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Výroční zpráva 2020 

 

 

Asociace domácí péče 

České republiky, z.s. 

 

 

 

  

 

 

MOTTO: Věříme, že domácí prostředí pomáhá léčit.  
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O Asociaci 

Asociace domácí péče ČR existuje od roku 1993 a díky každodennímu kontaktu našich členů s klienty 

a jejich rodinami vycházíme z dobré praxe: víme, co je primárně trápí a v čem jim můžeme předat 

cenné zkušenosti. 

Jsme celostátní, dobrovolná, profesní a nevládní organizace, která hájí zájmy členů poskytujících 

zdravotní služby v odbornosti 925 – Domácí zdravotní péče. Našimi členy jsou provozovatelé agentur 

domácí zdravotní péče. 

 

 

Poslání a cíle 

Posláním Asociace domácí péče ČR je zejména sdružovat agentury domácí péče, které vykonávají 

domácí zdravotní péči. Hájit zájmy provozovatelů domácí zdravotní péče, práva pacientů na zdravotní 

péči v jejich domácím prostředí, a zajistit příznivé podmínky k  jejich rozvoji 

Asociace domácí péče ČR se podílí na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají přímý dopad na 

poskytování zdravotní péče. Dále informovat Ministerstvo zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny a 

další instituce včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na kvalitu zdravotní péče 

poskytované pacientům. 

Cílem ADP ČR je také vzdělávat laickou i odbornou veřejnost o službách domácí zdravotní péče a 

podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe.  

 

Způsoby dosažení cílů: 

• informační a morální podpora členů sdružení 

• pravidelná setkávání provozovatelů domácí zdravotní péče  

• spolupráce členů s odborníky, úřady a organizacemi 

• podpora členů při komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi 

• zajišťování informovanosti veřejnosti a osvěta v oblasti domácí zdravotní péče 

• propagace domácí zdravotní péče 

• zastupování zájmů členů sdružení při jednáních s orgány veřejné i místní správy 

• usilování o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti DZP  

• publikační činnost 
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Základní údaje: 

Zapsaný spolek Asociace domácí péče České republiky, zapsaný  spolek je zapsán u Městského soudu 

v Praze dne 28.6.1993, spisová značka L 4843/MSPH 

 

IČ: 60434767 

DIČ: CZ60434767 

 

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 226465329/0300 

 

Sídlo sdružení: Davídkova 1068/69, Libeň, 182 00 Praha 

Korespondenční adresa: U Staré školy 114/4 110 00 PRAHA 1 

Email:  info@adp-cr.cz  

web: www.adp-cr.cz 

Telefon: +420 775 160 744 

 

Statutární orgány ANR ČR 

Prezídium: 

Prezident – Bc. Ludmila Kondelíková 

Členové 

• Pavla Andrejkivová 

• Ludmila Vaňková 

• Mgr. Zuzana Luňáková 

• Radek Kalous 

Valná hromada se z důvodu epidemiologické situace nemohla uskutečnit a uskuteční se v nejbližším 

volném termínu v roce 2021. 
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Z činnosti spolku 

Rok 2020 se bohužel nesl v duchu Covid-19. To se odrazilo i na činnosti spolku. Kromě toho 

se Asociace domácí péče ČR, z.s. Stále zaměřuje na legislativní změny v  oblasti DZP 

• Pravidelná komunikace s MZČR a Hlavní hygieničkou ČR ohledně ochranných pomůcek a 

organizačních opatřeních. Antigenní testy. 

• Řešení úhradových opatření spojení s COVID-19, kompenzační vyhláška 

• Aktivní účast na Dohodovacím řízení pro rok 2021 

• Účast na poradním sboru Ministra zdravotnictví 

• Pravidelná jednání se zdravotními pojišťovnami a VZP 

• Připomínkování návrhu novely zákona o zdravotních službách, odbornost 925 

V oblasti PR především 

• Kampaň na platformě Hit Hit 

• Realizace projektu Doma nejlíp 

• Správa facebookové stránky 

• Oslovování médií, poskytování informací, rozhovorů atp. 

• Žádost o poskytnutí grantu u firmy Krása pomoci, vypracování projektu vč. Cenové kalkulace, 
podání žádosti 

• Příprava podkladů pro kalendář 2022 

 

Rok v duchu COVID – 19 

Rok 2020 byl nároční pro všechny a pro segment domácí zdravotní péče stejně tak. První vlna nás 

překvapila. Stejně jako v jiných zařízeních jsme doslova bojovali s nedostatkem ochranných 

prostředků. Chyběly roušky, respirátory, rukavice, dezinfekce, ... Na domácí zdravotní péče si opět tak 

trochu zapomnělo a komunikace s MZČR a Hlavní hygienou byla náročná. K ochranným pomůckám 

jsme se dostávali různými způsoby. Od dárců jsme dostali šité roušky, fanoušci 3D tiskáren nám zaslali 

ochranné štíty, podařilo se získat i dezinfekci a rukavice. Na podzim 2020 se nám daří vše  koordinovat 

v rámci možností i když situace je stále náročná. O aktuálních organizačních i úhradových opatřeních, 

distribuci ochranných pomůcek, povinném testování personálu apod jsme členy ADP ČR pravidelně a 

po celý rok informovali. 
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Řešení úhradových opatření spojení s COVID-19, kompenzační vyhláška 

Za segment domácí zdravotní péče jsme VZP ČR zaslali návrh organizačních a úhradových opatření 

spojených COVID-19. Jednalo se hlavně o akceptování telefonického potvrzení poukazů na DZP, 

namísto potvrzení pouze v ordinaci lékaře a nekrácení úhrady v případě částečné komunikace sestry a 

klienta na dálku. 

V květnu 2020 jsme na MZČR vznesli dotaz ohledně odměňování zdravotních sester, které v době 

nouzového stavu pracovaly v DZP a byly tak v přímém ohrožení. O znění následné kompenzační 

vyhlášky jsme jednali s VZP ČR. 

 

Dohodovací řízení pro rok 2021 

Jako každý rok se ADP ČR i v roce 2020 zapojila do přípravy návrhů segmentu DZP pro rok 2021.  

Zúčastnili jsme se mnoha jednání jak s poskytovateli DZP, pojišťovnami i zástupci Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Díky jednáním v minulém roce jsme měli solidní základ, na který bylo možno 

navázat. I tak byla jednání plná protiargumentů a ústupků na obou stranách. Dohodu letos 

považujeme za úspěch a maximum možného. 

Tím však jednání neskončila. Dalším krokem byla jednání se zdravotními pojišťovnami, kdy bylo 

potřeba domluvit znění dodatků. 

 

 

Poradní sbor Ministra zdravotnictví 

V roce 2020 se zástupci Asociace domácí péče ČR účastnili v  pravidelných intervalech jednání v rámci 

vzniklého Poradního sboru. Sbor byl složen ze zástupců jednotlivých odborností.  

  

Jednání se zdravotními pojišťovnami 

Asociace domácí péče ČR se pravidelně účastnila a současně i iniciovala jednání s VZP a 
dalšími pojišťovnami. Diskutovaly se hlavně úhradové mechanismy – regulace, bonifikace 

(bonifikační dodatky), hodnota bodu a další. 

Se ZP MVČR jsme jednali o návrhu nové smlouvy pro poskytovatele. Za ADP ČR jsme zaslali 

návrh úprav a následně jsme o návrhu jednali s ředitelkou pojišťovny. 

 

Mimo to Asociace domácí péče ČR připomínkovala návrh novely zákona o zdravotních 

službách pro MZČR a to za segment domácí zdravotní péče, odbornost 925. 

 

Dále jsme připravili připomínky k návrhu vyhlášky k úhradám a regulacím pro rok 2021 

Proběhla také jednání s MZČR ohledně 10 % navýšení mzdových indexů v segmentu DZP. 

Navýšení se podařilo dosáhnout, což umožní navýšení mezd v segmentu. 
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Spolupráce 

 

Firma Ortoservis se stala generálním partnerem projektu Doma nejlíp 

 

Asociace domácí péče ČR navázala v roce 2019 spolupráci s Armandi Therapy Clinic, která nám 

poskytla pro projekt Doma nejlíp krásné dárkové koše, které jsme darovali během natáčení našim 

klientům, jako poděkování za jejich vstřícnost. V roce 2020 jsme od ATC obdrželi darem ochranné 

pomůcky – dezinfekce, rukavice. 

 

 

 

 

 

 

Vít Samek se stal v roce 2020 patronem Asociace domácí péče ČR 

 

 

 

Projekty 

Počátkem roku 2020 jsme připravili podklady pro kampaň na Platformě Hit Hit. Cílová částka na 

částečné pokrytí projektu Doma nejlíp byla 50.000 Kč. Tuto částku jsme nakonec překročili o 5500 

korun. Projekt jsme tak mohli úspěšně dotáhnout do konce a od března jsme mohli na náš web a 

Facebook vkládat příběhy jednotlivých klientů, zdravotních sestřiček i majitelů agentur domácí 

zdravotní péče. Ačkoliv byla celá kampaň nízkorozpočtová, měla dobrý ohlas. I proto jsme se rozhodli, 

že materiály z kampaně použijeme na tvorbu kalendáře pro rok 2022, který chceme dát do tisku již 

počátkem roku 2021, tak, abychom jej mohli nabízet při jednotlivých jednáních s pojišťovnami, 

zástupci MZČR, poslancům, lékařům a také laické veřejnosti a dále tak šířit povědomí o domácí 

zdravotní péči a jejím pozitivním dopadu na klienty a jejich rodiny.  
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Mediální výstupy 

19.10.2020 DeníkN.cz Zahlcené záchranky. Tísňové linky blokují pacienti s covidem, kteří nemohou 

sehnat svého lékaře. 

26.6.2020 Zdravotnickydenik.cz Kompenzační vyhláška míří do sbírky zákonů, finanční stabilitu 

nakonec zajistí i podle ambulantních specialistů 

26.5.2020 MedicalTribune.cz Bilance koronaviru i reakce zdravotnictví 

22.5.2020 Seznamzpravy.cz Na sestry z domácí péče se úplně zapomnělo. V  Praze mají jen jeden test 

na osobu 

21.5.2020 Ihned.cz Zdravotní sestry v domácí péči testují kolegyně ve volném čase. Za svou práci 

zaplaceno nedostanou 

6.5.2020 Ihned.cz Sestry v domácí péči se musí povinně otestovat. Raději by ale znaly výsledky svých 

pacientů 

29.4.2020 Právo – tištěné noviny Z nemocnice do domácí péče? Agenturám chybí ochrana.  

21.4.2020 Ihned.cz Bez roušek i respirátorů. Sestrám starajícím se o lidi v domácí péči ochrana chybí 

6.4.2020 ČT1 Události 

3.4.2020 DenikN.cz Dva respirátory na kliniku, rouška na dvanáct hodin a pacienti, kteří lžou. Lékaři 

dál riskují vlastní zdraví 

26.3.2020 Novinky.cz Gynekologové si ústenky musí šít sami 

20.3.2020 DenikN.cz Senioři v ohrožení: prarodičům hrozí nákaza od dětí, někteří se málo chrání, jiní 

o viru dosud nevědí 
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16.3.2020 Týdeník Rozhlas 

14.3.2020 Mladá fronta 

14.3.2020 Právo tištěný tisk – Roušky chybějí i pacientům s fibrózou 

31.1.2020 TV Noe Rozhovor 

 

 

 

 

 

Hospodaření                                                       

příloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


