vykonává přímou 

obsluţnou péči o klienty. Podobně jako zdravotní sestry se při péči o klienty střídají 

na všech odděleních hospice. Sociální pracovnice jednají se zájemci o sluţby, 

uzavírají s nimi smlouvy o poskytování hospicové péči nebo poskytování sociálních 

sluţeb. Poskytují sociální poradenství, provádějí sociální šetření u klientů oddělení 

sociálních sluţeb. Vykonávají analytickou, metodickou a koncepční činnost v oblasti 

poskytování sociálních sluţeb. V organizaci pracují 3 sociální pracovnice. 

Součástí multidisciplinárního týmu jsou téţ dva duchovní Českobratrské církve 

evangelické, kteří jednou týdně a dle podle potřeby navštěvují klienty zařízení. Na 

duchovní péči se rovněţ podílejí kněţí Římskokatolické církve, kteří na přání klientů 

do hospice operativně přicházejí. Bohosluţby se účastní zájemci z řad klientů a také 

jejich blízcí. V současné době také o klienty pečuje psycholog a psychoterapeut. 

Dobrovolníci ve svém volném čase, ze své svobodné vůle a bez nároku na 

odměnu vykonávají činnost v hospici Citadela ve prospěch jiných lidí. 

Zprostředkovávají klientům kontakt s prostředím mimo hospic, přinášejí jim informace 

z města a okolí. Zajišťují klientům společnost, zpříjemňují jim volný čas povídáním, 

čtením, vycházkami, hraním společenských her. Také pomáhají v zahradě, při 

spravování prádla, při benefičním koncertu apod.  
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Do hospice pravidelně dochází 10 dobrovolníků. 

Kromě uvedených pracovních pozic je provoz hospice Citadela zajištěn i 

dalšími profesemi. Jedná se o manaţerské profese, ekonomické, technicko-

hospodářské, pracovníky stravovacího provozu, prádelny, úklidu a údrţby. Důleţitou 

funkci zastává v tomto zařízení fundraiser. Úkolem fundraisera je vyhledávat 

sponzory a dárce, ţádat o grantové prostředky, pořádat benefiční koncerty, 

komunikovat s médií, s laickou i odbornou veřejností. 

 

4.2 Analýza hospodaření Diakonie ČCE – hospic CITADELA 

v letech 2006 - 2010 

 

Pro zjištění jednotlivých finančních toků na zajištění hospicové péče byla 

pouţita analýza příjmů v rámci výsledků hospodaření neziskové organizace Diakonie 

ČCE – hospic CITADELA. 

Základní ekonomické informace a ukazatele, kterými jsou náklady a výnosy, 

byly získány z Výročních zpráv a z Výsledků hospodaření hospice za léta 2006 aţ 

2010. 

 

4.2.1 Hospodaření organizace rok 2006 

 

Ekonomická situace organizace byla začátkem roku 2006 zatíţena závazkem 

vůči peněţnímu ústavu ve výši 2,6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, ţe se organizaci 

nepodařilo získat navýšení dotaci na pokrytí skutečných provozních nákladů roku 

2005, musela přistoupit v prosinci k ţádosti o půjčku. 

Problémy ve financování organizace se dále prohloubily z důvodu sníţení počtu 

hrazených hospicových lůţek ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) z  28 

na 8 lůţek. Po zdlouhavých jednáních, která byla vedena i na úrovni premiéra ČR, 

bylo v červnu 2006 přijato kompromisní řešení spočívající v úhradě zdravotní péče 

alespoň 15 hospicových lůţek, přestoţe péče pro indikované pacienty byla 

poskytována v plném rozsahu a kvalitě na 28 lůţkách hospicové péče. 
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Tato situace zásadně ovlivnila činnost hospice Citadela, kdy v zájmu 

ekonomické stability zařízení, organizace přistoupila k dočasné restrukturalizace 

lůţek hospicových ve prospěch lůţek sociálně zdravotních, po kterých je v regionu 

trvalá poptávka. K rozšíření lůţkové kapacity byly vyuţity lůţka pro stáţisty a lůţka, 

která byla původně určena pro doprovázející osoby na hospicové péči. Současně 

organizace po splnění všech zákonných poţadavků získala registraci jako 

poskytovatel sociálních sluţeb a začala poskytovat tzv. odlehčovací sluţbu, která je 

určena lidem, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postiţení jsou závislí na péči osoby blízké. Celková kapacita se zvýšila aţ na 46 

lůţek. 

Rozšířením péče o sociálně zdravotní sluţby mohla organizace poţádat o 

dotaci z MPSV ČR. Organizaci se podařilo tímto opatřením do jisté míry 

kompenzovat sníţení příjmové stránky od VZP a za daných úsporných opatření 

zajistit provoz. 

Personál hospice se snaţil poskytnout maximum moţné péče klientům a  

s přispěním řady dárců a sponzorů bylo moţno pro klienty připravit několik 

zajímavých akcí. 

Zvýšení počtu klientů na lůţkách si vyţádalo také v roce 2006 navýšení počtu 

personálu v kategorii přímé obsluţné péče a zvýšení pracovních úvazků sociálních 

pracovnic, které mají klíčovou roli v prvním kontaktu s klientem nebo jeho rodinou. 

Nepostradatelnou součástí hospice byli dobrovolníci, kteří pomáhají v péči o 

klienty bez nároků na mzdu či jakékoliv finanční ohodnocení. V roce 2006 zde 

pracovalo 14 dobrovolníků a odpracovalo 1 220 hodin bez nároku na odměnu. 

Závěr roku přinesl pozitivní změnu v legislativě, a tím i ekonomické situaci 

hospice v tom, ţe byla hospicová péče poprvé definována v novele zákona  

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jako 

péče v odborném léčebném ústavu a pro účely úhrady zdravotní sloţky hospicové 

péče zdravotními pojišťovnami byl vytvořen nový kód ošetřovacího dne 00030.  
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Tabulka č. 4.1 Struktura nákladů za rok 2006 

      ČCE Diakonie - hospic CITADELA Rok 2006 

    

UKAZATEL v Kč 

 z toho: a) osobní náklady celkem 9 407 248 

521xxx   Mzdové náklady   6 479 069 

524xxx   Odvody na soc. a zdrav. poj.  2 382 630 

52xxxx   Ostatní osobní náklady 545 549 

z toho: b) provozní náklady celkem 5 816 829 

501xxx     spotřeba materiálu 2 529 912 

502xxx     energie 1 077 038 

511xxx     opravy a udrţování 177 705 

51xxxx     sluţby 1 094 375 

551xxx     odpisy   235 859 

5xxxx     jiné náklady 701 940 

      Celkem náklady 15 224 077 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2006, vlastní zpracování  

 

Z tabulky č. 4.1 vyplývá, ţe z celkových nákladů ve výši 15 224 077 Kč za rok 

2006 největší objem finančních prostředků ve výši 9 407 248 Kč (61,79 %) byl 

vynaloţen na mzdy zaměstnanců a na zákonné sociální a zdravotní pojištění. Stav a 

struktura pracovníků se odvíjí od charakteru poskytovaných sluţeb, sloţení uţivatelů 

sluţby a jejich zdravotního stavu. Druhou největší nákladovou poloţkou byla 

spotřeba materiálu ve výši 2 529 912 Kč (16,62 %), ve které podstatnou část tvoří 

poloţka nákup potravin, nákup majetku a zdravotnického materiálu. 

Náklady na energie (spotřeba elektrické energie, plynu, vodné a stočné) činily celkem 

1 077 038 Kč (7, 07 %). 

Ukazatel sluţby zahrnuje především úhrady za likvidaci odpadů, účetní a právní 

sluţby, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, zákonné revize, telefonní 

poplatky, internet a cestovné. Celkem za sluţby bylo vydáno 1 077 038 Kč. 

V jiných nákladech v celkové výši 701 940 Kč jsou zaúčtovány odpisy z budov, 

pojištění majetku a příspěvek pro ústředí Diakonie ČCE. 

 

 



29 

 

Graf č. 4.1 Struktura nákladů za rok 2006 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2006, vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 4.2 Struktura finančních zdrojů za rok 2006 

 

Struktura příjmů - rok 2006 v Kč 

  MPSV ČR 5 191 000 

  Úřad práce 189 366 

  Dotace kraje 0 

  Dotace obcí 80 000 

  Úhrady zdravotních pojišťoven 4 848 952 

  Sponzorské dary a sbírky 1 265 146 

  Úhrady od klientů za péči 3 367 345 

  Prostředky strukturálních fondů EU 0 

  Ostatní příjmy 282 268 

  Celkem příjmy 15 224 077 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření 2006, vlastní zpracování 
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Rozhodným ukazatelem v oblasti příjmů jsou dotace z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR ve výši 5 191 000 Kč (34,1 %) a úhrady od zdravotních pojišťoven 

ve výši 4 848 952 Kč (31,85 %). Třetí největší zdroj krytí provozních nákladů byly 

úhrady od samotných klientů za pobyt v zařízení ve výši 3 367 345 Kč (22,12 %) 

Finanční zdroje ve výši 1 265 146 Kč (8,31 %) plynou hospici ze sponzorských darů 

a sbírek. Část mzdových nákladů zaměstnanců byla kryta dotacemi z Úřadu práce ve 

Valašském Meziříčí, a to ve výši 189 366 Kč (1,24 %). 282 268 Kč (1,85 %) získal 

hospic vlastní činností (výdělečná činnost, úroky atd.).  

Z hospodaření je zřejmé, ţe získané zdroje dokryly provozní náklady a výsledek 

hospodaření byl nulový.  

 

Graf č. 4.2 Struktura finančních zdrojů za rok 2006 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2006, vlastní zpracování 

 

4.2.2 Hospodaření organizace rok 2007 

 

V polovině roku 2007 došlo opět ze strany VZP k regulaci (sníţení) kapacity 

hospicových lůţek.  

Muselo být přikročeno k dočasné změně ve struktuře lůţkového fondu, 10 lůţek 

bylo převedeno do reţimu sociálně zdravotních lůţek.  
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V této souvislosti bylo MPSV poţádáno o dílčí změnu v cílovém určení poskytnuté 

dotace původně určené na úhradu sociální sloţky péče na hospicových lůţkách ve 

prospěch lůţek sociálně zdravotních dle § 52 zákona o sociálních sluţbách.  

Původní dotace ve výši 2 000 000 Kč tak byla rozhodnutím MPSV č. 2 rozdělena na 

700 000 Kč na hospicová lůţka a 1 300 000Kč na sociálně zdravotní lůţka.  

Další finanční pokrytí nákladů hospicových lůţek bylo z prostředků mimořádného 

zahraničního daru ve výši 702 000 Kč, který byl původně určen na zakoupení 

víceúčelového vozidla pro přepravu nesoběstačných klientů, a to formou dočasné 

zápůjčky prostředků. Nákup vozidla tak byl se souhlasem dárce odloţen. 

K dofinancování péče muselo být rovněţ pouţito i dalších sponzorských darů, 

které měly směřovat do oblasti rozvoje a zkvalitnění poskytovaných sluţeb. 

Z důvodu zvýšené poptávky po sociálních lůţkách v regionu zejména i s ohledem na 

skutečnost, ţe nemocnice ve Valašském Meziříčí přijala rozhodnutí tento typ lůţek 

neprovozovat, rozhodly orgány města o vyuţití budovy bývalé léčebny dlouhodobě 

nemocných k poskytování této potřebné sociální péče. Jelikoţ se budova nachází v 

sousedství hospice, bylo toto zařízení vybráno jako poskytovatel, který disponuje 

personálním i technicko-hospodářským zázemím.  

 

Tabulka č. 4.3 Struktura nákladů za rok 2007 

 

ČCE Diakonie - hospic CITADELA Rok 2007 
    

UKAZATEL v Kč 

 z toho: a) osobní náklady celkem 14 071 044 

521xxx   Mzdové náklady   9 460 783 

524xxx   Odvody na soc. a zdrav. poj.  3 607 112 

52xxxx   Ostatní osobní náklady 1 003 149 

z toho: b)  provozní náklady celkem 6 189 523 

501xxx     spotřební materiál 2 399 768 

502xxx     energie   1 481 785 

511xxx     opravy a udrţování 138 479 

51xxxx     sluţby   942 127 

551xxx     odpisy   405 130 

5xxxx     jiné náklady   822 234 

      Celkem náklady 20 260 567 
 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2007, vlastní zpracování 
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Od 1. 7. 2007 byli do budovy bývalé LDN přemísťování klienti sociálních lůţek 

z hospice, a tím byla zvýšena kapacita těchto lůţek nejprve na 18, dále na 24 a v 

posledním čtvrtletí roku 2007 na 28 lůţek. V roce 2007 byla celková kapacita zařízení 

64 lůţek. Oddělení hospicové paliativní péče poskytlo péči celkem 217 pacientům, z 

nichţ 144 zemřelo a 60 bylo propuštěno nebo přeloţeno. Průměrný věk pacientů činil 

73,5 roků. V rámci oddělení hospicové péče bylo realizováno 7311 OD (ošetřovacích 

dnů) s průměrnou délkou hospitalizace 35 dnů. 

 

Graf č. 4.3 Struktura nákladů za rok 2007 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2007, vlastní zpracování 

 

V průběhu roku 2007 byl s nárůstem lůţkové kapacity doplňován personál 

přímé péče, pracovnice úklidu a pracovníci zajištující materiálně technické zázemí. 

Zvýšením celkové lůţkové kapacity hospice došlo nejen ke zvýšení provozních 

nákladů, ale také ke zvýšení příjmové části formou úhrad za péči od nově 

umístěných klientů. 

Celkové provozní náklady za rok 2007 činily 20 260 567 Kč. Z toho 14 071 044 

Kč (69,45 %) bylo pouţito na mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění.  
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Získáním budovy bývalé léčebny dlouhodobě nemocných se navýšil majetek 

organizace a také se zvýšily odpisy z budov ve výši 405 130 Kč. V porovnání 

s rokem 2006 byla o 404 747 Kč větší úhrada za spotřebu energií.  

 

 

Tabulka č. 4.4 Struktura finančních zdrojů za rok 2007 

 

Struktura příjmů - rok 2007 v Kč 

  MPSV ČR 4 300 000 

  Úřad práce 64 993 

  Dotace kraje 0 

  Dotace obcí 69 937 

  Úhrady zdravotních pojišťoven 7 334 707 

  Sbírky a sponzorské dary 1 290 741 

  Úhrady od klientů za péči 6 487 584 

  Prostředky strukturálních fondů EU 259 574 

  Ostatní příjmy 455 125 

  Celkem příjmy 20 262 661 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2007, vlastní zpracování 

 

Z celkových finančních zdrojů na zajištění hospicové péče, které dosahovaly 

v roce 2007 částky 20 262 661 Kč, byl největší objem finančních prostředků získán 

od zdravotních pojišťoven, a to 7 334 707 Kč (36,20 %). Úhrady od klientů ve výši 

6 487 584 Kč (32,02 %) byly druhým největším příjmem v rozpočtu organizace. 

Z MPSV ČR byla schválena dotace ve výši 4 300 000 Kč (21,22 %). Důleţité byly 

také zdroje z pořádaných benefičních koncertů, darů a sbírek, které dosáhly 

1 290 741 Kč (6,37 %). Novým zdrojem příjmů v roce 2007 byly finance ze 

strukturálních fondů EU ve výši 259 574 Kč (1,28 %) na vzdělávání zaměstnanců. 
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Graf č. 4.4 Struktura finančních zdrojů za rok 2007 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2007, vlastní zpracování 

 

4.2.3 Hospodaření organizace rok 2008 

 

Rok 2008 byl pro sociální úsek hospice především rokem personálních změn. 

Tým sociálních pracovnic se v polovině roku doplnil a celkem pracují v hospici 3 

sociální pracovnice na plných pracovní úvazek. 

Zákon o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

měl v roce 2008 za sebou první rok platnosti. Po prvním roce se stabilizovaly některé 

administrativní činnosti spojené zejména s vyřizováním příspěvků na péči pro klienty. 

Příjmová část rozpočtu byla citelně sníţena v poloţce úhrady od VZP, tím bylo 

v roce 2008 negativně ovlivněno hospodaření celého hospice. Uplatněním regulace 

ze strany zdravotní pojišťovny, došlo k odmítnutí uhradit zdravotní péči více klientům 

neţ v předcházejícím roce. 

Výpadky v příjmech se snaţila organizace opět dofinancovat získáním 

sponzorských darů.  

Benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet pro Citadelu přinesl v roce 2008 do 

rozpočtu organizace dobrovolné sponzorské vstupné ve výši 61 950 Kč, z výtěţku 

koncertu byly zakoupeny polohovací postele pro klienty.  



35 

 

Od Nadace „Divoké husa“ zařízení získalo 48 022 Kč. Základní umělecká škola 

v Roţnově pod Radhoštěm uspořádala v roţnovském katolickém kostele benefiční 

koncert pro Citadelu s výtěţkem 21 608 Kč.  

Významnou akcí v květnu bylo setkání zaměstnanců s MUDr. Marií Svatošovou, 

zakladatelkou hospicového hnutí v ČR a převzetí automobilu pro imobilní klienty od 

firmy Kompakt na městském úřadě ve Valašském Meziříčí.  

 

Tabulka č. 4.5 Struktura nákladů za rok 2008 

 

ČCE Diakonie - hospic CITADELA Rok 2008 
    

UKAZATEL v Kč 

 z toho: a) osobní náklady celkem 16 600 745 

521xxx   Mzdové náklady   12 338 191 

524xxx   Odvody na soc. a zdrav. poj.  4 262 354 

52xxxx   Ostatní osobní náklady 200 

z toho: b)  provozní náklady celkem 7 767 136 

501xxx     spotřeba materiálu 3 327 852 

502xxx     energie 1 252 894 

511xxx     opravy a udrţování 196 536 

51xxxx     sluţby 1 397 432 

551xxx     odpisy   526 682 

5xxxx     jiné náklady 1 065 740 

      Celkem náklady 24 367 881 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2008, vlastní zpracování 

 

Celkové náklady na provoz, jak vychází z tabulky č. 4.5, se postupně zvyšují. 

Největším nákladem jsou i v roce 2008 mzdy včetně zákonných odvodů, a to 

16 600 745 Kč (68,13 %). Ukazatel spotřeby materiálů vykazuje částku 3 327 852 Kč 

(13,66 %). V tomto ukazateli jsou obsaţeny např. tyto poloţky: všeobecný, 

zdravotnický a údrţbářský materiál, nákup majetku, spotřeba potravin, ochranné 

pomůcky, nákup pohonných hmot.  

Sluţby za rok 2008 dosáhly výše 1 397 432 Kč (5,73 %). 
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Graf č. 4.5 Struktura nákladů za rok 2008 

 
 

 Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2008, vlastní zpracování 

 

Celkové finanční zdroje, které pokrývaly náklady na zajištění hospicové péče činily za 

rok 2008 částku 24 312 990 Kč. Porovnáním s rokem 2007 byla získána dotace 

z MPSV ČR vyšší o 2 260 000 Kč. Naopak úhrady od VZP byly niţší o 1 466 093 Kč. 

 

Graf č. 4.5 Struktura finančních zdrojů za rok 2008 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2008, vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 4.5 vyplývá, ţe úhrady od klientů dosáhly výše 9 979 912 Kč  

(41,05 %), dotace z MPSV 6 560 000 Kč (26,98%), úhrady zdravotních pojišťoven 

5 868 614 Kč (24,14 %). Organizaci se podařilo získat dary ve výši 928 390 Kč 

(3,82%).  

Příjmová část byla také zajištěna dotacemi od obcí za umístění svých občanů 

v tomto zařízení, dotace činily 559 000 Kč (2,3 %). 

 

Tabulka č. 4.5 Struktura finančních zdrojů za rok 2008 

 

Struktura příjmů - rok 2008 v Kč 

  MPSV ČR 6 560 000 

  Úřad práce 168 479 

  Dotace kraje 0 

  Dotace obcí 559 000 

  Úhrady zdravotních pojišťoven 5 868 614 

  Sbírky a sponzorské dary 928 390 

  Úhrady od klientů za péči 9 979 912 

  Prostředky strukturálních fondů EU 0 

  Ostatní příjmy 248 595 

  Celkem příjmy 24 312 990 

 

 Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2008, vlastní zpracování 

 

 

4.2.4 Hospodaření organizace rok 2009 

 

Dotace z MPSV ČR pro hospic Citadela byla v I. kole dotačního řízení na rok 

2009 výrazně krácena. Navýšení finančních prostředků z MPSV a mimořádná dotace 

z rozpočtu Zlínského kraje byla připsána hospici na účet aţ v měsíci prosinci. 

Nedostatek finančních prostředků na provoz byl během roku zajištěn bankovním 

úvěrem a půjčkou. 
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V porovnání s předcházejícími léty se podařilo stabilizovat pracovní tým a 

zajistit standardní činnost zařízení s vyuţitím plné kapacity. V roce 2009 byla 

poskytnuta specializovaná paliativní péče 189 klientům. 

Na vzdělávání zaměstnanců bylo vynaloţeno 108 621 Kč. Vzdělávací kurzy pro 

pracovníky v sociálních sluţbách byly zaměřeny převáţně na komunikaci, zvládání 

agresivity u klientů, na péči o klienty se sníţenou schopností sebeobsluhy a 

dorozumívání. Vzdělávání zdravotnického personálu bylo realizováno v souladu 

 s poţadavky zákona č.96/2004 Sb., nelékařských zdravotnických povoláních, který 

stanovuje celoţivotní vzdělávání pro všechny zdravotnické pracovníky.  

Plnění této povinnosti se prokazuje na základě kreditního systému. Celkově se 

zaměstnanci zúčastnili 39 kurzů a seminářů. 

 

Tabulka č. 4.6 Struktura nákladů za rok 2009 

 

ČCE Diakonie - hospic CITADELA Rok 2009 

            

UKAZATEL v Kč 

 z toho: a) osobní náklady celkem 18 471 140 

521xxx   Mzdové náklady   13 588 183 

524xxx   Odvody na soc. a zdrav. poj.  4 502 708 

527xxx   Ostatní osobní náklady 380 249 

z toho: b)  provozní náklady celkem 8 331 444 

501xxx     spotřeba materiálu 3 408 884 

502xxx     energie 2 150 708 

511xxx     opravy a udrţování 145 477 

51xxxx     sluţby 1 291 415 

551xxx     odpisy   418 881 

5xxxx     jiné náklady 916 079 

      Celkem náklady 26 802 584 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2009, vlastní zpracování 

 

S přispěním sponzorských firem a dárců z řad fyzických osob se podařilo nakoupit 

elektrické polohovací postele, televizory, přenosné infúzní dávkovače, odsávačky, 

oxygenerátor podporující dýchání nemocných. 
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Největší plánovaná investice se realizovala v říjnu 2009. Stávající technologie 

prádelny nebyly schopny zvládat větší mnoţství prádla, a proto se zakoupila nová 

sušička na prádlo a průmyslová pračka Primus v celkové hodnotě cca 700 000 Kč. 

Výhodně se podařilo zakoupit travní multifunkční traktor se sněhovou radlicí. 

Pozemky a komunikace, které obklopují hospic jsou rozsáhlé a jejich celoroční 

údrţba se bez podobného zařízení neobejde. 

Kaple hospice získala od Nadace Děti-kultura-sport obraz s názvem „Anděl zdobí“ od 

akademického malíře a sochaře Jana Františka Kováře. Premiéra obrazu byla 

součástí slavnosti pořádané k 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE v naší 

zemi. 

 

Graf č. 4.6 Struktura nákladů za rok 2009 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2009, vlastní zpracování 

 

 

Výše a struktura nákladů za rok 2009 vyplývá z tabulky č. 4.6. Největšími poloţkami 

byly náklady na mzdy včetně odvodů 68,92 % a spotřební materiál 12,72 % 

z celkových nákladů organizace. V porovnání s předcházejícím rokem se zvýšily 

úhrady za energie, částka činila 2 150 708 Kč. 
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Tabulka č. 4.7 Struktura finančních zdrojů za rok 2009 

Struktura příjmů - rok 2009 v Kč 

  MPSV ČR 5 356 000 

  Úřad práce 0 

  Dotace kraje 300 000 

  Dotace obcí 686 000 

  Úhrady zdravotních pojišťoven 7 909 725 

  Sbírky a sponzorské dary 839 174 

  Úhrady od klientů za péči 11 262 314 

  Prostředky strukturálních fondů EU 0 

  Ostatní příjmy 274 451 

  Celkem příjmy 26 627 664 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2009, vlastní zpracování 

 

Další zdroj příjmů v roce 2009, který hospic zajistil, byla dotace z rozpočtu Zlínského 

kraje ve výši 300 000 Kč. Ostatní struktura finančních zdrojů se nezměnila. 

 

Graf č. 4.7 Struktura finančních zdrojů za rok 2009 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2009, vlastní zpracování 
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4.2.5 Hospodaření organizace rok 2010 

 

Z důvodu rekonstrukce budovy bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, byli 

klienti dočasně přemístěni do budovy hospice. Provozní podmínky byly částečně 

omezené, coţ se projevilo ve sníţení odběru energií a úspoře finančních prostředků 

o 450 000 Kč.  

Naopak nárůst nákladů proti předcházejícímu účetnímu období byl v poloţkách 

mzdových nákladů u zaměstnanců přímé obsluţné péče a u odpisů z důvodu 

technického zhodnocení budovy bývalé LDN. Důleţitou poloţkou v jiných nákladech 

je příspěvek pro ústředí Diakonie, která ročně dosahuje aţ 3,5 % z celkových příjmů 

organizace. Příspěvek je určen na podporu projektů v sociální a charitativní činnosti 

v jiných zemích (např. Rumunsku). 

  

Tabulka č. 4.8 Struktura nákladů za rok 2010 

 

ČCE Diakonie - hospic CITADELA Rok 2010 
    

UKAZATEL v Kč 

 z toho: a) osobní náklady celkem 21 759 809 

521xxx   Mzdové náklady   15 873 173 

524xxx   Odvody na soc. a zdrav. poj.  5 275 403 

52xxxx   Ostatní osobní náklady 611 233 

z toho: b)  provozní náklady celkem 8 905 613 

501xxx     spotřeba materiálu 3 728 951 

502xxx     energie 1 697 479 

511xxx     opravy a udrţování 230 396 

51xxxx     sluţby 1 398 762 

551xxx     odpisy   550 992 

5xxxx     jiné náklady 1 299 033 

    Celkem náklady 30 665 422 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2010, vlastní zpracování 
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Graf č. 4.8 Struktura nákladů za rok 2010 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2010, vlastní zpracování 

 

V roce 2010 přiznal Zlínský kraj hospicovému zařízení dotaci ve výši 1 269 000 Kč, 

coţ byla od kraje nejvyšší dotace za posledních 5 let.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních sluţeb a sociálního 

začleňování, vyhlásilo poprvé pro rok 2010, dotační program podpory B pro sociální 

sluţby (zejména odlehčovací sluţby a odborné sociální poradenství), které jsou 

poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní péče pobytového charakteru 

(hospic).  

Hospic Citadela získal na sociální sloţku péče dotaci z tohoto programu ve výši 

3 600 000 Kč a z programu A na péči o klienty na sociálních lůţkách mu byla 

přiznána dotace 1 767 000 Kč. Celkem z kapitoly MPSV ČR byl podpořen dotacemi 

ve výši 5 367 000 Kč, coţ činilo z celkových zdrojů 17,50 %. 

Finanční zdroje za posledních 5 let se zvýšením počtu lůţek a získáváním dotací 

z různých zdrojů vzrostly na 30 665 422 Kč. Významný zdroj představují úhrady od 

klientů za péči ve výši 13 224 094 Kč (43,12 %).   
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Tabulka č. 4.9 Struktura finančních zdrojů za rok 2010 

Struktura příjmů - rok 2010 v Kč 

  MPSV ČR 5 367 000 

  Úřad práce 0 

  Dotace kraje 1 269 000 

  Dotace obcí 654 000 

  Úhrady zdravotních pojišťoven 8 705 615 

  Sbírky a sponzorské dary 1 256 383 

  Úhrady od klientů za péči 13 224 094 

  Prostředky strukturálních fondů EU 0 

  Ostatní příjmy 189 330 

  Celkem příjmy 30 665 422 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2010, vlastní zpracování 

 

Součástí úhrad od klientů za péči tvoří příspěvek na péči (PnP), který je 

diferencován z hlediska míry závislosti osoby na pomoci jiné osoby ve 4 stupních. 

Klienti přicházející do hospice mají různou výši přiznaného příspěvku na péči nebo 

nemají příspěvek vyřízen. Výše tohoto finančního zdroje, jak uvádí graf č. 4.9, je 

v jednotlivých měsících roku velmi proměnlivá.  

Úhrady od zdravotních pojišťoven za zdravotní sloţku péče klientům dosáhly 

v roce 2010 výše 8 705 615 Kč (28,39 %), coţ je druhý největší zdroj v příjmové části 

rozpočtu ČCE - Diakonie - hospice CITADELA. Celkové finanční zdroje na zajištění 

hospicové péče se oproti roku 2009 zvýšily o 4 037 758 Kč.  
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Graf č. 4.9 Průměrná výše příspěvku na péči v jednotlivých měsících roku 2010 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2010, vlastní zpracování 

 

 

. 

Graf č. 4.10 Struktura finančních zdrojů za rok 2010 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření rok 2010, vlastní zpracování 
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5 Zhodnocení a návrhy na zlepšení ekonomických podmínek 

poskytované hospicové péče 

 

Na základě získaných údajů z rozboru hospodaření v jednotlivých letech 2006 

aţ 2010 byla provedena analýza finančních zdrojů neziskové organizace na zajištění 

hospicové péče. Všechny informace byly zahrnuty do tabulky č. 5.1 „Struktura 

finančních zdrojů v letech 2006 – 2010“.  

Z analýzy finančních zdrojů na zajištění hospicové péče je zřejmý princip 

vícezdrojového financování.  

 

Tabulka č. 5.1 Struktura finančních zdrojů v letech 2006 - 2010 

 

Struktura příjmů 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem příjmy 

  MPSV ČR 5 191 000 4 300 000 6 560 000 5 356 000 5 367 000 26 774 000 

  Úřad práce 189 366 64 993 168 479 0 0 422 838 

  Dotace kraje 0 0 0 300 000 1 269 000 1 569 000 

  Dotace obcí 80 000 69 937 559 000 686 000 654 000 2 048 937 

  Úhrady zdravotních pojišťoven 4 848 952 7 334 707 5 868 614 7 909 725 8 705 615 34 667 613 

  Sponzorské dary a sbírky 1 265 146 1 290 741 928 390 839 174 1 256 383 5 579 834 

  Úhrady od klientů za péči 3 367 345 6 487 584 9 979 912 11 262 314 13 224 094 44 321 249 

  Prostředky strukt.fondů EU 0 259 574 0 0 0 259 574 

  Ostatní příjmy 282 268 455 125 248 595 274 451 189 330 1 449 769 

  Celkem příjmy 15 224 077 20 262 661 24 312 990 26 627 664 30 665 422 117 092 814 

 

Zdroj:Výsledky hospodaření, vlastní zpracování 

 

Z rozboru vyplývá, ţe největší objem financí představují úhrady od klientů za 

péči ve výši 44 321 249 (37,85 %) Kč, úhrady od zdravotních pojišťoven ve výši 

 34 667 613 Kč (29,61 %) a dotace z Ministerstva práce a věcí ČR 26 774 000 Kč 

(22,87 %).  
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Struktura finančních zdrojů na zajištění hospicové péče za období 2006 – 2010 

udává tyto základní zdroje příjmů: 

 úhrady zdravotních pojišťoven, 

 dotace ze státního rozpočtu ( MPSV ČR ), 

 dotace úřadu práce, 

 dotace kraje, 

 dotace obcí, 

 úhrady od klientů za péči, 

 vlastní zdroje (vlastní výdělečná činnost, úroky), 

 ostatní zdroje (např. dary, sbírky), 

 prostředky z fondů EU. 

 

Graf č. 5.1 Struktura finančních zdrojů v letech 2006 – 2010 

 

 

Zdroj:Výsledky hospodaření, vlastní zpracování 

 

Z provedené analýzy finančních zdrojů je zřejmé, ţe na sociální sloţce hospicové 

péče se podílí samotní klienti převáţně formou příspěvku na péči a úhradou za 

sluţby nezdravotního charakteru (činnost psychologa, terapeuta nebo podpora 

duchovního). Za úkony péče platí uţivatelé měsíční úhradu v rozsahu přiznané výše 

příspěvku na péči.  
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Hospic Citadela poskytne tedy klientovi soubor všech úkonů dle vyhlášky 505/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Novelizace zákona o sociálních sluţbách pomohla vyřešit nárok na příspěvek 

na péči pro lůţková zařízení hospicového typu. V paragrafu § 7 zákona se hovoří: 

„Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní 

osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 

8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 

83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů 

sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu 7a); nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí 

podle zvláštního právního předpisu 7b) poskytována zdravotní péče formou ústavní 

péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.“  

 V současné době však do hospice přichází větší část pacientů bez tohoto 

příspěvků. Vzhledem k onemocnění, které předpokládá průměrnou dobu pobytu 

v hospici 28 dnů, nelze příspěvek jiţ vyřídit. Klíčovou úlohu při vyřizování příspěvku 

má sociální pracovník hospice, který je kontaktní osobou při přijetí pacienta do 

zařízení. Doporučujícím návrhem na zlepšení ekonomických podmínek v hospici je 

zajištění a přiznání příspěvku na péči před nástupem pacienta na lůţko. 

Z provedené analýzy jsou dalším největším finančním zdrojem na zajištění 

hospicové péče úhrady od zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny hradí hospici 

za umístěné klienty ubytování, stravu, ošetřovatelskou a zdravotní péči. 

Zdravotní pojetí hospicové péče také vychází z mnoha mezinárodních 

doporučení. Mezinárodní Světová zdravotnická organizace WHO, říká:„ ţe se má 

hospicová a paliativní péče začlenit do vládních systému zdravotní politiky, přístup 

k hospicové a paliativní péči se má zahrnout mezi lidská práva a dále se mají vytvořit 

finanční zdroje pro hospicové a paliativní programy.“  Deklarace práv onkologických 

pacientů, která byla přijata 29. června 2002 v norském Oslu mimo jiné uvádí: „ţe 

nádorově nemocní mají právo na léčbu obtíţí v důsledku onemocnění podle 

současných poznatků, na pomoc v terminálním stadiu nemoci a na důstojné 

umírání.“ 
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ČCE Diakonie – hospic CITADELA stejně jako jiná zařízení, která poskytují 

ústavní péči hospicového typu, se muselo přihlásit do výběrového řízení na 

poskytování následné ústavní péče hospicového typu pro dané území, které 

vyhlašuje podle zákona Ministerstvo zdravotnictví ČR. Z tohoto pohledu je hospic 

zdravotnickým zařízením, které musí splňovat zákonem dané nároky zdravotnické 

legislativy na minimální personální a technické vybavení. Na základě splnění všech 

daných poţadavků, uděluje MZ ČR danému zdravotnickému zařízení souhlas pro 

uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními 

pojišťovnami.  

Hospic má tedy při splnění poţadavků nárok na paušální úhrady z veřejného 

zdravotního pojištění za ošetřovací den 00030, který zahrnuje mimo jiné činnost 

lékařů i zdravotnického personálu.  Z analýzy hospodaření hospice Citadela vyplývá 

finanční náročnost v pokrytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění zdravotnického personálu. Tato sloţka představuje aţ 60 % 

z celkových nákladů organizace. Paradoxem je, ţe zdravotní pojišťovny s 

poskytovatelem, který splňuje personální i věcné vybavení a má registraci, oddalují 

uzavření smlouvy, provádějí regulační opatření ve formě sniţování kapacity 

hospicových lůţek nebo sniţují hodnotu bodu, a tím vědomě dostávají zařízení do 

finančních problémů. Z hospodaření hospice Citadela, je zřejmé, ţe financování 

zdravotních pojišťoven, postrádá v české zdravotnické legislativě „jasná pravidla“ 

vůči smluvně uzavřeným zdravotnickým zařízením.  

Uváděná procenta dle analýzy vypovídají, ţe dotace z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR patří k důleţitým zdrojům příjmů k zajištění hospicové péče. 

Z rozboru, ale dále vyplývá, ţe sociální sloţka není doposud sloţkou nárokovou při 

poţadavku na dofinancování sociální péče v lůţkovém zařízení hospicového typu, 

protoţe o dotace na sociální péči mohou poţádat jen organizace definované v 

 zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a její 

prováděcí vyhlášce.  

V roce 2010 byly poprvé v rámci vyhlášeného dotačního řízení z MPSV ČR 

zařazeny ţádosti o dotaci na sociální sluţby (zejména odlehčovací sluţby a odborné 

sociální poradenství), které jsou poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní 

péče pobytového charakteru (hospic).  
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MPSV se tímto aktem sice přihlásilo k financování sociální sloţky hospicové 

paliativní péče v ČR, ale nemá oporu v právních předpisech pro sociální oblast. 

Tento současný způsob zajištění finančních prostředků pro lůţkové hospice je 

nesystémový, labilní a ohroţuje existenci těchto zařízení. 

Doporučujícím návrhem na zlepšení ekonomických podmínek poskytované 

hospicové péče je úprava v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o sociálních sluţbách) a její prováděcí vyhlášce, do které 

se zahrnou sociální sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních zvláštní 

ústavní péče – péče paliativní lůţková. Zároveň je nutno provést úpravu v zákoně č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů (zákon o zdravotním pojištění), která se týká hrazení zdravotní 

péče osobám umístěných v zařízeních, ve kterých se poskytují pobytové sociální 

sluţby podle § 44,§ 47,§ 48,§ 49, § 50 zákona o sociálních sluţbách. 

 

Návrh řešení na zlepšení ekonomických podmínek formou legislativních úprav: 

 doplnění zákona o sociálních sluţbách o § 53 ve znění: 

„ § 53 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zvláštní 

ústavní péče - péče paliativní lůžková. 

1) Ve zdravotnických zařízeních zvláštní ústavní péče - péče paliativní 

lůžková, se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují 

ústavní zdravotní péči, ale péči paliativní. 

2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti…“ 

 

 doplnění zákona o sociálních sluţbách v § 73 o odst.f)  ve znění: 

 § 73 Sociální služby poskytované za úhradu 

(1) Za pobytové služby poskytované v 

a) týdenních stacionářích (§ 47), 

b) domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), 

c) domovech pro seniory (§ 49), 

d) domovech se zvláštním režimem (§ 50), 

e) zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52), 

hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném 

rozsahu. 
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 „f) ve zdravotnických zařízeních zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková 

(§ 53) hradí osoba úhradu za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.“ 

 

 změna znění § 36 zákona o sociálních sluţbách: 

„Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se 

 v zařízení poskytují pobytové sociální služby podle § 44,§ 47,§ 48,§ 49,§ 50, 

upravují zvláštní právní předpisy. Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto 

osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v 

předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

podle zvláštního právního předpisu. 

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis.“ 

 

 změna znění zákona o veřejném zdravotním pojištění § 17a: 

„Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační 

zdravotní péče pojištěncům umístěných v zařízeních, ve kterých se poskytují 

pobytové sociální služby podle § 44,§ 47,§ 48,§ 49, § 50 zákona 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Všeobecná 

zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle 

zvláštního zákona zvláštní smlouvy s těmito zařízeními. Příslušná zdravotní 

pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to takové zařízení požádá a současně 

prokáže, že ošetřovatelská a rehabilitační zdravotní péče bude poskytována 

zdravotnickými pracovníky zařízení, ve kterých se poskytují pobytové sociální 

služby podle § 44,§ 47,§ 48,§ 49,§ 50 zákona 108/2006 Sb., kteří jsou způsobilí k 

výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů.“ 

 

Doplněním ustanovení § 53) v zákoně by byla právně ošetřena sociální sloţka 

péče v hospicích a nárok na dotace z kapitoly MPSV ČR. Finanční zdroje získané 

z dotačního programu zlepší ekonomickou situaci v zařízeních poskytujících 

hospicovou péči. Tato právní jistota pomůţe ochránit organizace proti případným 

sankčním rizikům při kontrolách.  

 



51 

 

V navrhovaném bodu f) zákona, ve kterém se uvádí úhrada za péči, není 

poţadována úhrada za stravu a pobyt. Tím by se zabránilo ve spekulacích o 

duplicitních platbách za ubytování a stravu ze zdravotního pojištění. Tato povinnost 

vychází ze základního práva na důstojné umírání nevyléčitelně nemocných a 

umírajících.  

Z výsledků hospodaření církevní organizace ČCE Diakonie – hospic CITADELA 

vyplývá, ţe zařízení poskytuje sociální i zdravotní sluţby. Hospic Citadela tak splňuje 

základní poţadavky, které jsou definovány v rámci Standardů hospicové paliativní 

péče v ČR. Hospicová paliativní péče je charakteristická komplexním přístupem v  

poskytování zdravotní, psychologické, sociální a duchovní podpory při zapojení 

širokého spektra dovednosti v rámci spolupráce multiprofesního týmu. 

Hospic Citadela se snaţí získávat finance na provoz a zkvalitnění péče pro své 

klienty formou sponzorských darů a veřejných sbírek. Tento zdroj je významný a 

představuje 4,77 % z celkového objemu finančních prostředků. Sponzorské dary 

však nejsou stabilním příjmem organizace a nelze ho v rozpočtu odhadnout. 

Zařízení ústavní péče hospicového typu mají regionální působnost. Účast 

Zlínského kraje na financování zařízení hospice Citadela ve Valašském Meziříčí 

započal v roce 2009 a v současné době je jeho podíl na celkových finančních 

zdrojích minimální (1,34 %). Dokonce obce ze svých rozpočtů přispívají na své 

umístěné občany v hospici více neţ kraj, a to 1,75 % z celkových příjmů. 

Vlastní doplňková  výdělečná činnost zařízení je zaměřena na příjmy 

z pronájmu, ubytování a z prodeje zboţí, podíl na celkových zdrojích vykazuje 

1,24%. 

Nejméně činily dotace z úřadu práce na dofinancování mzdových nákladů 

zaměstnanců ve výši 422 838 Kč (0,36 %) a získaná dotace z Evropských fondů na 

vzdělávání ve výši 259 574 Kč (0,22 %). S odkazem na výše uvedenou analýzu 

finančních zdrojů vyplývá velmi nízké procento získaných prostředků z fondů 

Evropské unie. Důleţitým zdrojem je strukturální fond EU Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3, ze které jsou také podporovány projekty 

zaměřené na vzdělávání zaměstnanců. Odbornost zaměstnanců má velmi kladný vliv 

na zlepšení kvality poskytované péče.  
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Moţnost zapojit se do takových projektů můţe být realizováno v rámci spolupráce 

s jinými subjekty formou partnerství. Dalším doporučením na zlepšení příjmové 

ekonomické stránky je usilovat o získání dotací z těchto evropských fondů. 

. 

Demografická analýza obyvatel ČR jasně ukazuje na razantní nárůst 

stárnoucích občanů ve věkových kategoriích nad 64 let. Sociální sluţby se 

přizpůsobují potřebám této stárnoucí populace, které s přibývajícím věkem, přibývají 

zdravotní problémy, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Trendem ve společnosti je, aby starší občané zůstávali, co nejdéle ve svém 

přirozeném prostředí, ve svém domě a komunitě. Nejen z hlediska lidského, ale i 

ekonomického, protoţe péče v pobytovém zařízení je mnohem nákladnější neţ péče 

doma. Preferovanou sociální sluţbou, která umoţňuje osobám pečujícím o staré, 

nemocné a zdravotně postiţené osoby nezbytný odpočinek, jsou sluţby odlehčovací 

§ 44 zákona o sociálních sluţbách.  

Z analýzy výsledků hospodaření organizace vyplývá poskytování odlehčovacích 

sluţeb. Navrhovaná změna § 36 zákona o sociálních sluţbách a § 17 a) zákona o 

zdravotním pojištění by umoţňovala zařízení, za předpokladu uzavření smlouvy se 

zdravotní pojišťovnou, čerpat úhrady za úkony z veřejného zdravotního pojištění. 

Získané finanční zdroje přispějí ke zlepšení celkové ekonomické situace organizace. 

 

Z rozboru hospodaření je zřejmé, ţe právní nedostatky ve zdravotnické a 

sociální legislativě a nejasné vymezení zdravotně sociálního lůţka, se odráţí 

v kaţdoročním nejistém financování hospicové péče. Nezisková organizace musí 

situaci řešit úvěry a půjčkami u peněţních ústavů, intervencemi u politické 

reprezentace a ministerstev, aby zajistila finanční prostředky na provoz celého 

zařízení.  
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6 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na financování hospicové péče v neziskové 

organizaci. Pro účely analýzy finančních zdrojů byla vybrána nezisková církevní 

organizace poskytující hospicovou péči Diakonie ČCE – hospic CITADELA 

z Valašského Meziříčí. 

 
Teoretická část práce podrobně popisuje problematiku paliativní hospicové 

péče jako významnou sloţku zdravotně sociálních sluţeb pro zdravotně postiţené a 

chronicky nemocné. Paliativní hospicová péče se zabývá utrpením, potřebami a 

kvalitou ţivota a důstojností lidí na konci ţivota. Péče je zaměřena na úlevu bolesti, 

kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské péče v nemocnici. 

Důleţitými mezníky ve vývoji hospicové paliativní péče bylo zaloţení občanského 

sdruţení na podporu hospicového hnutí Ecce homo a výstavba prvního hospice 

v Červeném Kostelci. Charakteristickým rysem poskytovatelů hospicové péče je, ţe 

se jedná výlučně o neziskové nestátní organizace, proto se teoretická část diplomové 

práce zabývá definicí, typologií a zásadami hodpodaření těchto organizací. 

 
V praktické části byla provedena podrobná analýza hospodaření a analýza 

finančních zdrojů vybrané neziskové organizace v období let 2006 - 2010. Velmi 

důleţitou součástí analýzy je zhodnocení zjištěných výsledků, jejich prezentace v 

tabulkách a grafech. Předmětem srovnání bylo hospodaření organizace 

v jednotlivých letech, výše finančních zdrojů na zajištění hospicové péče a přehled 

nákladů. Z provedené analýzy je patrné, ţe hospodaření organizace je ovlivňováno 

sociální i zdravotní sloţkou péče, která je hrazena z resortu Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Důsledkem silného tlaku 

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče ČR jsou od roku 2006  postupně 

novelizovány zákony obou resortů, které mají přímý vliv na financování lůţkového 

zařízení hospicového typu. V letech 2007 i 2008 se MPSV ČR „přihlásilo“ ke své 

spoluzodpovědnosti za hospicovou péči tím, ţe přijalo poţadavky hospiců do 

dotačního řízení na poskytování sociálních sluţeb na daný rok. Hospic Citadela po 

řadě námitkových řízení a se zpoţděním finanční prostředky na provoz nakonec 

získal. Problém zůstává v právním nároku hospice na úhradu sociální sluţby, kdyţ 

není definován zákonem. 
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Analýza ukázala, ţe provozní financování hospice je především z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění, ze zdrojů MPSV ČR a z prostředků od samotných 

klientů. Je skutečností, ţe si klienti v českých hospicích přispívají na pobyt, 

především proto, ţe tato náročná péče je nedostatečně financována z veřejných 

zdrojů. Příspěvky klienta jsou nastaveny tak, aby i jedinec s podprůměrnými příjmy 

na poplatky dosáhl. Pokud je klient zcela bez příjmů, pak má hospic ve vnitřních 

směrnicích ustanovení o sníţení či prominutí poplatku. Důleţitým finančním 

nástrojem pro klienta, který si hradí sociální péči v hospici je příspěvek na péči. 

Z rozboru, ale vyplývá, ţe někteří klienti při vstupu do zařízení tento finanční zdroj 

nemají přiznán, proto příjem je pro tento typ zařízení velmi proměnlivý. Další 

nevýhodou financování hospicové péče je její bodové hodnocení zdravotními 

pojišťovnami. Pojišťovny hodnotí hospicovou péči jen jako ošetřovatelství, které má 

výrazně niţší bodové sazby. Struktura finančních zdrojů na zajištění hospicové péče 

v letech 2006 aţ 2010 dále vykazuje důleţitý zdroj - sponzorské dary a výtěţky ze 

sbírek, které dosahují aţ 4 % z celkových příjmů organizace. V posledních letech se 

na financování hospice podílí také dotacemi Zlínský kraj a obce, které mají v zařízení 

umístěné své občany. Rozbory hospodaření ukazují na pozitivní výsledky výdělečné 

činnosti hospice, která je zaměřena většinou na pronájmy a prodej zboţí na recepci 

hospice. Ostatní příjmy jako jsou dotace z úřadu práce na částečné pokrytí 

mzdových nákladů zaměstnanců a dotace ze strukturálních fondů EU jsou nízké. 

 
Cílem této diplomové práce bylo zjistit finanční zdroje na zajištění hospicové 

péče a navrhnout doporučení na zlepšení ekonomických podmínek poskytované 

hospicové péče. Řešení bylo zaloţeno na hypotéze, ţe finanční zdroje na zajištění 

hospicové péče v neziskových organizacích jsou nedostačující. Na základě 

provedené analýzy hospodaření a podrobné analýzy finančních zdrojů na zajištění 

hospicové péče v neziskové organizaci Diakonie ČCE - hospic CITADELA se daná 

hypotéza potvrdila. Z analýzy vyplývá, ţe za příčiny problémů současné hospicové 

péče v ČR stojí zejména nedostatečné legislativní zakotvení a systém financování. 

Specifikace ani způsob úhrady sociálních aspektů paliativní péče nejsou řešeny 

ţádným zvláštním zákonem.  
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Doporučením na zlepšení ekonomických podmínek poskytované hospicové 

péče byly konkrétní návrhy v úpravách ustanovení zákona o sociálních sluţbách a 

zákona o zdravotním pojištění. Vytvoření právního prostředí povede k efektivní 

alokaci finančních zdrojů a odstranění bariér mezi strukturou zdravotní, sociální a 

institucionální. Doporučením pro hospic Citadela bylo vyuţívání prostředků 

strukturálních fondů EU v rámci zvyšování vzdělávání a odbornosti zaměstnanců a 

zajištění příspěvku na péči před vstupem do zařízení. 

 

Existence neziskových organizací je ve zdravotně sociální oblasti důleţitým 

prvkem. Doplňují a nahrazují sluţby veřejného sektoru tam, kde stát nestačí. Výše 

financí z jednotlivých finančních toků je ovlivňována také samotnou aktivitou 

organizací. Usilují o nenárokové dotace z vyhlášených dotačních programů, 

vyhledávají další moţné zdroje financování formou pořádání benefičních akcí a 

sbírek, získávají dary od soukromých právnických i fyzických osob, zapojují do své 

činnosti dobrovolníky, coţ má v dnešní době tolik vítaný výchovný efekt a zároveň 

tím šetří finanční prostředky organizace. Všechny finanční zdroje jsou pro zachování 

ekonomické stability neziskové organizace, která není ryze ani zdravotnickým ani 

sociálním zařízením, zcela nezbytné. 

 

Dostatečná legislativní podpora bude základem k vytvoření optimální sítě 

hospicových zařízení, které jsou převáţně provozovány nestátními neziskovými 

organizacemi, a také poskytne celou škálu sluţeb určených pacientům v terminálních 

stavech a jejich rodinám. Kvalitní péče v hospicích, zejména s ohledem na sociální 

rozměr jedince, je nezbytnou nutností kaţdého vyspělého státu. 
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uţít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje 

o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci 

k jejímu vyuţití, mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 29. 4. 2011 

……………………….. 

Jarmila K o z l o v á 

Adresa trvalého pobytu: 

Sedliště 72 

739 36  Sedliště 



59 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Počet lůţek a ošetřovatelských dnů (OD) v Diakonii ČCE – hospic 

CITADELA v letech 2006 – 2010 

 

Příloha č. 2  Minimální personální sloţení zdravotnického týmu poskytujícího  

hospicovou paliativní péči při kapacitě 30 hospicových lůţek 

 

Příloha č 3 Přehled nákladů Diakonie ČCE – hospic CITADELA v letech  

2006 - 2010 

2006 -2010 v Kč 

Příloha č. 4 Porovnání nákladů a výnosů Diakonie ČCE – hospic CITADELA 

v letech 2006 – 2010 

 

Příloha č. 5 Počet klientů v Diakonii ČCE – hospic CITADELA dle okresů rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

          Příloha č. 1 

 

Počet lůžek a ošetřovatelských dnů (OD) v Diakonii ČCE – hospic  

CITADELA v letech 2006 - 2010 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet lůžek 28 46 64 70 78 78 

Počet OD 5 248 13 429 16 820 18 222 22 524 22 436 

 

 

 

Zdroj : Výroční zprávy, vlastní zpracování 
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          Příloha č. 2 

 

Minimální personální složení zdravotnického týmu poskytujícího  

hospicovou paliativní péči při kapacitě 30 hospicových lůžek 

 

 

Profese        pracovní úvazek 

Lékaři  

L3  (index 3)        0,20 

 L2  (index 2)        1,50 

 lékař ÚPS    (index 2/3)        0,12 

  

Zdravotní sestry 

ZPBD – S/1 (index 9) - vrchní nebo staniční sestra   2,00 

ZPBD +ZPOD/1 (index 8) - vrchní nebo staniční s.    1,00 

ZPBD +ZPOD/3 (index 8) - sestry      8,00 

ZPODbez M (index 7) – ošetřovatelky       5,00 

 

Další doporučený odborný personál 

VNP Psycholog/JNP Psychoterapeut        0,20 

Sociální pracovník          1,00 

Nemocniční kaplan/pastor        0,50 

  

Zdroj: Standardy hospicové paliativní péče, vlastní zpracování 
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Příloha č.3 

 

Přehled nákladů Diakonie ČCE – hospic CITADELA v letech 2006 - 2010 v Kč 

 

ČCE Diakonie - hospic CITADELA Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Celkem 

            náklady 

UKAZATEL v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 

 z toho: a) osobní náklady celkem 9 407 248 14 071 044 16 600 745 18 471 140 21 759 809 80 309 986 

521xxx   Mzdové náklady   6 479 069 9 460 783 12 338 191 13 588 183 15 873 173 57 739 399 

524xxx   Odvody na soc. a zdrav. poj.  2 382 630 3 607 112 4 262 354 4 502 708 5 275 403 20 030 207 

52xxxx   Ostatní osobní náklady 545 549 1 003 149 200 380 249 611 233 2 540 380 

z toho: b)  provozní náklady celkem 5 816 829 6 189 523 7 767 136 8 331 444 8 905 613 37 010 545 

501xxx     spotřeba materiálu   2 529 912 2 399 768 3 327 852 3 408 884 3 728 951 15 395 367 

502xxx     energie   1 077 038 1 481 785 1 252 894 2 150 708 1 697 479 7 659 904 

511xxx     opravy a udrţování   177 705 138 479 196 536 145 477 230 396 888 593 

51xxxx     sluţby   1 094 375 942 127 1 397 432 1 291 415 1 398 762 6 124 111 

551xxx     odpisy   235 859 405 130 526 682 418 881 550 992 2 137 544 

5xxxx     jiné náklady   701 940 822 234 1 065 740 916 079 1 299 033 4 805 026 

  Celkem náklady 15 224 077 20 260 567 24 367 881 26 802 584 30 665 422 117 320 531 

 

 

 

 

Zdroj : Výsledky hospodaření, vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 

 

Porovnání nákladů a výnosů Diakonie ČCE – hospic CITADELA 

v letech 2006 - 2010 

 

v Kč 

 

 

Zdroj: Výsledky hospodaření Diakonie ČCE – hospic Citadela, vlastní zpracování 
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Příloha č. 5  

 

Počet klientů v Diakonii ČCE – hospic CITADELA dle okresů rok 2009 

 

 

 

 

 

Zdroj : Výsledky hospodaření, vlastní zpracování 
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