
Výroční zpráva 2019

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. Informujeme také 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

3



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 ANP ČR

Prezídium:

Prezident – Bc. Ludmila Kondelíková

Členové

• Pavla Andrejkivová

• Ludmila Vaňková

• Mgr. Zuzana Luňáková

• Radek Kalous

Valná hromada se uskutečnila dne: 24. - 26.05.2019
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Z činnosti spolku

V roce 2019 se Asociace domácí péče ČR, z.s. zaměřuje primárně na legislativní změny 

v oblasti DZP

• aktivní účast na pracovních skupinách pro koncepční řešení poskytování domácí péče

v ČR při Ministerstvu zdravotnictví ČR

• aktivní účast na Dohodovacím řízení pro rok 2020

• účast na poradním sboru Ministra zdravotnictví (A. Vojtěch)

• účast na jednání Komise pro metodiku a Analytické komise zdravotních pojišťoven při VZP

• připomínkování návrhu novely zákona a návrhu vyhlášky k úhradám  

• spolupráce s ostatními profesními organizacemi ČR a Odborovým svazem zdravotnictví a 

sociální péče ČR během stávkové pohotovosti, 9 proti kolapsu

• celoroční účast na Výběrových řízeních v Praze, Brně, Českých Budějovicích a v Ústí nad 

Labem

 V oblasti PR především

• příprava projektu Doma nejlíp

• správa facebookové stránky

• oslovování médií, poskytování informací, rozhovorů atp.

• žádost o poskytnutí grantu u firmy Agel, vypracování projektu vč. cenové kalkulace, podání 

žádosti

Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče

v ČR při Ministerstvu zdravotnictví ČR

V roce 2019 se zástupci Asociace domácí péče ČR zúčastnili přibližně 20 jednání v rámci vzniklé 

Pracovní skupiny pro KŘPDZP. Za segment domácí zdravotní péče jsme jednali o těchto tématech:

• úprava materiálových kódů, které jsou dlouhodobě neaktualizovány a ceny zdravotnického 

materiálu jsou tak často podhodnoceny skutečné ceně i spotřebě

• rozšíření indikace domácí zdravotní péče na 14 dnů po hospitalizaci i pro ostatní odborné 

lékaře

• rozšíření služby domácí zdravotní péče do školských zařízeních (především aplikace inzulínu)

• parkování vozidel domácí zdravotní péče – požadujeme, aby ustanovení zakotvující výjimku 

pro lékaře konající návštěvní službu bylo rozšířeno také na zdravotnické pracovníky – 

poskytovatele zdravotních služeb DZP

• připomínkování legislativních úprav týkajících se vzdělávání všeobecných zdravotních sester
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Dohodovací řízení pro rok 2020

Jako každý rok se ADP ČR i v roce 2019 zapojila do přípravy návrhů segmentu DZP pro rok 2020.

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

zdravotnictví ČR. Předložili jsme celkem tři návrhy koncepčního řešení. Měli jsme připravenu 

argumentaci i potřebná čísla. Jednání se však neubírala směrem, jakým bychom si představovali, a tak

jsme se rozhodli navrhovanou dohodu nepodepsat a vstoupit do připravované stávky. 18.10.2019 se 

uzavřela celoroční vyjednávání o úhradové vyhlášce pro rok 2020.

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

potřeba domluvit znění dodatků.

Poradní sbor Ministra zdravotnictví

V roce 2019 se zástupci Asociace domácí péče ČR zúčastnili celkem 8 jednání v rámci vzniklého 

Poradního sboru. Sbor byl složen z koordinátorů jednotlivých profesních odborností. Za segment 

domácí zdravotní péče jsme jednali o těchto tématech:

• nedostatek sester – hlavním problémem naší odbornosti je nedostatek všeobecných sester, 

na což jsme při všech příležitostech upozorňovali

• navýšení úhrady za dopravu – předložili jsme návrh na navýšení hodnoty bodu za dopravu, 

současně s tím rozpracovanou tabulku režijních nákladů

• mnohaleté podfinancování v ohodnocení práce všeobecných zdravotních sester ve srovnání

             s ohodnocením práce sester v lůžkových zařízeních

• úprava vzdělávacího systému pro všeobecné zdravotní sestry – neefektivní vzdělávací 

programy  

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 apod.
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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 2020

Spolupráce

Asociace domácí péče ČR byla jednou z devíti organizací, které se připojily ke Krizovému štábu 9 proti 

kolapsu zdravotnictví. Aktivně jsme se účastnili všech jednání.

Asociace domácí péče ČR podpořila Charitu CR v šíření petice za záchranu domácí zdravotní péče.

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.

Projekty

Na jaře 2019 začal tým Asociace domácí péče ČR připravovat podklady pro plánovaný projekt s 

názvem Doma nejlíp.

Ačkoliv se téma domácí péče snažíme propagovat již více než dva roky, v praxi neustále zjišťujeme, že 

laická veřejnost stále nemá o této službě dostatek informací a mnoho lidí neví, že ji mohou bezplatně 

využívat. Cílem tohoto projektu je současný stav změnit a dostat domácí péči do obecného 

povědomí, tedy informovat a vzdělávat laickou i odbornou veřejnost. Věříme totiž, že konkrétní 

příběhy lidem řeknou mnohem více než odborné publikace.

S pomocí krátkých video spotů chceme laické veřejnosti přiblížit problematiku domácí zdravotní péče,

a to jak z pohledu klientů (pacientů), tak z pohledu personálu (primárně zdravotních sester). Součástí 

projektu budou i profesionální fotografie účastníků, které stejně jako medailonky chceme s 
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průvodním textem zveřejnit na webu, sociálních sítích a také v médiích. Účastníci projektu budou 

vyprávět své životní příběhy spjaté s domácí péčí: jak jim do života vstoupila, a především proč je 

dnes pro ně nezbytná.

Na jaře 2019 jsme tedy stanovili vize a cíle projektu, oslovili jsme agentury domácí zdravotní péče, 

komunikovali jsme s nimi veškeré podrobnosti, s některými si potvrdili spolupráci. Agentury následně 

s naší pomocí oslovily své klienty. Oslovili jsme fotografa a kameramana. Vytvořili jsme cenovou 

kalkulaci. Navštívili jsme několik agentur v různých částech republiky – natočili jsme a nafotili 

materiály jak u klientů doma, tak se zdravotními sestrami a majiteli agentur. Vzhledem k tomu, že 

náklady na projekt byly poměrně vysoké, pokusili jsme se získat peníze pomocí grantu, a to u 

společnosti Agel. To se bohužel nepodařilo a v říjnu 2019 jsme se dozvěděli zamítavé stanovisko bez 

udání důvodu. Vzhledem k tomu, že Asociace domácí péče ČR, z.s. Je příspěvková organizace a na 

dokončení projektu jsme potřebovali vyšší finanční obnos, než který jsme mohli z pokladny uvolnit, 

hledali jsme další možnosti. V prosinci 2019 jsme se rozhodli vyzkoušet využít platformy HitHit a začali

jsme v týmu projednávat všechny potřebné kroky.

Mediální výstupy

23.10.2019 Novinky.cz - Vozíčkář porazil rakovinu, dokonce závodně vesluje - příběh pana Jaroslava, 

který je jedním z účastníků kampaně Doma nejlíp.

5.8.2019 Český rozhlas pořad Káva o čtvrté – povídání paní Ludmily Kondelíkové o domácí zdravotní 

péči

25.7.2019 Idnes.cz - Sestry domácí péče se bouří, dřou se víc a berou méně než v nemocnicích

5.7.2019 Novinky.cz - Poskytovatelé domácí péče se neshodli s pojišťovnami

27.6.2019 TV Prima – reportáž Velké zprávy

25.6.2019 ČT1 – Události

24.6.2019 O zdravotnictví.cz - Domácí péče je nedostatečně zajištěna, chybí finance a sestry

26.4.2019 Deník.cz - Domácí péči chybí zdravotní sestry i peníze

31.3.2019 ČT1 - Události
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100331/?fbclid=IwAR3m4dr9v6GyMTczSFDc7dNAmgmB0koDCTTRmequBhpE4f1bXy3vkbyiQ5o
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/domaci-peci-chybi-zdravotni-sestry-i-penize-20190426.html?fbclid=IwAR2Jc9WhWEMA9XU933x86pf_l0iQvIpxZBh5KKGiFLbHLSAK6XrWeVhJJsY
https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/domaci-pece-je-nedostatecne-zajistena-chybi-finance-a-sestry/
https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/domaci-pece-je-nedostatecne-zajistena-chybi-finance-a-sestry/?fbclid=IwAR0s4OsUUxEt9JYylv9ChhcJg5Xps0AHdpk8PT_ycA8CZgxz6j8BhfzJXWQ
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100625/video/?fbclid=IwAR1cC4zg-_u0zL3RfMSA70L6b9VB9OtUpvsr476crQKyMu3FHq9ESC8CtmE
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/poskytovatele-domaci-pece-se-neshodli-s-pojistovnami-40288980?fbclid=IwAR3v8pWbtYJlG2SFMLDGasx7Cji0opVlQuJOMZAq7ervyWS4xaNwhh8B9v0
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domaci-pece-sestry-zdravotnictvi-ministerstvo.A190722_101320_domaci_linv?
https://dvojka.rozhlas.cz/domaci-pece-8033115?fbclid=IwAR2_pM8TTWELAp2JhgCi27sOZZcyNXmuNlRAOV4TQ1nydl1t6gW0wz1RNs4#player=on
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vozickar-porazil-rakovinu-dokonce-zavodne-vesluje-40300858?fbclid=IwAR0wV2krSkscePSjq77cVTUBkN2il718ANLj6JW_gc2-aJ_gtHj7lGa-BUA


18.2.2019 Medical Tribune - Licitace o 347,5 miliardy začala

2.2.2019 Idnes.cz - Sestry domácí péče jezdí za nemocnými domů. Parkovat ale často nemají kde

Hospodaření                                                      

příloha č.1
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https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domaci-pece-parkovani-sestry.A190123_110412_domaci_linv?
https://www.tribune.cz/clanek/44334-licitace-o-miliardy-zacala?fbclid=IwAR1MMFxRuq6wMia0towNfIdD-rZ2nxLTLDAFmLInnX_Mz1NU0hIi1GdC2FM

