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ÚVOD
Hlavním posláním neziskové organizace Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. je poskytovat mobilní specializovanou paliativní péči v okolí Olomouce. Jedná se o úzce
specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především
orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu
onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších
přátel a rodiny. Náš mobilní hospic je zaměřen na poskytování péče jak dospělým
osobám, tak také těm nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětským pacientům
a jejich rodinám.
Mnoho pečovatelů má z poskytování péče o umírající strach. Mají obavu z toho,
že se nebudou vědět o svého příbuzného postarat. Právě proto vznikl tento projekt.
V rámci této metodiky bychom rádi poskytli informace z různých oblastí paliativní
péče (ošetřovatelská péče, psychologická podpora, sociální poradenství,…) právě
pro tyto rodinné pečovatele.
Mobilní hospic „Nejste sami“ podporuje rodinné pečující 24 hodin denně 365 dní
v roce. Pracovníci hospicu poskytují informace o možnostech další vhodné péče pro
daného klienta, poradenství sociálního pracovníka, psychologa, zprostředkování
návštěvy kněze. Mobilní hospic může zapůjčit kompenzační pomůcky za úhradu
dle platného ceníku (polohovací postel, antidekubitní matrace, invalidní vozík, WC
křeslo, apod.) a taktéž poskytuje pomoc rodině při péči o zemřelého a návštěvu
pozůstalých.
Tato metodika vznikla jako součást realizovaného projektu OPZ s názvem „Doprovázení přes hranice (mobilní tým pro neformální pečovatele na Olomoucku)“ reg.
číslo CZ.03.2.30/0.0/0.0/16_064/0006372.
Věříme, že metodika může pomoci rodinným pečujícím v různých oblastech péče
a bude pro ně zdrojem cenných informací v tomto pro ně tak důležitém životním
období.
Za celý projektový tým, vedoucí projektu
Kateřina Tichá
metodika pro neformální pečovatele

1

OBSAH
1 NEJČASTĚJŠÍ SYMPTOMY V PALIATIVNÍ PÉČI....................................... 3
1.1 BOLEST............................................................................................................. 3
1.2 DUŠNOST......................................................................................................... 9
1.3 NEVOLNOST A ZVRACENÍ.......................................................................10
1.4 ZÁCPA.............................................................................................................12
1.5 NECHUTENSTVÍ..........................................................................................13
1.6 ZMATENOST, DELIRIUM...........................................................................14
1.7 POSLEDNÍ CHVÍLE......................................................................................16
1.8 PÉČE PO ÚMRTÍ...........................................................................................17

1. NEJČASTĚJŠÍ SYMPTOMY V PALIATIVNÍ PÉČI

2 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY UMÍRÁNÍ V DOMÁCIM
PROSTŘEDÍ.........................................................................................................22
2.1 Komunikace o nemoci a smrti v rodině......................................................22
2.2 Potřeby nemocného a jeho podpora............................................................23
2.3 PSYCHOHYGIENA PEČUJÍCÍHO.............................................................25
2.4 OBDOBÍ SMUTKU ......................................................................................27
2.5 Krizová pomoc, linky.....................................................................................29
3 SOCIÁLNÍ ASPEKTY UMÍRÁNÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ .............. 32
3.1 Příspěvek na péči............................................................................................32
3.2 Příspěvek na mobilitu....................................................................................34
3.3 Příspěvek na zvláštní pomůcku z úřadu práce...........................................35
3.4 Další sociální služby.......................................................................................36

Nemocné před koncem života může trápit celá řada tělesných příznaků. Mnoho
z nich je možné ovlivnit ošetřovatelskými postupy. V této části se budeme věnovat těm nejvýznamnějším 1.

4. PRACOVNÍ PODPORA – PODPORA K ZAČLENĚNÍ (UDRŽENÍ)
NÁVRATU PEČUJÍCÍCH NA TRH PRÁCE..................................................40
4.1. Pracující neformální pečovatel....................................................................43
4.2. Neformální pečovatel a jeho evidence na úřadu práce.............................45
4.3. Návrat do zaměstnání...................................................................................46
4.4. Jak si hledat zaměstnání................................................................................46
4.5. Jak napsat životopis.......................................................................................49
4.6. Jak napsat motivační dopis...........................................................................53
4.7. Jak na výběrový pohovor..............................................................................54
4.8. Sebezaměstnání..............................................................................................56
Příloha:...................................................................................................................66
Nepojistné sociální dávky....................................................................................66
Pojistné sociální dávky.........................................................................................66
Přehled personálních a pracovních agentur v Olomouci ...............................67

1.1 BOLEST
Patří k jednomu z nejčastějších symptomů v pokročilém stadiu onemocnění.
Je nejčastějším steskem v domácím laickém ošetřování 2. Definuje se jako nepříjemný smyslový a emocionální pocit spojený s aktuálním nebo potencionálním
poškozením tkáně, nebo popisovaný jako poškození tkáně 3. Bolest je vždy subjektivní zkušenost. Nemá smysl příliš bádat nad tím, jak moc je bolest objektivní
či srovnatelná s bolestí jiného člověka s podobným onemocněním.
Třeba pamatovat na to, že každá zkušenost jednotlivce s bolestí je jedinečná
a pouze on ji může přiměřeně interpretovat. Co teda hodnotíme na bolesti?

2

metodika pro neformální pečovatele

doprovázení přes hranice

Mezi ně řadíme:

• Bolest
• Dušnost
• Nevolnost a zvracení

• Zácpa
• Nechutenství
• Zmatenost, delirium
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A. Lokalizace bolesti
Nazývaná aj topologie bolesti. Místo, kde nemocný udává bolest, se zaznamenává do tzv. mapy bolesti. Jedná se o obrázek lidského těla. Do obrázku pečovatel
zaznačí, kde momentálně pacient pociťuje bolest. Mapy bolesti sú znázorněné na
obrázku 1.

V našem mobilním hospici používáme škálu VAS v škále „Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS)“. Hodnotenie intenzity bolesti vyzerá v tejto škále
následovne:
Žádna bolest
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C. Kvalita neboli charakter bolesti
Pacient uvádí jaká je prožívaná bolest. Připisuje jí přídavní jména. Příklady
můžou být tyto slovní vyjádření: bodavá, bušivá, ostrá, palčivá, pronikavá, řezavá, silná, tupá, úporná, vyčerpávající, svírající,…
D. Typ bolesti
Určuje se čas začátku, trvání a přetrvávání bolesti a intervaly bez bolesti. Pečovatel tyto údaje zapisuje.

Obr. 1 – Mapy bolesti 4

B. Intenzita bolesti – Vizuální analogová škála (VAS škála)
Škála udává to, jakou intenzitu bolesti pacient právě teď prožívá. Intenzita se
zjišťuje jednoduchou otázkou: „Řekněte mi prosím jaká veliká je Vaše bolest teď.
Nejnižší je 0, nejvyšší 10.“ Pacient odpoví a pečovatel zaznačí intenzitu na škále.
Škálou je možné popisovat intenzitu bolesti aj u dětí. Jen místo čísel jsou v ní uvedené výrazy tváře, na základě kterých pečovatel určí intenzitu bolesti (obrázek 2).

Obr. 2 – Vizuální analogová škála používaná u dospělých a dětí 5
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E. Spouštěcí faktory
Zjišťujeme, jaké faktory bolest spouštějí, např. fyzická námaha, pohyb, emoční
stres, chlad,…
F. Zmírňující faktory
Co pacient užívá ke zmírnění bolesti z domácích prostředků (bylinkové čaje,
aplikace horka nebo chladu, úlevová poloha).
Všechny tyto údaje pomůžou v lepším zvládání bolesti pacienta. Samotná
bolest se často podceňuje. Zdravotničtí pracovníci, rodinní pečující mívají obavy z psychické závislosti, zvýšené tolerance a fyzické závislosti na opioidech. Ve
skutečnosti je výskyt psychické závislosti nízký, zejména u pacientů na konci života. Některé léky, které jsou podávané za účelem zmírnění bolesti nesou riziko
vzniku vážných nežádoucích účinků. I přesto je jejich podávání správné, protože
pozitivní efekt, jímž je dostatečné tlumení bolesti, převažuje nad jejich potenciálně škodlivými účinky 6.
Důvodu proč se věnovat řešení bolesti je několik:
• Bolest výrazně ovlivňuje jeho náladu a pohodu.
• Při bolesti člověk nemá radost ze života a ztrácí motivaci k životu i ke spolupráci při další léčbě.
• Neléčená bolest tak značně ovlivňuje možnost pohybu a pacient se posléze
stává ležícím.
metodika pro neformální pečovatele
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• S bolestí je spjatý vznik nechutenství, porucha příjmu potravy a správné
výživy.
• Pacient s bolestí se tak postupně velmi často dostává do sociální izolace 7.
Celkovou bolest se nedaří většinou zcela odstranit. V současné době je více
možností, jak bolest účinně mírnit a zlepšit tak špatnou kvalitu života nemocného. U léčby chronické bolesti je schéma léčby následující:
• z ákladní léčba „podle hodin“ – podávají se léky dle stanoveného časového
rozpisu, např. jedna tableta každých 6 hodin. Léky se dávají bez ohledu na
to či má pacient bolest nebo ne.
• l éčba, tzv. průlomové bolesti – pokud se bolest objeví i přes pravidelné podávaní léku, je možné dát pacientovi další tablety stejného léku nebo podání
jiného léku 8.
O tišení bolesti se domlouváme s ošetřujícím lékařem a konzultujeme též se
sestrou z domácí péče. Společně hledáme nejúčinnější způsob, jak bolest tlumit.
Možností je mnoho, od podání léku ústy (tablety, kapky) přes injekce do svalu
(jednorázové), injekce s dávkovačem pod kůži až po analgetické náplasti, které
mají dlouhodobý účinek a mění se po 72 hodinách. Potřebuje-li nemocný nějaké
další léky, naordinuje a předepíše mu je ošetřující lékař 9. O jednotlivých způsobech podání léku Vás informuje sestra v domácí péči. V následující části si představíme alespoň aplikaci léků do podkoží a správné užití náplastí proti bolesti.
Aplikace léků do podkoží (subkutánní injekce)
Do podkoží (odborně subkutánně – s. c.) se léky aplikují pomocí injekce. Účinek léku podaných do podkoží
možno pozorovat do 10 – 20 min od podání. Množství
léků, které je možné podat je 1 – 5 ml (zpravidla 1 – 2 ml).
Používáme oranžovou/modrou jehlu. Místa vpichu léků
jsou zevní strana paže, zevní strana stehen, oblast břicha
– okolo pupku, hýždě – horní zevní kvadrant. Místo aplikace s. c. injekcí jsou znázorněné na obrázku 3.

Obr. 3 Oblasti těla
používané pro aplikaci
subkutánních injekcí 10

Pomůcky pro podání injekcí do podkoží:
injekční stříkačka a injekční jehla, lék, dezinfekce, čtverečky buničiny, nádoba na
odpad, rukavice, příp. náplast.
6
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Postup aplikace s. c. injekcí
1.
Připravíme si pomůcky.
2.
Připravíme nemocného – úprava polohy (vsedě, vleže).
3.
Provedeme dezinfekci rukou.
4. 	Připravíme a dezinfikujeme místo vpichu – pomocí dezinfekčního roztoku a čtverečků buničiny.
5. 	Aplikujeme lék: v případě klasické injekční stříkačky a jehly volíme vpich
do kožní řasy (45°) – uhel dosáhneme, když pod jehlu podložíme palec.
Vytvoříme si kožní řasu – stlačíme kůži k sobě. Po projedení jehly do podkoží zatáhneme za stříkačku (pozor, abychom nevytáhly jehlu) a tzv. aspirujeme (zjišťujeme, jestli jsme správně v podkoží = v stříkačce nesmí být
krev). Následně povolíme kožní řasu a pomalu aplikujeme lék.
6.
Vytáhneme jehlu a její odhození do kontejneru na odpad.
7.
Ošetříme místo vpichu – zalepíme ho čtverečkem buničiny.
8.
Uklidíme pomůcky. Provedeme dezinfekci rukou 11.
Aplikace náplastí proti bolesti
Nejlepší dobou pro lepení náplastí jsou ranní hodiny. Náplasti se mají měnit po
72 hod., pouze v situaci, kdy pacient opakovaně udává o několik hod. kratší účinek,
se po konzultaci s lékařem můžeme rozhodnout ke zkrácení intervalu na 48 hod.
Postup aplikace náplastí
1. Vybereme rovnou a hladkou oblast kůže horní poloviny těla (hrudník,
záda) nebo horní části paže, kde není ochlupení, kde se nevyskytují drobná
poranění, skvrny nebo jiné kožní projevy.
2. Pokud je na kůži ochlupení, je třeba je ostříhat nůžkami. Kůži neholíme,
protože holení kůži dráždí. Pokud je třeba kůži omýt, omýváme jen vodou.
Nepoužíváme mýdlo, olej, mycí prostředky, alkohol nebo jiné čisticí prostředky, které mohou pokožku dráždit. Před přiložením náplasti se musí
kůže důkladně osušit.
3. Náplast musí být přiložena ihned po otevření obalu. Po odstranění krycí
vrstvy se náplast pevně přitlačí ke kůži tlakem dlaně ruky po dobu asi 30
vteřin, aby byla jistota, že náplast je ke kůži dobře přilepena. Zvláštní pozornost věnujeme zejména tomu, že okraje náplasti jsou pevně přilepeny.
Potom si omyjte ruce vodou.
4. Transdermální náplast se obvykle používá 72 hodin (3 dny). Na zevní obal
si můžeme napsat datum a čas, kdy jsme náplast nalepili. To pomůže vzpomenout si, kdy je potřebné náplast vyměnit.
metodika pro neformální pečovatele
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5. Protože transdermální náplast je chráněna zevní vodě odolnou krycí vrstvou, je možné ji nosit i během sprchování.
6. U dětí se dává přednost pro nalepení náplasti horní části zad, aby se zmenšila možnost náplast odstranění náplasti 12.
Jak vyměnit transdermální náplast
1. Náplast odstraníme po uplynutí doby, kterou stanovil lékař. Ve většině případů je to po 72 hodinách (3 dnech). Náplast se obvykle neuvolní sama. Pokud po odstranění náplasti zůstanou na kůži její zbytky, je možné je očistit
mýdlem a velkým množstvím vody.
2. Použitou náplast přeložíme na polovinu tak, aby lepivé okraje přiléhaly
k sobě. Použité náplasti dáme zpět do zevního obalu a vyhodíme je nebo
v případě možnosti odneste do lékárny.
3. Přiložíme novou náplast podle výše popsaného postupu, ale na jiné místo
na kůži. Na stejné místo na kůži je možné přiložit náplast nejdříve po několika dnech 13.
Rodinní pečující by mněli být poučeny o zásadách podání léků proti bolesti.
Hlavní jsou tyto zásady:
1. Léky podávejte „podle hodin“, tedy pravidelně, podle rady lékaře. Pokud
bolest ustoupila, je to důkaz správné léčby a nikoli důvod k vysazení léku!
Na „usazení“ léčby je třeba čekat většinou několik dní.
2. Když se objeví nová nebo zhoršená bolest, jako „první pomoc“ podejte
pouze ten lék, který byl k tomu lékařem určen. Dávky ostatních léků nezvyšujte ani nezkracujte intervaly. Pokud se spotřeba „SOS léku“ zvyšuje,
kontaktujte lékaře.
3. B
 ez porady s lékařem neužívejte žádné jiné léky.
4. Pamatujte na to, že i „pouhé“ vitaminy či potravní doplňky mohou změnit
účinek léků.
5. U starších, vyčerpaných, spavých nemocných zajistěte kontrolu nad podávanými léky.
6. Nestyďte se požádat lékaře o podrobné vysvětlení, jak léky podávat. Osvědčil se písemný podrobný rozpis ve formě tabulky na den či týden.
7 U nově nasazeného léku se informujte na jeho případné nežádoucí účinky
a po rozumnou dobu se pokuste je snášet. Přetrvávají-li příliš dlouho, kontaktujte lékaře.
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8. Obávané nežádoucí účinky opioidů (nevolnost, zvracení, ospalost) jsou
přechodné a organismus si na ně brzy zvykne. Zácpa způsobená opioidy
však nepomine a je třeba proti ní bojovat po celou dobu léčby.
9. Pokud na Vaši bolest dobře zabírá nějaké analgetikum, ale nevyhovuje
jeho forma či způsob podání do organismu, poraďte se s lékařem. Často je
možné najít jiný způsob aplikace.
10. Pokud pravidelně pijete alkohol, kouříte, užíváte marihuanu nebo jiné
alternativní způsoby léčby (např. homeopatika) nestyďte se to říci lékaři.
Rozumný lékař pochopí, že při těžkých bolestech je abstinence pro vás
obtížná, a přizpůsobí podle toho vaši medikaci 14.
1.2 DUŠNOST
Dušnost je jedním z nejobtížnějších a nejhůře snášených příznaků. Je to subjektivní pocit nedostatku vzduchu. Jde o nejnepříjemnější příznak, protože je
spojena s obavou o vlastní život. Na vzniku a prožívání dušnosti se významně podílí také psychická složka 15. Dušnost má řadu příčin (ascites, obstrukce,
oslabení dýchacího svalstva,…), kterým se tu ale nebudeme hlouběji věnovat.
Pocit dušnosti je nevyhnutně ovlivněn pocity pacienta a tím, jak chápe příčiny
dušnosti. Čím déle dušnost trvá, tým je pravděpodobnější, že psychické faktory
jako strach, deprese, úzkost a frustrace ovlivní vnímání a intenzitu dušnosti 16.
Na začátku je nutné dušnost zhodnotit. Informace z tohoto hodnocení nám
pomůžou v další péči, kterou budeme provozovat. Zjišťujeme tyto údaje:
A. Jak a proč samotná dušnost vznikla.
B. Co znamená dušnost pro pacienta, jaké pocity dušnost vyvolává.
C. Do jaké míry dušnost ovlivňuje schopnosti pacienta.
D. Faktory, které dušnost zmírňují a zhoršují 17.
Když se dušnost vyskytne u nemocného v domácí péči, pečovatelé se často cítí
bezmocní. Mají strach, že nebudou vědět, jak přistupovat k nemocnému, který
lapá po dechu. Dobrou zprávou však je, že i v domácím prostředí jsme schopní
zvládat dušnost několika krátkými zásadami.
Co tedy můžeme dělat, když je nemocný dušný?
1. Nejdůležitější je pracovat s úzkostí nemocného. Je důležité zachovat klid
a ujistit nemocného, že děláme, co můžeme 18.
2. Pomůže proudící vzduch – otevřeme okno, zapneme ventilátor na noční
stolek 19.
3. Pomůžeme nemocnému zaujmout vhodnou polohu – v sedě nebo polosedě
na lůžku, někdy s fixováním paží, například opřením rukama o desku stolu 20.
metodika pro neformální pečovatele
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4. P
 odáme vhodné léky, které předepisuje lékař. Většinou se jedná o opioidy,
které tlumí dechové centrum, případně léky proti úzkosti 21, 22.
5. Dobrou technikou, která pacientům s dušností přinese jednak úlevu a jednak vědomí určité kontroly na dušností je nácvik tzv. bráničního dýchání.
Dušní pacienti mají obvykle tendenci používat svaly hrudníku a ramene,
jejich dýchání je rychlé, mělké a neúčinné. Takové dýchání může být vyčerpávající a vyvolávat záchvaty paniky. Naopak brániční dýchání podporuje
uvolněné dýchání, snižuje práci dýchacích svalů, navozuje pocit kontroly,
snižuje dušnost, podporuje pocit pohody a lepší kvality života. Brániční dýchání je rychlé a jednoduché cvičení, které můžete s nemocným provádět
doma. Samotné cvičení vykonává nemocný sám 23. Vykonává se následovně:
Brániční dýchání
• P
 acient zaujme pohodlnou polohu – nejlépe v leže s mírně pokrčenými koleny,
případně vsedě s podepřenými zády.
• C
 o nejvíce se uvolní, uvědomuje si své tělo, končetiny, ruce, ramena, hlavu. Chvíli
jen tak odpočívá.
• P
 oloží si ruku na břicho (pod hrudní koš) a vnímá tuto část těla.
• N
 ásleduje nádech. Pomalu a jemně se nadechne nosem a všímá si, jak jeho ruka
stoupá s nádechem a klesá s výdechem. Vydechuje ústy. Nádech by měl být kratší
než výdech.
• N
 emocný pokračuje několik dalších minut opakovaně během dne a vždy při zhoršení dušnosti 24.

Zvracení je násilné vypuzení obsahu žaludku ústy. Způsobuje stres a únavu,
zejména u oslabeného pacienta. Nevolnost je subjektivní pocit, který se často
popisuje jako nepříjemné „nutkání na zvracení“. Mezi projevy nevolnosti patří
bledost, studený pot, slinění 27.
Příčiny zvracení můžeme rozdělit do čtyř kategorií: chemické (metabolické
stavy, radioterapie, toxické stavy), viscerální (zánět, zácpa, nádor, kašel), centrální nervový systém (strach, bolest, nádory mozku, užívání cytostatik), poruchy
vestibulárního aparátu (migréna, infekce).
Léčbu nevolnosti a zvracení můžeme v domácí péči rozdělit do dvou oblastí:
A. Bezprostřední nefarmakologická opatření
B. Podávání antiemetik nebo jiných farmakologických prostředků
A. Bezprostřední nefarmakologická opatření
Příprava jídla a úprava prostředí – Vynechání tučných, smažených a přeslazených jídel. Studená jídla pacienti snášejí lépe, chuť k jídlu může povzbudit
přidání soli. Podáváme malé porce a omezíme tekutiny při jídle. Snížíme nepříjemné podněty (jako pach připravovaného jídla). Pacient by nemněl pobývat v místnosti, ve které se připravuje jídlo, aby nebyl vystaven pachům,
které mohou vyvolat pocit nevolnosti a zvracení. Má-li pacient rád alkohol,
malá sklenka sherry, piva nebo vína před jídlem může povzbudit chuť do jídla.
V době jídla i těsně před či po jídle bychom neměli provádět žádné nevhodné
výkony ani aktivity (jako např. koupání či sprchování), které zvyšují únavu
pacienta.
Faktory trávicího ústrojí – Pokud pacienti z důvodu neustálého zvracení nepřijímají nic ústy, podáváme malé množství tekutin formou ledových kostek
nebo nabízíme malé doušky chladné čiré tekutiny 28.

1.3 NEVOLNOST A ZVRACENÍ
Jde o velmi obtížné symptomy, a pocit vyčerpání, který s nimi souvisí, může
významně snížit kvalitu života. Nevolnost je nutné léčit, i když není provázena zvracením, protože přetrvávající nevolnost může vést k mnoha problémům.

B. Podávání antiemetik nebo jiných farmakologických prostředků
Seznam dostupných antiemetik (léky proti zvracení) se rychle rozšiřuje, ale protože příčiny nevolnosti a zvracení jsou tak různé, neexistuje lék, který by se dal
použít ve všech situacích. Lékař určuje, který lék je pro pacienta vhodný. Sestra
v domácí péči by Vás mněla poučit o účincích léku, délce působení, dávkování
i vedlejších účincích. Způsob podání závisí na tom, jak je pacient schopen lék přijmout. Pokud je to možné, mněly by se léky podávat ústy. Při úporném zvracení
nebo nevolnosti lze lék podat alternativní cestou (přes rektum).
Aplikace léku přes rektum
Léky podané přes rektum mají nástup účinku 15 minut. Je potřebné zajistit tenhle seznam pomůcek – léky (čípky), nesterilní rukavice, miska na odpad,

10

metodika pro neformální pečovatele

6. P
 ro některé nemocné může být velmi uklidňující, když jim při těžké dušnosti několik minut jemně jednou rukou masírujeme shora dolů záda
a přitom jim druhou ruku položíme na rameno 25.
7. Moderní vybavení umožňuje poskytovat doma i v závažných případech
léčbu kyslíkem. O ní Vás opět informuje sestra 26.

doprovázení přes hranice
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čtverce buničiny. Připravíme nemocného na podání léku – vysvětlení postupu.
Doporučíme vyprázdnění a omytí konečníku (není podmínkou). Vybalíme čípek a položíme ho na obal. Natáhneme si rukavici. Požádáme nemocného, aby
dýchal ústy. Oddálíme hýždě a ukazovákem zavedeme čípek až za vnitřní svěrač (u dospělých ca 8 cm, u dětí cca 5 cm a méně). Na několik sekund stlačíme
hýždě k sobě a podržíme 29.
Většina léků podaných přes ústa začne účinkovat po 20-30 minutách. Pokud
jsou nevolnost a zvracení spojeny s jídlem, měly by se léky podávat nejméně půl
hodiny před jídlem 30.
Důležité je ještě upozornit na jednotlivé aktivity, které můžeme vykonávat
u nemocného, který trpí nevolností a zvracením:
1. Vykonání ústní hygieny po každém zvracení.
2. Položení vlhké a chladný textilie na čelo, krk a zápěstí pacienta.
3. Můžeme vyvětrat pokoj, kde je pacient. Čerstvý vzduch pomáhá.
4. Můžeme zabezpečit, aby pacient ležel rovno 2 hodiny po jezení.
5. Rozhovorem můžeme pomoci rozptýlit pacienta 31.
1.4 ZÁCPA
Zácpa je definovaná jako méně časté nebo nesnadné vyprázdnění střeva 32. Je
nepříjemný symptom, který se často vyskytuje u lidí s pokročilým nádorovým
onemocněním či s terminální fázi jiného onemocnění 33. Zácpa je častá hlavně
u lidí vyššího věku, nepohyblivých, dlouhodobě upoutaných na lůžku. Příčinou
zácpy je nedostatečný příjem tekutin, užívání léků, například opiátů, tramadolu
(Tramal) a léků s větším obsahem kodeinu 34. Zácpa může být příčinou mnoha
kompilací. Mohou být psychické – stres, úzkost, zmatenost až delirantní stav,
nebo fyzické – bolest břicha, nauzea až zvracení. V paliativní péči se poměrně
často setkáváme s tzv. paradoxním průjmem – stavem, kdy řídká stolice odchází
samovolně kolem tuhé stolice.
V rámci prevence zácpy je potřebné věnovat dostatečnou pozornost pacientovu vyprazdňování. Je dobré, pokud se podaří dodržet dobu, kdy se nemocný obvykle vyprazdňoval. Důležité je dbát na dostatečný příjem vlákniny a tekutin. Pokud je to možné, motivovat nemocného k pohybu. V rámci
léčby zácpy je možné využít různé nefarmakologické prostředky, například
ráno na lačno hrnek teplé vody, dvanáct švestek. Existuje aj farmakologická
léčba zácpy různými formami podání, například ústní podání, podání přes
rektum, kapky. Můžeme zvolit laktulózu, glycerinové čípky, senný list, Guttalax 35.
12
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1.5 NECHUTENSTVÍ
V paliativní péči se s nechutenstvím setkáváme často v souvislosti s protinádorovou léčbou. Obecně můžeme říct, že každé závažné onemocnění je doprovázeno sníženou chutí k jídlu. Svou roli zde hraje i psychika nemocného (obavy
z dalších vyšetření, strach, úzkost, nejasné prognóza) 36. Když tělo začíná umírat,
pak je zcela přirozené, že už nechce přijímat potravu. Pomalu se mění stravovací
návyky. Už nic nechutná, chuť přechází. Pro pečovatele může být obtížné zajistit
rozličnou stravu, zároveň výživnou a chutnou. Protože je nemocný v terminální
fázi svého života, může se někdo domnívat, že není nutné věnovat se důkladně
problémům výživy. Při péči o výživu není snahou o prodloužení života nemocného, ale provádí se za účelem zmírnění symptomů a zlepšení kvality života 37.
Potřeba jídla a pití se ke konci života zmenšuje. Někdy, nutíme-li nemocného do
jídla, zbytečně zatěžujeme organismus a mohou nastat obtíže s vyprazdňováním.
Pro příbuzné je těžké respektovat přání nemocného, že nechce jíst. Mnohé tíží
myšlenka: Nenechám přece tatínka umřít hlady! Vždycky tak rád jedl, co jsem
uvařila, a teď jej nepotěší ani jeho nejoblíbenější jídlo. Je nutné se postavit těmto
pochybnostem a dotírajícím otázkám. Uvědomit si, že v tomto období života je
zcela přirozené nejíst už nic. Tělesná energie, kterou dostáváme prostřednictvím
jídla, už není potřebná. Umírající teď potřebuje jiný druh energie. Příbuzní se
musíme pokusit jej neobtěžovat a řídit se podle jeho přání 38.
Co můžeme udělat:
1. Zásadní je podávat nemocnému takové jídlo, na jaké má chuť v malých,
hezky podávaných porcích. Někdy je důležitá také správná teplota jídla. Pokud jídlo vyvolává nevolnost je vhodné podat ho spíš chladnější (je méně
aromatické). Dovolte nemocnému, aby jedl méně 39.
2. Pokud to jde, neměl by nemocný jíst v lůžku. Nemocný by měl jíst u stolu,
aby se zachovaly obvyklé stravovací návyky 40.
3. Malé množství alkoholu může povzbudit chuť k jídlu. Pivo je navíc zdrojem
energie 41.
4. Bolest snižuje chuť k jídlu, proto je nutné zajistit účinnou léčbu bolesti.
5. Jednou z možností jak podat pacientovi energeticky výživnou stravu v malém množství je možnost podání Nutridrinků.
metodika pro neformální pečovatele
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1.6 ZMATENOST, DELIRIUM
U nemocných v paliativní péči můžeme pozorovat různé změny vědomí:
1. somnolence – zvýšená spavost, nemocný zareaguje na oslovení, pokud
však pacienta necháme v klidu, opět usíná.
2. sopor – nemocný zareaguje až na bolestivý podnět, má zachovány reflexy, ale
může být porušená funkce sfinkterů = nemocný se může pomočiť nebo mít stolici.
3. kóma – nejtěžší stav, nemocný nereaguje vůbec.
• povrchové – zachovány obranné reflexy
• hluboké – nejsou obranné reflexy
• vigilní – nemocný má otevřené oči a jakoby pozoruje okolí ale nemluví, nereaguje na podněty, jsou zachovány pouze základní reflexy
4. synkopa (mdloba) – krátkodobá ztráta vědomí v důsledku nedokrvení
mozku nebo narušené funkce mozku.
Zmatenost může být zvláště ve stáří projevem demence. Může však také jít
o tzv. delirantní stav, o delirium, blouznění. Nejčastěji se laičtí pečovatelé setkají s deliriem u geriatrických pacientů a v rámci paliativní péče o umírající.
Je potřebné rozlišit chronickou zmatenost (příznak demence) a akutní zmatenost (projev v paliativní péči) 42. Nerozeznána zmatenost je stresující pro rodinu
a může znemožnit komunikaci a zanechat u členů rodiny nepříjemné vzpomínky na poslední hodiny života jejich milované osoby.
Z tohoto důvodu jsou v následující tabulce uvedeny jednotlivé údaje o akutní
a chronické zmatenosti 43:
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Delirium je definováno jako změna mentálního stavu, kterou charakterizuje
akutní nástup, poruchy bdělosti, snížená pozornost, poruchy spánku, rozrušení,
neklid, halucinace, bludy, nesoustředěnost 44.
Existují dvě základní formy deliria a jejich smíšená podoba:
a) Delirium hypoaktivní – nemocný je náhle nezvykle spavý, někdy úzkostně
bezradný, neorientuje se v čase, někdy ani v místě.
b) D
 elirium hyperaktivní – nemocný je neklidný, vykonává neúčelné činnosti a pohyby, někdy neúčelně přerovnává věci nebo hledá něco v kabelce, ve stolku, jindy odchází z bytu, vyhazuje věci z lůžka, vykřikuje, bývá
vulgární, hrubý, někdy i fyzicky agresivní. Je velkou zátěži především pro
rodinu 45.
Tomuto stavu je možné předcházet úpravou vhodného vnějšího prostředí:
klidná místnost s pohodlným lůžkem, celou noc malé světlo, přítomnost členů
rodiny, minimální přesuny nemocného, klidná a jasná řeč (nezvyšujeme hlas) 46

Samotný výskyt deliria nebo zmatenosti je velkou zátěži pro rodinu, která ji
ještě stresuje.
Co můžeme dělat, když nastane u nemocného delirium a zmatenost?
1. U mírných forem je účinné klidnění nemocného tónem hlasu, kontaktem
(držet ho za ruku).

Údaj

Akutní zmatenost
(delirium)

Chronická zmatenost
(demence)

nástup

akutní

nenápadný

2. Vždy by se mnělo pátrat po příčině (zánět, porucha vnitřního prostředí,
dehydratace). V tomto bodě je nutné poradit se s lékařem o dalším postupu.

průběh

proměnlivý

stále se zhoršující

3. Zajistit bezpečné a uklizené prostředí doma, pacienti může uklidnit známý
předmět (např. hodiny nebo oblíbená hračka).

vědomí/orientace

dezorientace

jasné do poslední fáze

paměť/pozornost

špatná krátkodobá paměť,
nepozornost

špatná krátkodobá paměť,
pozornost obvykle normální

psychotické projevy
(např. halucinace)

časté

méně časté

doprovázení přes hranice

4. Vyhýbáme se silným nebo náhlým zvukům světlu.
5. Nízké lůžko může zabránit pádům a úrazům pacienta.
6. U opakovaných delirií je potřebná alespoň dočasná léčba psychofarmaky,
o kterých rozhoduje lékař 47, 48.
metodika pro neformální pečovatele
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1.7 POSLEDNÍ CHVÍLE
Momenty bezprostředně před smrtí mají svá specifika. Často můžeme pohledem či pohmatem pozorovat zřetelné změny. Někdy přichází kóma a také
momenty klidu a pokoje. Někteří lidé upadají v posledních dnech do kómatu.
Sluch je poslední smysl, který mizí. Mluvte proto v přítomnosti umírajícího tak,
jako byste u něho nebo s ním mluvili, kdyby byl při vědomí. I když je zdánlivě
v hlubokém bezvědomí, slyší nejspíše všechno, co říkáte. Jestli mu chcete ještě
něco důležitého sdělit, udělejte to. V žádném případě není nikdy pozdě vyslovit
„odpusť mi“ nebo „miluji tě“ nebo cokoliv, co jste mu vždycky chtěli říct. Není na
místě se ptát, vyčítat či prosit, aby neumíral. Důležité je, abyste sami byli vnitřně
zcela klidní. Až do konce jej doprovázejte tiše a pozorně, někdy právě jen prostým společným dýcháním 49. Nikdy nevíme, kdy smrt nastane. Proto je důležité
prožít všechen čas co nejefektivněji.
Příznaky blížící se smrti, které mohou, ale nemusejí nastat:
• O
 či jsou otevřené nebo polootevřené, ale ve skutečnosti se nedívají. Jako by se
dívaly do dálky, upřeně do jednoho místa.
• Chladnoucí ruce a nohy nebo naopak horečka.
• Ústa jsou otevřená.
• Spodní strana těla, nohy, kolena a ruce se tmavěji zbarvují.
• Puls slábne.
• Mění se frekvence a hloubka dechu.
• Zornice reagují stále méně na působení světla.
• Umírající se stává nezúčastněným a nereaguje už na své okolí 50.

Smrt přichází, když ustávají údery srdce a dýchání. To, co někdy považujeme
za poslední výdech, může být ještě dokončeno jedním nebo dvěma výdechy až
vzdechy v delším intervalu 51.
Jaké jsou známky smrti nemocného?
• Člověk nereaguje – a to ani na silné hlasové podněty, ani na bolestivé podněty
(můžete zkusit štípnout ho do ruky).
• Není patrné dýchání (chybí pohyby hrudníku, přiložíte-li ucho k ústům zemřelého, není nic slyšet, také je možné přiložit k ústům zrcátko a vyzkoušet, jestli se
zamlží, nebo ne).
• Puls není hmatatelný ani na krčních tepnách.
• Při rozevření oka je zornice široká a nereaguje na světlo, někdy oči zůstávají otevřené a nejdou zavřít 52.
16
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1.8 PÉČE PO ÚMRTÍ
I chvíle po smrti našeho blízkého mají svůj řád, kterého se můžete držet – ten
se týká jak péče o tělo zemřelého, tak způsobu, jak se se zemřelým těsně po smrti
rozloučíte. Nebuďte hned aktivní. Nechte na sebe působit ticho a výjimečnost
takové situace. Nechte své pocity přicházet a projevit se. Věnujte se tomu, co
pokládáte za důležité. Můžete rozsvítit svíčky, otevřít okno, pustit tichou hudbu,
číst z knihy potichu nebo i nahlas, uvařit s přítomnými čaj a posedět, vzpomínat
a děkovat. Někteří by se třeba rádi modlili. Děkují Bohu za setkání s tímto člověkem a za to, že milovaný člověk je nyní volný, zbavený svého utrpení 53.
Pokud jste sami, může se stát, že vám je nepříjemné osamocení s mrtvým tělem. Nestyďte se někomu zavolat a požádat jej o pomoc – některému z přátel
nebo někomu, kdo už se setkal s umíráním a se smrtí. Neváhejte ani tehdy, je-li
to uprostřed noci, jistě se setkáte s pochopením. Někdy může být dobré si takovou pomoc domluvit předem.
Kontaktujte potom praktického lékaře, aby vystavil list o prohlídce mrtvého. Pokud je to v noci, můžete klidně počkat do dalšího dne, nejsou žádné
lhůty, které by nás zavazovaly a nutily k jakémukoli spěchu. Bývá nejlepší zavolat pak přímo praktickému lékaři zemřelého, který přijde konstatovat smrt.
Pokud je praktický lékař nedosažitelný, například v mimopracovní době, v noci
a o víkendu, voláme lékaře LSPP nebo záchranné služby na lince 155. Lékař,
který přijde konstatovat smrt, vyplní List o prohlídce mrtvého v několika exemplářích, originál si odnese s sebou a kopie nechá u vás pro pohřební službu 54.
Teprve poté zavolejte pohřební službu, kterou si sami vyberete. Můžeme si ji
vybrat a zavolat sami, lze to učinit i nějaký čas před smrtí. Je dobré se seznámit
s nabídkou a kvalitou služeb 55. Pohřební služby obvykle provádí odvoz zesnulých nepřetržitě. Mohou tedy přijet i v noci. Záleží, jak se s nimi domluvíte.
Můžete také odvoz odložit a počkat na příbuzné či známé, kteří by se chtěli
ještě rozloučit. Pohřební služba potom přijede a odveze zesnulého a všechny
kopie protokolu. Zaměstnanci pohřební služby vám řeknou, kdy a kam máte
přijít v příštích dnech domluvit pohřeb. S sebou budete potřebovat svůj platný
občanský průkaz a také občanský průkaz a rodný list zesnulého, protože pohřební služba za vás může (chcete-li) zařídit záležitosti na matrice, která bude
vystavovat úmrtní list 56.
Jednotlivé úkony jak postupovat při úmrtí v domácnosti
Někteří lidé mají strach hýbat mrtvým tělem. Není třeba se ničeho bát, zemřelému již neublížíte. V první hodině, před vznikem ztuhlosti, je lehčí mrtvé tělo
srovnat. Zacházejte s ním s pozorností a s úctou.
metodika pro neformální pečovatele
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1. Po smrti položte zemřelého na záda do vodorovné polohy, bez polštáře
nebo jen s malým polštářkem pod hlavou.
2. Zavřete opatrně oční víčka, eventuálně položte navlhčený tampónek na asi
1 hodinu na oční víčka.
3. Pokud jsou ústa nepřirozeně vpadlá, nasaďte opatrně zase zubní protézy
do úst. Zdá-li se vám to příliš násilné nebo nepříjemné, nemusíte to dělat.
4. Aby ústa zůstala zavřená, můžete srolovat malý ručník a položit jej pod
bradu, někdy jde bradu podvázat obvazem nebo šátkem
5. Pokud si to přejete, můžete tělo milovaného člověka umýt, a tak se s ním
naposledy rozloučit. Buďte si vědomi toho, že konáte spíše obřad než důkladnou hygienu, a konejte tuto očistu klidně a jemně. Někdy dochází
ještě k mimovolnému vyprázdnění, a proto je vhodné po umytí dát čistou
plenu, která zůstává pod oblečením. Někdy muže dojít i k mimovolnému
vyprázdnění přes ústa. Je vhodné dát nemocnému podložku pod hlavu.
Taktéž se muže stát, že dojde k úniku z plic – několik výdechu. Netřeba
se jich bát.
6. Není nezbytné zvlášť oblékat zemřelého k pohřbu, ale můžeme to učinit,
přejeme-li si to. Zvolme takový oděv, který zemřelý rád nosil a který mu
padne, nebo takový, jaký by on sám rád měl na sobě. Pokud nemocný během nemoci hodně zhubl a všechno oblečení je mu veliké, nebojme se ho
založit pomocí pár stehů nebo jenom zavíracím špendlíkem 57.
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2. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY UMÍRÁNÍ V DOMÁCÍM
PROSTŘEDÍ

V této části se budeme věnovat psychologickým aspektům umírání doma, které
budou rozdělené do více podkapitol. Budeme se zaobírat oblastmi komunikace
o nemoci a smrti v rodině, podpoře nemocného, psychohygieně pečujících, krizové pomoci a posledním přáním.
2.1 Komunikace o nemoci a smrti v rodině
Pokud v rodině někdo vážně onemocní, zpravidla se od samých základů změní klima, vztahy a komunikace mezi jednotlivými členy rodiny. Nemoc je velice
silný a destruktivní činitel. Dostává člověka někam, kde normálně, tedy ve zdraví, být nechtěl. Vystupuje v rodině v jiné pozici, než on sám původně předpokládal a také než předpokládali jeho nejbližší 59. Vyrovnávání se s diagnózou závažného onemocnění a s postupným uzavíráním životních perspektiv je náročnou
životní situací člověka. Klade veliké požadavky nejen na psychiku samotného
nemocného, ale i těch, kteří mu stojí nejblíže. Toto těžké a často bolestné období lze však žít i dobře, tedy tak, že si z něj všichni zúčastnění odnesou dál něco
dobrého a zbaví se strachu. Je k tomu potřeba vzájemná, otevřená komunikace 60.
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Máme-li se v rodině cítit bezpečně a svobodně, musíme si být jisti, že ostatní skutečně říkají to, co prožívají, myslí nebo chtějí. Způsob komunikace v rodině, která pečuje o svého blízkého, může vytvářet mosty porozumění, stejně
jako houštiny a propasti, které jednotlivé členy prakticky izolují 61.
V komunikační rovině je vhodné dodržovat pár pravidel komunikace, které
pomáhají v rodině vytvořit podmínky pro svobodné a volné možnosti, jak si
sdělovat pocity a požadavky bez zbytečného ostychu či naopak nepřiměřeného
nátlaku. Je vhodné naučit se říkat NE, ale toto NE musí být vnímáno jako odmítnutí něčeho, nikoliv jako odmítnutí člověka.
Jaké jsou další pravidla komunikace v rodině?
• Je nutné naučit si i říkat o to, co potřebuji, a nečekat, že mi moje přání ostatní „čtou na očích“. Druzí nevidí do Vašeho nitra.
• Poctivé sdělení, že Vám není dobře a že si potřebujete odpočinout, je pro
přehlednou atmosféru v rodině přínosnější, než když se budete hrdinsky
přemáhat nebo nenápadně vzdychat s nadějí, že to jiný rozřeší za vás.
• Pěstování a zlepšování otevřené komunikace je důležitý základ pro dorozumění a vzájemné porozumění.
• Rozhovor v rodině se také často vede na úrovni českého úsloví já o voze,
a on o koze. Když mi někdo na otázku, zda mám chuť na čaj, odpoví, že mě
nechce obtěžovat, nedověděl jsem se nic o tom, na co jsem se ptal.
• Na jednoduché otázky dávejte srozumitelné odpovědi. Platí-li požadavek po
jasné informaci jako předpoklad dobrých vztahů života zdravé rodiny, platí
tento požadavek pro rodinu, v níž je nemocný člověk, dvojnásobně.
• Naučte se srozumitelně a otevřeně komunikovat včas, dříve než přes narůstající neporozumění se prakticky neuslyšíte vůbec.
• Častým prohřeškem proti přehlednosti je představa, že vidíme druhému do
hlavy, že víme, co si myslí a co cítí. Věta uvedená neomylným ty si myslíš, že...
stejně jako však ty víš dobře, co si myslím... mlží konkrétní problém 62.
Existují situace, které ztěžují komunikaci v rodině. Jsou to zejména situace, kdy:
• Nevěnujeme pozornost druhému, nevšímáme si, co říká, nebereme ho na
vědomí a chováme se tak, jako by tam náš blízký nebyl.
• V
 rozhovoru nastolujeme jiné téma, než o kterém chtěl náš blízký hovořit.
• S káčeme druhému do řeči, nedáme mu možnost doříci, co chtěl 63.
2.2 Potřeby nemocného a jeho podpora
Jsou-li umírající lidé nebo lidé, kteří se již se svou smrtelností intenzivně vyrovnávali, dotázáni na svá přání se zřetelem k vlastnímu umírání můžeme jejich
metodika pro neformální pečovatele
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odpovědi přiřadit ke čtyřem životním rozměrům: sociálnímu, tělesnému, psychickému a spirituálnímu 64. Právě pro období konce života je podstatný celkový
prohled na pacienta = ve všech čtyřech oblastech. V souvislosti s tělesnými potřebami je nejčastěji zmiňovaná péče o symptomy a fyzickou pohodu pacienta 65. Podporu v této oblasti zabezpečíme tým, že nabídneme vše, co potřebuje
nemocné tělo (strava, vylučování, dostatek kyslíku a spánku) 66. V tomto bodě
je velmi důležité taktéž efektivní strategie zvládání bolesti (viz podkapitola 1.1).
V oblasti psychických potřeb jsou důležité následující potřeby:
potřeba respektování lidské důstojnosti
potřeba hovořit o všech bolestných věcech: o nemoci, přehlížení, nespravedlnostech
potřeba nezávislosti – právo člověka rozhodovat sám za sebe

Tyto potřeby můžeme zabezpečit tým, že budeme respektovat nemocného
a to naprosto nezávisle na stavu tělesné schránky. Člověk není pouze množinou
orgánů. Je jedinečnou bytostí se svým vlastním a neopakovatelným posláním,
a jako takového je nutno jej chápat a respektovat vždy, tím spíše v období, kdy
završuje svůj život 67. Nemocní ocení empatii, práci beze spěchu, respektování
názoru, přání, práv i soukromí, respektování studu 68. Nevyléčitelně nemocný
člověk musí mít jistotu, že o něj bude dobře postaráno, že může důvěřovat své
rodině 69. Každý nemocný potřebuje pocit bezpečí. Zvláštní důležitost zde zaujímá právo nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby na pravdivou, úplnou,
ale citlivě podanou informací o jejím zdravotním stavu, a na respektování přání
jedince, který nechce být informován 70.
Nemocní velmi často prožívají strach z opuštění. Vaše blízkost a komunikace
s ním mu může dopomoct zmenšit tenhle strach. Nemocný potřebuje se svým
okolím komunikovat. Často se zapomíná na to, že více než slova komunikujeme
například gesty, dotykem, mimikou, postojem,…V komunikaci můžete tedy využívat i tuhle formu komunikace 71.

mocným. Může být projevem neznalosti, nejistoty a strachu blízkých dotknout
se vážnosti situace, často z obav, aby nemocnému hovorem spíše nepřitížili 72.
Ještě donedávna byly spirituální potřeby více méně tabu. Ještě stále se mnoho
lidí, včetně zdravotníků, domnívá, že jde o jakési uspokojování potřeb věřících.
Není tomu tak. Spirituální stránku osobnosti má každý člověk, věřící i nevěřící,
a musí se během svého života vypořádat s pocity viny, potřebou odpuštění a zaobírat se otázkami smyslu života. Dá se říct, že každý v něco věří. Pro některé
to může být láska, lidé, práce, příroda, pro jiného například víra v ideologii, ve
stranu. Pro člověka různých náboženských společností vznikají různé potřeby,
např. potřeba duchovního rozhovoru, pomoci při modlitbě nebo četby z Bible,
přijetí některé ze svátosti. Další potřebou je touha po lásce, touha milovat a být
milován 73.
Jaké jsou souhrnné aktivity, kterými můžou pečující podpořit nemocného?
• Jako příbuzní můžete trpícímu blízkému člověku pozitivně interpretovat
jeho život (život měl smysl a stál za to, aby byl žit).
• B
 uďte upřímní.
• Nenalhávejte ani jako příbuzní pacientovi, ani jako pacient příbuzným, že
„se nic neděje“. Pouze tím prohlubujete nejistotu, úzkost a osamělost, neboť
druhá strana ví, že „se něco děje“. Vzájemné zamlčování důležitých skutečností i pocitů znemožňuje sdílení a vzájemnou podporu.
• Pokud si nejste jako příbuzní jisti kdy, o čem a jak hovořit, dejte nemocnému jasně a opakovaně najevo, že jste připraveni hovořit o všem, co jej trápí,
a čekejte na jeho otázky a na jeho volbu tématu.
• Buďte ochotni a připraveni naslouchat. Řešte konkrétní záležitosti a témata
věcně, neobávejte se však projevit své emoce 74.

Ze sociálních potřeb nejnaléhavější a nejdůležitější přání umírajícího člověka
zní: „Nechtěl bych zemřít osamocen.“ Je tím vyjádřeno přání, aby byl člověk při
umírání obklopen svými nejbližšími. Jde o potřebu sociálního kontaktu a komunikace. Svou roli zde sehrávají přátelé, sousedé, zdravotní a ošetřující personál
či dobrovolníci. Nemocný většinou stojí o návštěvy a potřebuje je. Pacient by
měl mít plné právo své návštěvy usměrňovat a my bychom to měli respektovat.
K pocitu osamělosti umírajícího může přispívat vyhýbání se komunikaci s ne-

2.3 PSYCHOHYGIENA PEČUJÍCÍHO
Péče o umírajícího člověka je pro pečujícího extrémně náročná 75. Táto péče
přináší mnoho velmi obtížných situací, například vypjaté emoční reakce, zvláště
hněv, různé formy agrese, únavu, zoufalství,…Velmi často péče o umírajícího
člena rodiny pohltí většinu času a pozornosti, který jako pečovatelé máte. Důležité je však nezapomínat také na sebe sama. Pečovatelé si potřebují oddechnout
a nabrat nové sily. Nemůžete se k péči postavit heroicky typu „já všechno zvládnu
sám/a“. V procesu péče budete potřebovat jiné lidi a také budete potřebovat čas
pro sebe. Mnoho pečovatelů bývá z různých důvodů přetížených. Péče o umírající přináší řadu pocitů a situací, které mohou být velmi vysilující. Doprovázející
by neměli zapomínat na svoje potřeby a umět si říct o pomoc.
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Nejistota – Příbuzní a přátelé umírajícího si kladou otázky: Jak dlouho mám
tu tíhu ještě nést? Jak dlouho to ještě vydržím? Nebo také: Kdy bude konečně
milovaný člověk zbaven svého utrpení? Nejsem bezcitný, když už mu přeji smrt?
Myšlenky, které vás možná děsí, jsou ale zcela pochopitelné a normální. Je důležité, abyste také pečovali o sebe, abyste si našli čas pro přátele, abyste načerpali
nové síly k další péči a doprovázení.
Starosti – Když budete směřovat svými myšlenkami příliš daleko do budoucnosti a dělat si starosti, jak dlouho to ještě můžete unést, bude vás to víc
zatěžovat, než když budete žít přítomností. Přítomný okamžik snášíme lehčeji,
než když přemýšlíme nad nejistou budoucností. Takové úvahy nám sílu spíše
berou.
Doprovázení v době umírání vás může dostat na hranice vlastních sil. I když
většinou zjistíte, že máte více sil, než jste si představovali, je to pro vás těžké. Doléhá na vás mnoho rozličných nejistot: praktické otázky kolem vlastní ošetřovatelské péče, organizování a zařizování, pak nejistota, jak a jestli to půjde dál, obava,
zda vystačíte se silami, a konečně strach před okamžikem smrti. Kromě toho vyvolává umírání také četné pocity smutku, strachu, pochybností, zlosti a bezmoci. Pečující často ztrácí půdu pod nohama, žijí ve zcela jiném světě 76. Právě kvůli tomu
všemu potřebujete jako doprovázející příbuzní účinnou pomoc a podporu. Cítíte,
že musíte vydržet, vždyť jsme pro umírajícího nesmírně důležití a nepostradatelní. Pomoc může být různá: jednou zcela praktická pomoc při nakupování nebo
vaření, jindy uvítáte, když někdo další zůstane po nějaký čas u umírajícího, abyste se sami mohli zase postavit na nohy. Někdy si naléhavě potřebujete popovídat
s někým, s nímž můžete mluvit o svých starostech a obavách. Často pomůže rozmluva s někým, kdo je v podobné situaci, nebo s někým, kdo v takové situaci byl
a zvládl ji. Nemusíte na všechno stačit sami. Můžete být umírajícímu užitečnějšími
pomocníky až poté, co jste se věnovali sami sobě, obnovili a načerpali síly. Nebojte
se tedy požádat druhé lidi o pomoc. Zeptejte se přátel nebo sousedů tak, aby mohli
svobodně a s čistým svědomím odpovědět ano nebo ne. Když dáte druhým najevo,
že je potřebujete, pomohou obvykle rádi 77.
Co můžeme dělat, abychom předešli přetížení pečovatele?
1. Sepište si seznam věcí, které musíte udělat a které děláte rádi každý den.
Věci, jež nejsou v seznamu, počkají.
2. Pečujte nejen o vztah s příbuzným, o něhož se staráte, ale také o jiné vztahy
– s příbuznými, přáteli, (ne)známými.
3. Každý den si najděte alespoň chvíli čas na sebe. Něčím se odměňte.
4. Jezte zdravou stravu.
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5. P
 ravidelně cvičte. Provádějte relaxační cvičení alespoň několikrát za týden.
Udělejte si prostor na dostatek spánku.
6. Akceptujte pomoc od jiných, zasloužíte si to. Využijte možnost udělat si přestávky v poskytovaní péče – např. nechte se zastoupit někým jiným z rodiny,
přáteli nebo dobrovolníky, příp. využijte služby respitní (odlehčovací) služby.
7. Pokud znáte lidi, kteří jsou ochotni vám pomoci, využijte toho. Pokud víte
o někom v podobné situaci, neváhejte ho oslovit.
8. Máte právo odmítnout dělat věci, které jsou vám nepříjemné nebo na něž
se „necítíte“.
9. Pokud jste zdrcený a máte pocit, že situaci nezvládáte, mluvte s někým
(přítel nebo někdo, kdo se účastní/účastnil poskytování péče vašemu příbuznému). Připomeňte si, že to, co děláte, děláte nejlépe, jak umíte, a nejste
na to sám/sama. Vaše pocity jsou normální a pomoc je k dispozici. Budete
se cítit lépe.
10. Ve všech situacích se pokuste na věci dívat pozitivně. Nepůjde to snadno,
je třeba se této dovednosti naučit, ale stojí za to 78.
2.3 OBDOBÍ SMUTKU
Když pomine zařizování kolem pohřbu, nastane období velké samoty, opuštěnosti, únavy a truchlení. V tomto období je dobré vyhledat pomoc lidí, kteří
takovou zkušeností prošli, nebát se zeptat odborníků, najít vhodnou literaturu.
Někde také existují svépomocné skupiny pozůstalých, kde člověk může reflektovat své truchlení snáz než se svým nejbližším okolím, které nechce svou bolestí
zatěžovat. Po pohřbu začne zpravidla plnou silou doléhat na pozůstalého prázdnota. Náhle se otevírá prostor pro prožitky, které kvůli neodkladnému zařizování
kolem pohřbu odsouval do pozadí. Zbavit pozůstalého člověka pocitu prázdnoty
nejde, ale lze vytvořit okamžiky, ve kterých se může cítit lépe a které mu mohou
dodat naději a pocit smysluplnosti 79. Projevy truchlení jsou rozmanité – Mohou se objevit poruchy spánku, únava, pocit prázdnoty v žaludku, nechutenství,
přejídání, přecitlivělost, odmítání kontaktů, poruchy vnímání času, nepochopitelné sny, hledání a volání, hlasitý hovor se zemřelým.
Je dobré, když se pozůstalí mohou ze smrti svého blízkého vyplakat. Můžete
plakat. Ale ne všichni truchlící jsou zjevně zoufalí, ne všichni pláčou. Každý člověk
„oplakává“ svoji ztrátu jinak. To, že pozůstalý nepláče, neznamená, že zemřelého
neměl rád. Někdy má prostě svoji bolest uzavřenou v sobě. Doba truchlení trvá
každému jinak dlouho. Je dobré vědět, že projít zármutkem po smrti milované
osoby trvá každému jinak dlouho. První a další výročí od úmrtí je bolavý čas, kdy
metodika pro neformální pečovatele
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se pláč, smutek a jiné pocity s velkou intenzitou vracejí, stejně jako ve dnech narozenin, svátků, Vánoc a jiných nějak důležitých dní. V takové dny si pozůstalý zvlášť
silně uvědomuje své nenávratné odloučení od milovaného člověka 80.
Zemře-li nám milovaný člověk, neztrácíme jej úplně. Stále přece máme své
vzpomínky. Pořád zůstává naší součástí. Na zemřelého člověka lze vzpomínat
mnoha různými způsoby. Můžete tedy nabídnout některý z následujících nápadů:

2.4 Krizová pomoc, linky
V této podkapitole bychom Vám rádi nabídli kontakty a odkazy, které pro vás
mohou být důležité.
1. Můžete využít pomoc tzv. poradců pro pozůstalé. V Olomouci a okolí
jsou tyto profesionály v poradenství pro pozůstalé 83:
Mgr. Drahomír Ševčík 84

Nápady, jak si hezky zavzpomínat na člověka, který zemřel

e-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu; tel. +420 775 693 055

• V
 ytvořte o něm výstřižkové nebo fotografické album.
• Z
 kuste hrát hru „Vzpomínáš, jak…“ s rodinou a dalšími přáteli.
• P
 rohlížejte si jeho fotografie, dívejte se na jeho výrobky, na květiny, které zaléval,
na strom, který zasadil, na dům, který postavil.

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. 85

e-mail: nadezda.spatenkova@upol.cz; tel. +420 585 633 406

Mgr. Jana Březinová 86

e-mail: poradna.horec@gmail.com; tel. +420 733 789 731

• J eďte s přáteli na výlet, na kterém jste byli ještě za jeho života.
• J eďte se podívat na jeho rodný domek nebo na místa, která zvlášť miloval.
• S láskou dělejte to, co jste se od něj naučili.

Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková 87

e-mail: sekretariat.kank@seznam.cz; tel. +420 733 789 731

Bc. Jitka Dobrovítovská 88

• S chovejte si nějakou jeho věc na památku.

e-mail: jitka.dobrovitovska@acho.charita.cz; tel. +420 581 115 211

• V
 yprávějte o něm dětem nebo vnoučatům.

Bc. Marcela Řezníčková 89

• N
 avštivte jeho hrob.

e-mail: reznickova@arcibol.cz; tel. +420 587 405 251

• V
 zpomínejte na zvláštní nebo legrační situace, které jste s ním zažili.
• Z
 kuste kontaktovat jeho známé, se kterými se vídal, a promluvit si s nimi.
• U
 spořádejte s rodinou nebo přáteli oslavu v den jeho narozenin.

PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

e-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu; tel. +420 728 836 049

V období po úmrtí blízkého Vám můžou pomoci taktéž tyto aktivity: společně s rodinou nebo přáteli vyrazit na koncert nebo do divadla, na procházku,
výlet, zájezd, dovolenou. Můžete se scházet v kavárně nebo cukrárně na chvilkové posezení, můžete si společně číst knížky a prohlížet fotoalba. Při společném
vzpomínání na zemřelého je třeba hledat v jeho životě a v jeho smrti i to dobré.
Potřebuje se však svěřit nejen s tím, co bylo na umírání blízkého bolavé a nepříjemné, ale i s tím, co bylo užitečné a krásné 82.

2. Poradenství (nejen) pro pozůstalé – Poradna Hořec 9 0
Zdarma poskytuje pastorační poradenství a doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého. Posláním Poradny
Hořec je poskytovat psychosociální podporu a pomoc nemocným, jejich blízkým, nebo pozůstalým prostřednictvím poradenského vztahu během nemoci, umírání a smrti blízké osoby, smutečních a pohřebních rituálů, zármutku
a truchlení.
Poradna nabízí pastorační poradenství a péči o existenciální, duchovní a náboženské potřeby nemocných i těch, kteří o ně pečují, a to formou: rozhovoru,
lidské blízkosti, doprovázení v náročných životních obdobích, jakými jsou vážná
nemoc, umírání, ztráta blízkého, četby Bible a křesťanské duchovní literatury,
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• Z
 asaďte strom na jeho památku.
• P
 omodlete se nebo to aspoň zkuste 81.
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modlitby, slavení svátostí a zprostředkování kontaktu na katolického kněze nebo
duchovní registrovaných církví a náboženských společností v ČR.
Pozůstalým nabízíme poradenství a doprovázení na cestě truchlením tím, že
poskytujeme:
• informace, co a jak je potřeba vyřídit při úmrtí příbuzného
• spolupráci při přípravě pohřbu
• pomoc v přijetí ztráty blízké osoby
• bezpečné prostředí k vyjádření pocitů (smutku, strachu, bezmoci aj.)
• prostor a čas pro truchlení s respektem k individuálnímu prožívání
• pomoc při hledání odpovědí na otázky po ztrátě blízkého a další
• zajišťujeme jednorázové, krátkodobé, i dlouhodobé, individuální i skupinové poradenství
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Kontakt na poradnu Horec:
Poradna Hořec se nachází ve Fakultní nemocnici Olomouc
Adresa: I. P. Pavlova 6, Olomouc
Poradenská místnost je umístěna v 1. patře budovy B1 (tzv. budova Franze
Josefa – kde současně najdete i oddělení geriatrie).
Tel: 733 789 731 (pro telefonický kontakt preferujte dobu od 10 do 17 hodin).
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
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3. SOCIÁLNÍ ASPEKTY UMÍRÁNÍ V DOMÁCIM PROSTŘEDÍ

1. ž ádost o příspěvek na péči
2. oznámení o poskytovateli pomoci – v dokumentu se uvede, kdo bude pomoc poskytovat
Jak se posuzuje závislost na péči?
Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

V rámci poskytování péče o umírajícího v domácím prostředí se rodina často dostane do situace, kdy bude nucená uvažovat o finanční podpoře od státu.
V následující kapitole si popíšeme, na jaké jednotlivé formy finanční pomoci
mají pečující nárok (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na
zvláštní pomůcky).
3.1 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je sociální dávkou určenou na zajištění péče osobě, která
již nezvládá všechny životní potřeby, čímž se stává závislou na pomoci jiné fyzické osoby. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce91. Jedná se
o příspěvek pro osobu, která je závislá na péči druhé osoby. Jde teda o dávku
postiženého92.

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních
potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby 94.
Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních
životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické
osoby 95.

Co udělat když chci příspěvek získat?
Podle pobytu postiženého (žadatele) na Úřadu práce České Republiky – krajské
pobočky nebo na pobočce pro hlavní město Prahu je nutné doložit tiskopisy 93:

Co se myslí životními potřebami?
Životní potřeby hodnotí ošetřující lékař a posudkový lékař. Mezi životní
potřeby, které se posuzují při žádosti o příspěvek na péči, patří následující
oblasti:

32

metodika pro neformální pečovatele

doprovázení přes hranice

33

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost 96

Jaká je výše příspěvku?
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
a) 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 13900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 19200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 97.
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 12800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 19200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 98.
Jak dlouho trvá řízení ohledně příspěvku na péči?
1. Přijetí žádosti a její zpracování (až 30 dnů).
2. Sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele s ohledem na věk osoby
(až dalších 30 dnů).
3. Vyjádření ošetřujícího lékaře (až 15 dnů).
4. Hodnocení posudkovým lékařem (až 45 dnů).
5. Možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí (cca 5 dnů).
6. Rozhodnutí (táto lhůta je zahrnuta v bodu 1 a 2) 99.
Jak se příspěvek vyplácí?
Vyplácí se v aktuálním měsíci. Lze jej vyplatit nejdříve ode dne podání žádosti
– nelze jej vyplatit zpětně. Příspěvek je vyplácen na bankovní účet nebo v hotovosti. Příjemce příspěvku na péči sám určuje způsob výplaty 100.
3.2 Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka. Lze o ní zažádat současně s žádosti o příspěvek na péči.
Kdo má nárok na tento příspěvek?
• Osoba, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP
nebo ZTP/P podle pravidel od 1. 1. 2014.
• Osoba, která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo
je dopravována.
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• O
 soba, které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově
pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení
ústavní péče. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na
mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby 101.
Jaká je výše příspěvku?
Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na
žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy
za 3 kalendářní měsíce, za které náležel 102.
3.3 Příspěvek na zvláštní pomůcku z úřadu práce
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu
nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
(zdravotní stav, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok) a její zdravotní stav
nevylučuje přiznání tohoto příspěvku 103.
Jaké jsou další podmínky poskytnutí tohoto příspěvku?
A. Osoba je starší:
	1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla,
schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé
zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu,
	2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo
	3. 1 roku v ostatních případech.
B. Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací,
vzdělávání anebo ke styku s okolím.
C. Osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí104.
D. Pomůcka není plně hrazena ze zdravotního pojištění.
E. U pomůcek musí být dostatečná zdravotní indikace.
F. Hodnotí se celkové majetkové a sociální poměry.
G. Dokladování příjmu: příjmy se sledují za poslední uzavřené kalendářní
čtvrtletí 105.
Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)
metodika pro neformální pečovatele
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a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,
b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi,
c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí
jen ve vztahu k vodicímu psovi 106.
O jakou zvláštní pomůcku můžu zažádat? 107
Pacientova vada

Pomůcka

Těžká vada nosného nebo
pohybového ústrojí

Vůz, zádržní systém, úprava vozu, úprava bytu, komponenty
PC, ližiny, rampy, schodolez, sedačka, rozšíření dveří

Těžká zraková vada

Kalkulátor, čtecí přístroj, zápisník, programy, pes, DYMO
kleště, psací stroj, indikátor barev a jiné, úprava bytu,
komponenty do PC

Těžká sluchová vada

Signalizace zvonku, pláče vč. instalace, programy, indukční smyčka, el. komunikační a orientační pomůcky, zařízení pro poslech signalizace zvonění, tel. zesilovač

Jaké jsou ceny na pomůcky?
Cena pomůcky do 24 000 Kč:
• Bude se sledovat příjem osoby (nárok na úhradu pomůcky vznikne, pokud
daný příjem je nižší než osminásobek životního minima).
• Spoluúčast osoby je 10 % z předpokládané ceny, nejméně však 1000,- Kč 108.
Cena pomůcky nad 24 000 Kč:
• Nesleduje se příjem osoby.
• Spoluúčast osoby je 10 % z předpokládané ceny (neplatí u motorového vozidla) 109.
Maximální výše příspěvku na jednu zvláštní pomůcku je:
1. 200 000 Kč u pořizování motorového vozidla na dobu 10 let.
2. 400 000 Kč u schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny a schodišťové sedačky, max. však 850 000 Kč za 60 měsíců.
3. 350 000 Kč u ostatních pomůcek, max. však 800 000 Kč za 60 měsíců 110.
3.4 Další sociální služby
Pečující mají možnost využít i další možnosti pomoci:
1. Sociální poradenství
2. Služby sociální péče
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1. Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Obsahuje tyto základní činnosti:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí 111. V rámci poskytování péče umírajícímu příbuznému se
velmi často lidé ocitají v situaci, která je pro ně osobně těžká, mnohdy neví jak
správně poskytovat péči, ani co je čeká po smrti blízkého, ať po stránce osobní
ztráty, tak po stránce administrativního vyřizování. Poslání odborného sociálního poradenství je usnadnit prožití obtížného životního období 112.
Je možné v rámci mobilního hospicu získat sociální poradenství?
V rámci mobilního hospicu „Nejste sami“ je možné získat sociální poradenství na tomto místě: Stupkova 18, Nová Ulice, Olomouc 779 00.
Služby poskytuje sociální pracovník – poskytuje poradenství na základě telefonické dohody. Schůzku je třeba si telefonicky domluvit v čase od 7.30 do 15.00
hodin. Telefon: 703 134 603, e-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu 113
2. Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí
a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti,
a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí 114. V rámci služeb sociální péče je možné využít tyto služby:
osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské
služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb,
denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 115

Je možné využít nějakou službu v rámci mobilního hospicu „Nejste sami“?
Je možno využít „Odlehčovací službu“. Cílem odlehčovací služby je zastoupit
pečující osobu po dobu nezbytně nutnou a umožnit tak, aby tento čas využila
rodina k odpočinku, regeneraci, popřípadě vyřízení svých osobních záležitostí.
Umožnit pečujícím osobám co nejdéle a v dobré pohodě zvládnout péči o klienmetodika pro neformální pečovatele
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ta s těžkým až terminálním onemocněním v domácím prostředí. Usnadnit rodině a jejím blízkým prožití obtížného životního období. Služba je poskytována
v přirozeném sociálním prostředí klienta na území Olomouckého kraje (dojezdová vzdálenost 40 km od Olomouce).
Cílovou skupinou jsou klienti se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení v důsledku nemoci v terminálním stádiu, kteří jsou zcela nebo částečně odkázáni na péči druhé osoby. Služba má rovněž přínos pro osoby, které
pečují o tyto osoby.
Klientům v domácím prostředí poskytujeme tyto služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora pomoc při
podání jídla, pití, oblékání, svlékání, přesun na lůžko, vozík), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházka, pobyt venku, doprovod k lékaři, do obchodu, k přátelům), sociálně terapeutické činnosti
(rozvíjení dovedností paměti, tematicky povídání), pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí (doprovod na úřad,
pomoc s vyřízením příspěvku na péči a jiných sociálních dávek pomoci, informace o jiných službách a možnostech), aktivizační činnosti (hraní společenských
her, předčítání), poskytování základního sociálního poradenství.
Na koho se můžu obrátit, když mám zájem o tuto službu?
Místo: Stupkova 18, Nová Ulice, Olomouc 779 00.
Telefon: 703 134 603, e-mail: bilkova@nejstesami.eu
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4. PRACOVNÍ PODPORA – PODPORA K ZAČLENĚNÍ
(UDRŽENÍ) NÁVRATU PEČUJÍCÍCH NA TRH PRÁCE

Péče je společností chápána jako projev lásky a často jako „přirozená“ dovednost
žen, nikoliv jako práce vyžadující specifickou kvalifikaci, která je časově, psychicky a fyzicky náročná a vyžaduje dovednosti.
V ČR je výrazná převaha žen mezi pečujícími osobami (formální i neformální) a péče je tak často spojována primárně se ženami. To samo o sobě
nebylo problém, v kombinaci s dalšími znevýhodněními na trhu práce a s nižšími příjmy v průběhu celého života vede ale u žen k daleko většímu ohrožení
chudobou.
Jen čtvrtina lidí, kteří pracovali na plný úvazek a teď pečují, si udrží své
zaměstnání. V současné době v České republice neexistuje dostatečná ochrana
pracovního místa pro lidi, kteří pečují o své nemohoucí blízké. Návrat do práce
v průběhu i po ukončení péče je pak velmi obtížný, někdy téměř nemožný.
80 % pečujících, kteří dlouhodobě pečují o své blízké, má problémy vyjít se
svým příjmem. Péče sebou přináší výrazné zhoršení životní úrovně a to nejen
v průběhu péče, ale právě často po jejím ukončení.
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Dokud péče trvá, je pečující osoba chráněna náhradní dobou důchodového
pojištění. Jakmile však péče skončí, končí i tato ochrana. 116
Víte, že…?
• máte podle zákoníku práce nárok na kratší pracovní dobu nebo jinou
vhodnou úpravu týdenní pracovní doby, pokud dlouhodobě pečujete
o někoho se II., III. nebo IV. stupněm závislosti, pokud tomu nebrání vážné
provozní důvody na straně zaměstnavatele.
• stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby pečující.
Podmínkou je prokázání této skutečnosti zdravotní pojišťovně. V případě, že osoba pečující je zaměstnána, hradí za ni pojistné na zdravotní
pojištění stát i zaměstnavatel. Na osobu pečující se nevztahuje povinnost
odvádět ze zaměstnání minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění.
• d
 oba péče o osobu s II., III. nebo IV. stupněm závislosti se může započítávat do odpracovaných let, které jsou třeba pro nárok na starobní důchod.
Doba této péče se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o délce a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto
rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do
dvou let od skončení péče.
• v případě péče o osobu blízkou ve II. – IV. stupni závislosti má pečující
osoba nárok na čerpání pracovního volna na doprovod k lékaři, na možnost
omezit množství služebních cest (vyslání na pracovní cestu jen se souhlasem), na možnost odmítnout přeložení na jiné místo výkonu práce, pokud
pečujícímu nebude vyhovovat.
• Nárok na čerpání dlouhodobého ošetřovného (paragraf) v případě, že na péči
závislý blízký onemocní a potřebuje, aby se o něj pečující postaral (až na 90 dní).
• existuje web, který nabízí mnoho užitečných informací: http://www.pecujdoma.cz 117
Dlouhodobé ošetřovné
Jde o dávku ze systému nemocenského pojištění, která pokrývá dobu následující po propuštění z nemocnice (např. po vážném úrazu nebo nemoci), kdy
je možné čerpat až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů
ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Tato dávka je poskytována nemocensky pojištěné osobě, tedy zaměstnanci, nebo OSVČ, která nemůže vykonávat
práci z důvodu péče o blízkou osobu. Ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování
vykonávat žádnou výdělečnou činnost.
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Nárok na dávku vznikne v případě péče o člena rodiny, u kterého došlo náhle
k závažné zdravotní komplikaci vyžadující hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud ošetřující lékař současně potvrdí, že zdravotní stav po
propuštění bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po
dobu dalších 30 kalendářních dnů.
Okruh oprávněných osob, kterým může nárok na tuto dávku vzniknout, je
široký. Při splnění ostatních podmínek pro tuto dávku může dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům,
dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci
nebo manželce synovce, přičemž v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně v ošetřování střídat.
V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli
stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče a povinnost zařadit zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště. V době poskytování dlouhodobé
péče zaměstnanci nesmí být dána výpověď a doba poskytování dlouhodobého
ošetřovného se pro účely dovolené navrhuje posuzovat jako výkon práce.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců
od skončení předchozí dlouhodobé péče.
Dlouhodobé ošetřovné poskytne prostor i pro příp. vyřízení žádosti o příspěvek na péči. 118

práce, čeká Vás návrat do původního či hledání nového zaměstnání, nebo chcete změnit pracovní kariéru zahájením vlastní podnikatelské činnosti, nabízíme
Vám několik užitečných rad a kontaktů, které se Vám na Vaší cestě mohou hodit.
4.1. Pracující neformální pečovatel
Přestože je poskytování péče často jen obtížně sladitelné s docházkou do zaměstnání, snažte se, pokud je to možné, udržet s trhem práce kontakt.
Z jakého důvodu?
• Budete více finančně nezávislí a váš rodinný rozpočet nebude tak napjatý.
• Pravidelný příjem ze zaměstnání vám umožní širší využívání nabízených
služeb. Budete moci plněji využívat potřebné sociální služby, které vám
v náročné péči poskytnou úlevu a výlohy na pro vás nebudou tak zatěžující.
• Práce vám pomůže udržet vlastní sociální status, rozvíjet vaše sociální kontakty a nabídne vám i jinou identitu kromě role pečovatele.
• U
 možní vám seberealizaci, zůstane zdrojem uspokojení.
• N
 eztratíte přehled v problematice vaší profese ani pracovní návyky.
• Po ukončení péče, zejména dlouholeté výhradní péče, je návrat na trh práce
obtížnější. Velmi častou překážkou je ztráta původní kvalifikace v důsledku
dlouhodobého pečování, nedostatek pracovních zkušeností či ztráta sebevědomí. 119

Rozhodnutí, zda se pokusíte skloubit roli neformálního pečovatele s vlastní
prací, je složité a klade zvýšené nároky nejen na samotného pečovatele, ale i jeho
okolí. Mnohdy ho doprovází zvažování budoucích problémů, se kterými se neformální pečovatelé navzdory svému úsilí musí potýkat:
• Ekonomické dopady péče, které přispívají k většímu ohrožení chudobou
a nejistotě na pracovním trhu
• Náročný návrat na trh práce po (nebo v průběhu) delším období péče – zejména v případě kumulace znevýhodnění (ženy, vyšší věk apod.)
• Obtížné kombinování práce a péče
• Delší ekonomická neaktivita pečujících osob
• Vyšší nezaměstnanost pečujících žen a mužů a nejistá práce pečujících osob
• Obtížný návrat na pracovní trh po ukončení (či v průběhu) péče
• Nízké důchodové příjmy osob, které se v produktivním věku věnovaly péči
(ohrožení nároku na starobní důchod v případě dlouhodobé péče a nesplnění minimální doby pojištění)
Ať už se rozhodnete skloubit péči s vlastní pracovní aktivitou, vracíte na trh

Lze skloubit práci a péči o osobu blízkou?
Určitě ano. Pokud je pro vás problematické skloubení práce a péče, zkuste
využít a se zaměstnavatelem se domluvit na některé z flexibilních forem práce,
např.:
• K
 ratší pracovní doba – částečný úvazek.
• Stlačený pracovní týden (týdenní pracovní doba je odpracována v kratší
době, např. ve čtyřech dnech po 10 hodinách). Dle zákoníku práce výkon
práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
• Sdílení pracovního místa (práce dvou nebo více zaměstnanců na jednom
pracovním místě, sdílejících náplň práce).
• Pružná pracovní doba (zaměstnanec si volí začátek a konec směny v rámci
volitelných úseků stanovených zaměstnavatelem, přičemž závazný je celkový rozsah pracovní doby. Může se jednat o pružný pracovní den, týden či
třeba celý měsíc).
• P
 ráce z domova.
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Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen vyhovět Vaší žádosti, pokud pečujete o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II. – IV. stupni závislosti.
Před samotným jednáním o jiné formě práce se zaměstnavatelem je dobré mít jasno
v tom, co očekáváte a jaký cíl sledujete, přijít s konkrétním návrhem řešení, mít rozmyšlené všechna pro a proti a způsoby řešení možných rizik a potíží, ukázat svému
zaměstnavateli výhody flexibility.
Pracovněprávní předpisy nedefinují všechny flexibilní formy práce, můžete se dohodnout i jinak, aby to vyhovovalo vám i zaměstnavateli.
Mezi další formy patří práce na dobu určitou (od – do), na DPP, DPČ atd.

DPP (Dohoda o provedení práce) se většinou sjednává na kratší dobu, obvykle se používá u přivýdělků a brigád. Můžete uzavřít jednu nebo více dohod
o provedení práce s jedním nebo s různými zaměstnavateli. Celkový počet pracovních hodin ale nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 za kalendářní rok. Pokud si vyděláte do 10 tisíc korun měsíčně, zaměstnavatel za
vás neodvádí zdravotní a sociální pojištění, pouze daň z příjmů. Zdravotní
a sociální pojištění si tak musíte zaplatit sami, pokud nejste registrovaní na
úřadu práce (zde ho hradí za Vás stát) nebo nejste někde zaměstnaní (hlavní
pracovní poměr). Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně, jinak
je neplatná. 120
DPČ (Dohoda o pracovní činnosti) můžete také uzavřít s více zaměstnavateli. Avšak platí zde, že ani u jednoho z nich nesmíte týdně překročit 20 hodin
práce. Pokud si měsíčně vyděláte více než 2 500 Kč, bude za vás zaměstnavatel
odvádět zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena vždy písemně. 121
Práce z domova, tzv. home office, je určitě vhodná varianta pro skloubení
pracovního a rodinného života, protože umožňuje pečující osobě vlastní organizaci pracovní doby podle vlastních potřeb a možností a zároveň zaměstnavateli
snižuje náklady. Tato forma ale vyžaduje větší nároky na sebedisciplinu a schopnost samostatně si organizovat práci.
Několik pravidel pro skloubení práce z domu a péče:
1. Jasně oddělujte pracovní dobu od doby, kterou jako pečující věnujete péči.
Vytvoření určitých hranic a nastavení pravidel snižuje stres a zvyšuje produktivitu.
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2. Je dobré si svůj pracovní den strukturovat – mít nastavené časové úseky, kdy
se budete věnovat opravdu pouze práci. Důležité, už z hlediska bezpečnosti
práce, je také dodržování pravidelných přestávek.
3. Vhodné je dodržovat „pracovní“ styl oblékání – už z psychologického hlediska to, že nezůstanete po celý den v domácím, byť pohodlném oblečení
(tepláky apod.), tvoří jakýsi přechod „mezi domovem a kanceláří“.
4. Při práci z domu je také důležité pracovat vždy ve stejném, pro práci vyčleněném prostoru – vyhraďte si samostatnou kancelář, volný pokoj, případně jeden stejný pracovní stůl. Ideální je prostor, ve kterém je
možné se zavřít a být v klidu, bez rušivých vjemů – v případě péče, kdy
je potřeba mít přehled o stavu nemocného, lze tuto situaci vyřešit např.
chůvičkou.
5. Se zaměstnavatelem byste si měli jasně vytyčit pravidla týkající se případných pracovních úrazů pří práci z domova. Pracovním úrazem dle zákoníku
práce je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle
na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní
úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních
úkolů. 122
4.2. Neformální pečovatel a jeho evidence na úřadu práce
Tak jako můžete docházet do zaměstnání, stejně tak můžete být jako pečující
osoba evidována na úřadu práce a čerpat podporu v nezaměstnanosti (pokud
splňujete nárok na její získání). V tomto případě se však na pečující vztahují stejné podmínky jako pro ostatní evidované uchazeče o zaměstnání – zejména tedy
dostavovat se na schůzky a případně povinnost nastoupit na vhodné pracovní
místo. Pokud by tak neučinil, může být z evidence vyřazen a dalších 6 měsíců
nebude mít možnost se na úřadu práce znovu evidovat.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má obecně uchazeč o zaměstnání, který
v posledních dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců. Doba péče je náhradní
dobou pojištění a hodnotí se stejně jako zaměstnání. Započítává se tedy do doby
pojištění pro důchod i pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po ukončení péče
tedy má pečující nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud v průběhu posledních
2 let alespoň 12 měsíců pečoval (popř. součet práce a péče dosáhne v posledních 2
letech délky 12 měsíců).
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Podpora v nezaměstnanosti se stanovuje z předchozích čistých příjmů ze zaměstnání, případně se vypočítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za
1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. 123
4.3. Návrat do zaměstnání
Období péče o vážně nemocného v domácím prostředí je dobou velmi náročnou, období bezprostředně po úmrtí je pro blízké velmi těžké, neboť se jedná se
o nejbolestivější zkušenost v našem životě. Vyrovnat se s touto ztrátou není lehké
a cesta k jejímu přijetí bývá obvykle dlouhá.
Někomu pomáhá zapojit se hned zase do práce, vrhnout se do aktivity, jiný
toho nebude schopen – buďte sami na sebe hodní a berte ohled na své možnosti
a neberte si toho na sebe příliš.
Návrat do zaměstnání, eventuálně hledání nové práce, pro vás může znamenat rozptýlení. Je také příležitostí změnit prostředí, dostat se „mezi lidi“, zaměstnat hlavu novými myšlenkami a to je prospěšné. Přestože po návratu do práce
na to nebudete mít zpočátku sílu, změna režimu zejména po delším období péče
Vás může zvýšeně unavovat, nezapomínejte i na péči o sebe. Choďte na procházky, zasportujte si, choďte do přírody, věnujte se nějaké ruční práci či koníčku, na
který v období péče nezbýval čas ani síla.
4.4. Jak si hledat zaměstnání
Při hledání nového zaměstnání je důležité mít sepsaný životopis a umět psát
motivační dopisy, dále byste měli vědět, kde práci hledat a jak jednat se zaměstnavateli při osobním setkání. Pokud by se vám místo nedařilo najít, neztrácejte
hlavu a zkuste se obrátit na některou z pracovních agentur, které zprostředkovávají práci pro různé zaměstnavatele.
Práci si můžete hledat i sami, můžete se ptát známých, zda neví o volném
pracovním místě. Vybrané zaměstnavatele můžete také sami oslovovat pomocí
e-mailu nebo poštou. Můžete číst inzertní časopisy, nebo se zkrátka chodit ptát
do vytipovaných firem a podniků a úřadů, zda nemají volné místo.
Přinášíme typy, jak můžete při hledání zaměstnání postupovat:
• Internet – pracovní portály
Pokud se rozhodnete pro hledání práce na internetu, nezapomeňte na několik důležitých věcí předtím, než začnete. Zajistěte si bezproblémový (nejlépe
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každodenní) přístup na internet, a pokud ještě nemáte, založte si e-mailovou
adresu. Je dobré si předem nachystat svůj životopis a připravit si podklady pro
psaní motivačního dopisu, popř. si připravte také vhodnou fotografii v dobré
kvalitě (někteří zaměstnavatelé požadují společně se životopisem i zaslání fotografie).
Mezi nejznámější pracovní portály patří www.prace.cz, www.jobs.cz, www.
volnamista.cz, www.monster.cz. www.jobs.cz, www.prace.cz, www.jobdnes.idnes.cz, www.sprace.cz, www.profesia.cz, www.vzdelavaniaprace.cz.
Obvykle je možné se zaregistrovat např. k odběru novinek, které Vám tak začnou chodit na uvedený e-mail.
• Internet – vyhledávání na stránkách konkrétních zaměstnavatelů
Zkuste ověřit nabídky volných pracovních míst uvedené na webových stránkách zaměstnavatelů, pro které byste rádi pracovali. Většina firem má na svých
stránkách záložky Kariéra nebo Volná pracovní místa nebo Zaměstnání.
• Úřad práce ČR
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/vm
Registrace na úřadu práce je důležitá nejen jako zdroj možných pracovních
nabídek, ale i proto, že díky ní vám bude stát platit sociální a zdravotní pojištění. To byste si v době, kdy nikde nepracujete nebo nejste student, důchodce či
na rodičovské dovolené, museli ze zákona platit sami.
Dále vám jako registrovaným může úřad práce zprostředkovat vzdělávání ve
formě různých kurzů a rekvalifikací. Můžete zde také zadarmo absolvovat bilanční diagnostiku (test, který vám napoví, pro které profese se hodíte a jakým
dalším směrem se v pracovní kariéře můžete vydat).
V neposlední řadě díky registraci budete moci čerpat podporu v nezaměstnanosti popř. další sociální dávky. Přehled sociálních dávek vyplácených úřadem
práce naleznete v příloze. Podrobně se na jejich čerpání informujte přímo na
úřadu práce.
Registrujte se na úřadu práce podle místa vašeho trvalého bydliště. Registrace
by měla proběhnout do 3 dnů od odchodu z předchozího zaměstnání. Pokud to
neuděláte, budete si muset sami doplácet zdravotní a sociální pojištění.
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Typy jak postupovat, chcete-li na úřadu práce zprostředkovat zaměstnání:

Za zprostředkování zaměstnání nemůže být od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno, požadována úhrada!

Na úřadu práce vyplňte žádost o zprostředkování zaměstnání, a pokud máte v posledních 2 letech odpracováno 12 měsíců a můžete to doložit pracovními smlouvami
(nebo dohodami o pracovní činnosti, případně o provedení práce), vyplňte i žádost
o podporu v nezaměstnanosti.
• S vyplněnými formuláři a doklady se necháte dle pokynů ÚP příslušným pracovníkem zaregistrovat. Pro registraci budete potřebovat občanský průkaz.
• Pokud nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti a nemáte ani vyhlídky na brzké nalezení práce, zažádejte si o dávky hmotné nouze. O tyto dávky si zažádáte
také na úřadu práce.
• Registrací vaše povinnosti nekončí, je potřeba dodržovat termíny sjednaných
schůzek. Pokud tyto termíny nebudete dodržovat, ÚP vás vyřadí z evidence.
Všechny změny musíte úřadu práce ohlásit do 8 dní (získání nového zaměstnání,
změna adresy, změna telefonního čísla, změna rodinného stavu atd.).
• N
 edodržování vašich povinností vůči úřadu práce může vést k vyřazení z evidence. Znovu registrovat se budete moci až po 6 měsících. Upozorňujeme, že po tuto
dobu si musíte platit sami sociální a zdravotní pojištění a nemáte nárok na dávky!
• Ikdyž jste registrovaní na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, můžete si přivydělat, a to do výše 6 675 Kč hrubého (údaj za rok 2019, tj. polovina minimální mzdy
v roce 2019), a to jen na pracovní smlouvu nebo na dohodu o pracovní činnosti.

• Pracovní agentury
Pracovní agentury na rozdíl od těch personálních přímo zaměstnává pracovníky, které „pronajímají“ do jiných firem. Tam pracovník vykonává stejnou nebo
podobnou práci jako ostatní zaměstnanci firmy, pracovník je ale zaměstnancem
pracovní agentury, která mu vyplácí mzdu. Těchto agentur se nejvíce využívá při
hledání brigád a přivýdělků.
Přehled vybraných personálních a pracovních agentur na Olomoucku naleznete v příloze.

Úřad práce je povinen zveřejňovat aktuální nabídku volných pracovních míst
formou vyvěšení na určených místech zpravidla před svou budovou (v podobě
tabulí). Můžete tedy nabídku nezávazně, soukromě a bez registrace sledovat přímo zde.
• Personální agentury
Personální agentura uchazeče o práci nezaměstnává, pouze zprostředkovává
zaměstnání u firem. Vyhledává vhodné uchazeče pro zaměstnavatele.
Na internetu je velký výběr, je možné si vybrat podle regionu či velikosti.
Ve většině případů po vás budou požadovat vyplnění osobního formuláře
(popř. přiložení životopisu), následně obdržíte automatickou odpověď, že si vás
zařazují do databáze.
Personální agentura vás bude kontaktovat, jakmile pro vás bude mít vhodné
umístnění; počítejte ovšem i s tím, že automatická odpověď může být poslední
kontakt.

• Noviny
I když tato forma inzerce již není mezi zaměstnavateli preferovaná, stále ještě
lze najít některé nabídky práce v inzertních novinách. Doporučujeme využívat
regionální zaměření.
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• Známí a rodina
Velmi dobrý zdroj informací, navíc je možné se dostat i k informacím, které
nejsou veřejně dostupné. Na druhou stranu, může to být i závazek – pokud vás
někdo doporučí, ručí za vás svým jménem – je proto nutné k pozici přistupovat
zodpovědně.
• Inzerce v obchodech
Ve většině supermarketů najdete inzeráty, ve kterých hledají spolupracovníky
do týmu.
Pokud vás inzerát zaujme, reagujte na něj – i přímým dotazem v obchodě,
zjistěte si více o nabízené pozici.

4.5. Jak napsat životopis
Kvalitně zpracovaný životopis je společně s průvodním dopisem prvním krokem k získání zaměstnání, je nedílnou součástí dokumentů potřebných při jeho
hledání. Většina zaměstnavatelů ho po vás bude chtít. Berte životopis jako vaši
vlastní reklamu.
První věc, kterou byste měli udělat předtím, než se pustíte do psaní svého
životopisu, je sepsat seznam všeho, co jste ve svém životě dělali a čeho jste dosáhli. To zahrnuje všechno od škol, které jste navštěvovali, přes jakékoli brigády,
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práce, dobrovolnictví, jazykové a jiné dovednosti až po vaše zájmy. Seznam vám
poslouží jako vodítko, co do životopisu uvádět.
Životopis vypovídá o vašich osobních údajích, o vašem vzdělání, o předchozích pracovních zkušenostech. Pozornost zaměstnavatele upoutá životopis, který
něčím vyniká nad ostatními. Každý životopis by měl respektovat některá základní pravidla:
Měl by být napsán přehledně a stručně (rozsah maximálně 1–2 strany velikosti A4).
Neměl by být psaný rukou.
Životopis musí především reprezentovat, měl by být vizuálně přitažlivý a přehledný.

• A
 bsolvované kurzy, zkoušky a stáže. Mohou to být například jazykové kurzy,
složené zkoušky z jazyka, řidičský průkaz, kurz práce s počítačem, stáž v zahraničí apod. Údaje by měly být také seřazeny podle času zpětně.
• D
 osavadní praxe a pracovní úspěchy. Zde by měli být uvedeni všichni zaměstnavatelé, u kterých daná osoba pracovala. Jako první se uvádí poslední
práce. O té by mělo být do životopisu napsáno nejvíce.
• J azykové kompetence. Uvádí se znalosti cizích jazyků a úroveň pokročilosti.
• D
 alší znalosti, dovednosti a schopnosti.
• R
 eference je kontakt na osobu, která může jakkoliv pochválit (ve spojitosti
s prací či studiem) personalistovi.

Pokud je třeba k životopisu připojit fotografii, pak je možno použít výhradně snímky pořízené na doklady (nikoliv fotografie z rodinného alba).
U lidí s dlouholetou praxí je třeba největší prostor věnovat popisu posledního zaměstnání. Máte-li delší praxi, zaměřte se jen na posledních 15 let.
Lidé, kteří si hledají první zaměstnání, by se měli zaměřit spíše na popsání toho, co
umí, čemu se ve volném čase věnují atd.
Údaje obsažené v životopise by měly být seřazeny chronologicky podle času a zpětně. Co to znamená? Na prvním místě by mělo být uvedeno poslední zaměstnání, pak
předposlední a tak dál. Stejné je to i s dosaženým vzděláním.

Platí, že údaje obsažené v životopise by měly být rozděleny do několika oblastí:
• O
 sobní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození a kontakt). Tyto
informace slouží personalistovi pro lepší orientaci v množství životopisů,
které se mu dostanou do rukou. Pozor: údaje o rodinných příslušnících do
správného životopisu nepatří!
• A
 bsolvované školní vzdělání (časové údaje studia, název a adresa školy, obor
studia, forma zakončení) je přehledem vystudovaných škol.
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Užitečné typy pro psaní životopisu:
CV musí zaujmout na první pohled – dbejte na přehlednost a grafickou úpravu
životopisu. Můžete zvolit netradiční grafiku i fonty, pokud zachováte vkusnost a čistotu stylu.
CV není slohové cvičení – text musí být strukturovaný. Neměl by mít víc než dvě
strany, ale se stručností to ani nepřehánějte. Nevynechávejte žádné pracovní zkušenosti či pozice. Pryč je doba, kdy se životopis psal jako příběh ve větách, v dnešní
době je nejvhodnější formou psát heslovitě, v odrážkách.
Žádné pravopisné chyby – v životopise nesmí být pravopisné chyby. I stylisticky
musí být vaše CV v pořádku – nejsou přípustné žádné hovorové výrazy, zato je žádoucí odborná terminologie nebo zkratky, které jsou důkazem, že se v oboru vyznáte. Se zkratkami ovšem opatrně – co je jasné vám, ostatní nemusí pochopit. Mělo by
se tedy jednat o obecně známé zkratky.
Pravdu a nic než pravdu – hodně lidí podléhá nutkání si své CV poněkud „vylepšit“: tu poopravit datum nástupu do práce, či některé zaměstnání zamlčet. A rázem
je tu životopis zcela odlišný od toho, který personální agentura nebo firma obdržela
od téhož uchazeče před několika měsíci. Pokud si toho personalista všimne, hodnotí
to jako neseriózní chování.
Životopis upravujte podle pozice, na kterou se hlásíte. Zavřít dveře do výběrového
řízení na nižší pozici vám může i název předchozí pozice, jako je ředitel. Než budete
životopis posílat jakémukoliv zaměstnavateli, aktualizujte jej podle změn ve vašem
životě a napište na něj aktuální datum.
Na fráze zapomeňte – pokud popisujete svou pracovní náplň, namísto otřepaných
formulací „zodpovědnost za“ nebo „flexibilní, komunikativní“ napište konkrétně,
co jste skutečně dělali, čeho jste dosáhli, na čem jste pracovali a s jakým výsledkem.
Doplňte popis práce u každé pozice a tu, která se nejvíce blíží pracovní pozici, na
kterou se hlásíte, více rozepište.
Vaše fotografie může, ale nemusí být připojena.
Když posíláte životopis, vždy přiložte motivační dopis. Dejte své CV přečíst známým – mohou odhalit to, co vy nevidíte a upozornit vás na nejasnosti či nevhodné
formulace.
124
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4.6. Jak napsat motivační dopis
Motivační nebo také průvodní dopis je velmi důležitá součást komunikace
s budoucím zaměstnavatelem. Je to první seznámení s vámi. Motivačním dopisem sdělujete, proč jste právě vy tím vhodným člověkem, kterého by zaměstnavatel měl přijmout. Dobře napsaný motivační dopis vzbudí u personalisty zájem
poznat vás osobně. Můžete v něm uvést to, co se do CV nehodí.
Motivační dopis pište podle nabídky práce, na kterou odpovídáte. Důležité je
v něm napsat, o jakou práci máte zájem a hlavně proč by si měl zaměstnavatel
vybrat právě vás.
Z čeho se motivační dopis skládá? Měl by obsahovat:
Hlavičku – tedy adresu, komu dopis píšete (název a adresa zaměstnavatele).
Předmět – stručná úvodní věta, proč zaměstnavateli píšete.
Oslovení – Vážení, Vážený pane …, paní …, text adresujte přímo konkrétní osobě.
Úvodní fráze – zde uveďte, z jakého důvodu píšete, o jakou práci máte zájem, kde jste
inzerát našli. Můžete použít tyto fráze:
„Zaujal mě inzerát, ve kterém hledáte …. Ráda bych se o tuto pozici ucházela.“
„Podle zveřejněných požadavků se považuji za vhodného kandidáta na nabízenou pozici…“
Proč vás zaujala společnost – možná vám to přijde jako podlézání, ale je potřeba
trošku polechtat ego firmy, zaměstnavatele nebo majitele. Ne moc okatě, ale přesto
působivě. Každou firmu potěší, když jste je objevili i jinak, než díky inzerátu. Potěší
je, když vyzdvihnete jejich činnost a třeba aktivity, na kterých se podílejí. Dáte jim tak
najevo, že jste si o nich opravdu něco zjistili a to se cení.
Text dopisu – vysvětlete, proč právě vy jste tím pravým pro danou pozici; nevyjmenovávejte vše jako v životopisu, uveďte spíše příklady pracovních dovedností a úspěchů,
vaše zkušenosti podle požadavků pracovního místa, o které máte zájem. Zdůvodněte,
proč právě vy jste pro tuto práci nejlepší. Zkuste se zamyslet, co můžete zaměstnavateli
nabídnout, pokud vás přijme.
Závěr dopisu – projevte přání setkat se na osobní schůzce, kde budete mít větší šanci
zaujmout zaměstnavatele a pracovní místo dostat. Fráze pro závěr motivačního dopisu:
„Pokud Vás informace o mně zaujmou, budu se těšit na případné setkání.“
„Ráda se dostavím na osobní pohovor.“
„Rád zodpovím Vaše dotazy na případné osobní schůzce.“
Zakončení – rozloučení, poděkování, vaše jméno, adresa a kontakty, datum a váš
vlastnoruční podpis.
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Užitečné typy pro psaní motivačního dopisu:

Několik užitečných typů pro úspěšný výběrový pohovor:

Ne vždy zaměstnavatelé od uchazečů motivační dopis výslovně požadují. I tak je
vždy lepší ho napsat.
V jednoduchosti je krása a méně znamená někdy více – doporučený max. rozsah A4.
Vy se musíte odlišit! Musíte uvést perličky, které v životopisu nejsou. Zároveň uvést
přesně vaše praktické dovednosti a uvést na příkladech, kde jste to využili a že můžete tímto pomoci i firmě.
Při psaní se zaměřte na to, co vy můžete udělat pro firmu, než na to, co ona může
nabídnout vám.
Neuvádějte informace, které si zaměstnavatel přečte v životopisu.
Zájem o sebe zvýšíte, pokud v průvodním dopise šikovně zmíníte osobu, kterou váš
potenciální zaměstnavatel zná. Nebuďte ale familiární, ani podlézaví.
Pamatujte na cíl motivačního dopisu: nezapomeňte požádat o pohovor.
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Základní znalosti o firmě. Pokud již znáte termín pohovoru, je třeba se na něj připravit. Zjistěte si o firmě, u které se ucházíte o práci, co dělají, vyrábějí, kde se firma
nachází, kolik má zaměstnanců, portfolio produktů, významní klienti, čím je firma
zajímavá, v čem je úspěšná…Pátrat můžete přímo na webu společnosti – v sekci
O nás, ve výročních zprávách, tiskových zprávách a podobně.
S sebou na pohovor si vezměte občanský průkaz, svůj životopis, doklady o vzdělání
(např. vysvědčení, výuční list, VŠ diplom).
Včasný příchod. Naplánujte si cestu tak, abyste i v případě komplikací dorazili včas.
Nikdy nechoďte na pohovor pozdě, je to neslušné a může to ovlivnit vaše přijetí do
zaměstnání. Na recepci/vrátnici firmy byste měli být 5 minut před začátkem pohovoru. Nepodceňujte rozsáhlé kancelářské komplexy. Než dorazíte z centrální recepce
do firemní, může uběhnout i 10 minut.
Vhodné oblečení. Personalista si o uchazeči dělá obrázek už během prvních 30
vteřin, kdy zájemce vezme za kliku, vejde do místnosti a řekne: „Dobrý den“. Tedy
dlouho předtím, než stihne promluvit o svých zkušenostech a dovednostech. Nepodceňujte tedy, co máte na sobě a jak vypadáte. Bude to první věc, kterou budou
na vás hodnotit.
Slušné chování. Před vstupem do místnosti vypněte mobil a vyplivněte žvýkačku.
Usmívejte se, personalistovi a dalším lidem při pozdravu přátelsky podejte ruku
(pozor na stisk „leklá ryba“ nebo „gladiátor“). Neskákejte personalistovi do řeči –
naopak jej nechte, ať určuje tempo pohovoru. Pozor, otázku finančního hodnocení
na pohovoru vždy jako první otevírá personalista, nikoli uchazeč. Nepřikyvujte na
všechno. Při hovoru se úměrně dívejte do očí. Nesedejte si, pokud jste nebyli vyzváni, nemluvte příliš nahlas nebo rychle.

4.7. Jak na výběrový pohovor
Ve výběrovém řízení si zaměstnavatel vybírá vhodného nového zaměstnance.
Řízení může probíhat v několika kolech a mít různou podobu. Liší se podle toho,
jak si jej zaměstnavatel připraví, nebo podle toho, o jakou práci se ucházíte.
Čas a místo pohovoru, který vám zaměstnavatel nabídne, je vhodné akceptovat. Každý pochopí, pokud máte něco neodkladného, pokud si však vymýšlíte
příliš, může ztratit o setkání s vámi zájem.
Pozvání na výběrový pohovor může přijít e-mailem nebo telefonicky – buďte
proto připraveni na obě varianty. Do telefonu se představujte celým jménem, nezapomeňte na podzrav „Dobrý den, Pavel Novák u telefonu“ na místo „Zdravím,
tady Novák“ nebo ještě hůře „Slyším“. Také si hlídejte, zda máte volnou e-mailovou schránku, pokud se zaměstnavateli vrátí e-mail jako nedoručitelný, je pravděpodobné, že se vás již nepokusí kontaktovat znovu. 127
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Znejte svůj životopis a jeho detaily. Skutečnost, že neznáte svůj životopis, může
u zaměstnavatelů vyvolat domněnku, že jste si životopis nepsali sami nebo že mlžíte
či dokonce lžete. Hlavní zásadou je říkat pravdu.
Samotný pohovor vede ten, kdo práci nabízí. Odpovídejte přesně na to, na co se
vás budou ptát. Neskákejte nikomu do řeči, nevymýšlejte si a nelžete. Když dostanete
možnost ptát se, položte člověku, se kterým pohovor vedete, připravenou otázku.
Na závěr poděkujte, zeptejte se, kdy můžete očekávat odpověď a popřejte pěkný den.

55

4.8. Sebezaměstnání
Představa vlastního podnikání při péči o osobu závislou může být na první
pohled velice složitá, nejistá a možná dokonce ekonomicky nezajímavá.
Pokud se na tuto variantu uplatnění na trhu práce podíváme s větším nadhledem, tak můžeme nalézt výhody/charakteristiky, které bychom při rozhodování
neměli pomíjet:
• Podnikání nabízí možnost vhodně organizovat čas mezi prací a rodinou. Je
třeba si uvědomit, že péče o osobu závislou často neumožňuje osmihodinovou pracovní dobu a už vůbec ne souvislého času. Pokud nemáme možnost
částečného úvazku u zaměstnavatele, je podnikání možností, jak sloučit
práci a péči o závislého.
• Můžeme do jisté míry ovlivňovat výdělek z podnikání. Opět platí, že často můžeme v podnikání trávit méně času, proto je důležité neočekávat, že
podnikání přinese více peněz. Při nedostatku možností zkrácených úvazků
na trhu práce je to však spíše rozhodování mezi nižším příjmem v případě
podnikání nebo „žádným“, pomineme-li příspěvek na péči v případě nezaměstnání.
• Oblast podnikání může a nemusí být shodná s naší předchozí profesí. Podnikání nabízí možnost se realizovat v činnosti, která je nám blízká, ve které vynikáme, která nás v již tak složité životní situaci ještě více nestresuje
a nepřetěžuje. Stejně tak to může být oblast naší stávající profese, ve které
využijeme všech znalostí – trhu, zákazníků, dodavatelů, postupů, kontaktů
a kterou uzpůsobíme vykonávání vlastního podnikání.
Jak začít podnikat
Rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním
Zjednodušeně řečeno, jako zaměstnanci jsme vykonávali zadanou často různě
komplexní práci, za kterou jsme dostali vyplacenu mzdu. Často jsme nevnímali
další procesy, které zaměstnavatel řeší, jako jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy zaměstnance, výpočet a odvod daně z příjmu a samozřejmě
zajištění práce, hledání zakázek, propagace podnikání, pojištění rizik z podnikání, investice do vybavení, opravy, pronájmy, energie atd.
Jako podnikatel všechny uvedené činnosti musíme začít provádět „sami“. Samozřejmě záleží na rozsahu, složitosti našeho zvoleného podnikání a také na
tom, které činnosti si můžeme dovolit zadat externím dodavatelům – účetní,
prodavač, IT podpora apod.
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Právní forma podnikání
Právní forma podnikání se promítne nejvíce do způsobu ručení za závazky
z podnikání, ale také například do způsobu vedení účetnictví, platby daní, termínů plateb vůči různým institucím apod. Je to zásadní volba na začátku rozhodování o podnikání.
Můžete podnikat jako:
• F
 yzická osoba, která odpovídá za závazky celým svým majetkem (podnikatel nebo také OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná).
• P
 rávnická osoba, kdy za závazky odpovídá obchodní společnost, společník
ručí do výše nesplacených vkladů (např. akciová společnost – a.s., společnost s ručením omezeným – s.r.o., družstvo a další).
Zásadním je posouzení, jaká rizika a finanční dopady naše podnikání představuje. Například jako překladatel, asistent, IT pracovník, podnikatel ve vybraných řemeslech, nejspíš nebudu pracovat s takovými rizikovými projekty, velkými objemy peněz, kde by – jelikož ručím za své podnikání celým majetkem,
hrozilo, že se velmi zadlužím a díky nesplácení těchto dluhů přijdu třeba o dům
nad hlavou. V tomto případě by se tedy nabízela volba právní formy podnikání
jako tzv. fyzická osoba, která je také administrativně určitě nejjednodušší.
Naopak, pokud je mým podnikáním obchod se zbožím s velkým obratem
peněz a hrozbou ztrát, zaměstnávám více zaměstnanců, nebo je mé podnikání
zatíženo bankovní půjčkou, bude volba podnikání jako právnická osoba – například společnost s ručením omezením lepší volbou. Jak z názvu vyplývá ručení, je
v tomto případě omezeno na základní majetek společnosti, který je dohledatelný
v obchodním rejstříku.
Podnikání jako hlavní či vedlejší činnost
Jako podnikatel, stejně jako dříve zaměstnanec a náš zaměstnavatel, musíme
platit sociální a zdravotní pojištění. Je to jedna ze základních povinností podnikatele vůči státu.
Tzv. hlavní a vedlejší činnost určuje náš vztah k sociálnímu pojištění. Jelikož
se zaměřujeme na podnikání při péči o závislého člena rodiny, můžeme se přihlásit k tomu, že je naše podnikání tzv. vedlejší činností.
Aby naše činnost byla pro sociální pojištění brána jako činnost vedlejší, musíme splnit jednu z následujících podmínek:
metodika pro neformální pečovatele
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• z aměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (když máme
například dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tis. Kč, tak tuto
podmínku nesplňujeme)
• p
 řiznání starobního důchodu, a to i předčasného (u předdůchodu je však naše
výdělečná činnost činností hlavní)

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy
6,75% ze zisku. (Ztrátou z předchozích let si tady zisk nemůžeme snížit.)
Pokud je náš příjem veden jako vedlejší činnost, nemusíme platit zálohy, vše
zaplatíme až po skončení roku na základě tzv. Přehledu, obdobně jako u sociálního pojištění. Zdravotní pojištění nás bude stát podle toho, kolik jsme si za rok
vydělali: pokud se náš výdělek blížil nule, i zdravotní pojištění se bude blížit nule.

• n
 árok na invalidní důchod
• n
 árok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství
a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
• o
 sobní péče o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I
• o
 sobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde
o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti
• v ýkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejsme voják
z povolání
• jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na
budoucí povolání)

V prvním roce vedlejší samostatné činnosti zálohy neplatíme. Od druhého roku platíme podle tzv. Přehledu příjmů, který musíme Správě sociálního
zabezpečení nejčastěji do konce dubna následujícího roku odeslat. Přehled je
častou součástí dnes populárních online formulářů daně z příjmu fyzické osoby
– daňového přiznání, které jako fyzická podnikající osoba musíte podat do 30. 3.
následujícího roku. Pokud nám v něm vyšla povinnost zálohy platit, nebude to
méně než minimální záloha při vedlejší činnosti.
Máme-li podnikání jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok
nám vyšla nižší záloha než minimální (nebo s podnikáním začínáme), platíme
aspoň minimální zálohy.
– v roce 2019 platíme zálohu 955 Kč (od podání přehledu za rok 2018 do podání přehledu za rok 2019)
Pro srovnání v případě hlavní činnosti je povinnost platit minimální zálohu
pro rok 2019 ve výši 2 388 Kč.

Z uvedených informací vyplývá, že podnikání jako vedlejší činnosti nabízí pečujícím značné finanční výhody týkající se plateb jednotlivých záloh na sociální
a zdravotní pojištění. Snižují tak významně prvotní bariery vstupu do podnikání.

Podnikání, živnosti a příjmy
Pokud pomineme tzv. jinou samostatně výdělečnou činnost, do které spadají
příjmy autorů, nezávislých povolání (umělci, herci hudebníci…) nebo třeba různých znalců, jsou podle zákona o daních z příjmů příjmy z podnikání:
• p
 říjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
• p
 říjmy ze živnosti
• p
 říjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
• podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku
Právě živnostenské podnikání je nejčastější formou podnikání. Dříve užívaný
Živnostenský list v papírové podobě dnes již ale nedostaneme. Na živnostenském úřadě, kde živnosti a začátek podnikání ohlašujeme, získáme živnostenské
oprávnění, které je evidováno ve veřejně přístupném živnostenského rejstříku.
V tom si můžete také ověřit, jaké živnosti má ten který podnikatel evidovány,
což také určuje, jaké druhy podnikání může provozovat. Můžeme si nechat také
vyhotovit výpis ze živnostenského rejstříku.

Zdravotní pojištění a s ním spojené případné zálohy musíme platit, pokud
máme příjmy z podnikání.

Založení živnosti
Většinu živností budeme tzv. ohlašovat na kterýkoliv živnostenský úřad. Musíme doložit, že splňujeme všeobecné podmínky a zaplatíme správní poplatek
1 000 Kč. Tento jednodušší postup stačí pro tzv. živnosti volné.
Pokud chceme živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné, doložíme navíc požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi, které jsou podrobně uvedeny v příloze živnostenského zákona a určitě se v tomto
případě vyplatí předchozí návštěva úřadu a konzultace ohledně požadovaných
dokladů.
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Provozovna
Jedním z posledních základních kroků spojených se zahájením podnikáním
je skutečnost, zda musíme mít registrovánu tzv. provozovnu, nebo si postačíme
s místem podnikání.

Místem podnikání je adresa, odkud podnikatel-fyzická osoba řídí své podnikatelské aktivity.
V případě, že se místo podnikání liší od bydliště podnikatele, musí podnikatel
označit objekt, ve kterém má umístěno místo podnikání, a to jménem a příjmením a identifikačním číslem.
Provozovnou se rozumí prostor, ve kterém je živnost prakticky provozována a na základě výše uvedeného může být fakticky shodná s místem podnikání.
Na rozdíl od místa podnikání, které je vždy u jedné FO pouze jedno, provozoven můžete mít neomezeně, to ale také znamená, že nemusí mít žádnou – povinnost vlastnit provozovnu žádný zákon podnikateli nepředepisuje.
Pokud budeme opět trochu zjednodušovat, tak místo podnikání postačí v případě tzv. domácích kanceláří, účetních, lektorů, různých poradců, projektantů,
grafiků, řemeslníků a další podnikatelů, kteří provádějí práci u klienta. V zásadě u nich nedochází k tomu, že zákazníci tráví čas, parkují, přemisťují materiál
apod. v místě podnikání.
Pokud se jedná o prodejnu, dílnu, skladovací prostor, místo, kde pracují zaměstnanci, jedná se o provozovnu, která kromě jiného musí splňovat podmínky
kolaudace nebytového prostoru pro danou činnost, požární a hygienické podmínky. Provozovna musí být také před zahájením jejího užívání registrována na
živnostenském úřadě.
Jak se na podnikání připravit, kdo mi pomůže
Kromě již uvedených základních informací týkajících se podnikání při péči
o závislého člena rodiny je samozřejmě nutné posoudit vlastní podnikatelský
záměr – myšlenku, princip, podmínky fungování. V ideálním případě by bylo
dobré připravit podnikatelský plán, což je dokument, který popisuje jednotlivé
kritické části podnikání.
Než se vrhneme na detailní přípravu našeho podnikání, stojí za to provést
jednoduchou SWOT analýzu tj. analýzu silných, slabých stránek, příležitostí
a hrozeb. Položme si otázku, jaké jsou mé silné stránky i ve vztahu ke zvolenému
podnikání a jaké jsou ty slabé. Snažíme se posuzovat sami sebe, hledat uvnitř.
K definovaným slabým stránkám potom podle jejich závažnosti hledejme, jak je
eliminovat nebo snížit jejich dopad.
Obdobně se podívejme tentokrát kolem sebe a posuďme, jaké příležitosti
v okolí vidíme a jaké hrozby jsme schopni ve fázi přípravy podnikání vyhodnotit. Stejně jako v první části i zde hledejme řešení hrozeb tak, abychom nezůstali
pouze u jejich identifikace.
Silné stránky a příležitosti neberme jako samozřejmost. V podnikání je třeba
je vyzdvihnout, využít, tvoří jistotu a stabilitu oproti slabým stránkám a hrozbám.
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Na živnostenském úřadě s námi pracovník vyplní tzv. Jednotný registrační formulář, v rámci kterého založíme svoji živnost/i a ohlásíme začátek našeho podnikání a správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a zdravotní pojišťovnu.
Zvolit si můžeme jakoukoliv kombinaci živností, podstatné je, abychom
měli ohlášeny takové, které potřebujeme pro výkon podnikání.
Volné živnosti – např. překladatelská a tlumočnická činnost; příprava a vypracování technických návrhů; grafické a kresličské práce; zprostředkování obchodu a služeb; nákup a prodej; umělecko-řemeslné zpracování kovů a další.
Volná živnost je multiprofesní živnost. Sdružuje činnosti, které nevyžadují
odbornou způsobilost. Do volné živnosti tedy patří veškeré výrobní činnosti,
obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené jako živnosti vázané, živnosti
řemeslné ani živnosti koncesované. Některé z činností volné živnosti vyjmenovává Příloha 4 živnostenského zákona.
Řemeslné živnosti – např. pekařství, cukrářství; kosmetické služby; truhlářství, podlahářství a další, více Příloha 1 živnostenského zákona.
Abychom získali řemeslnou živnost, musíme splňovat odbornou způsobilost:
• odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi) – viz §
21 odst. 1 Živnostenského zákona nebo
• odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru – viz § 22
odst. 1 Živnostenského zákona nebo
• byli jsme určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici
a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci – viz § 21 odst. 2 Živnostenského zákona nebo
• máme aspoň 6 let praxe v oboru – viz § 22 f) Živnostenského zákona
Vázané živnosti – např. projektová činnost ve výstavbě; obchod se zvířaty
určenými pro zájmové chovy; revize, prohlídky a zkoušky určených technických
zařízení v provozu a další viz Příloha 2 živnostenského zákonu.
Abychom získali vázanou živnost, musíme splňovat odbornou způsobilost,
např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i určitou délku praxe.
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Otázky k jednotlivým blokům SWOT analýzy mohou vypadat například takto:
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K
 omunikační schopnosti?
D
 ovednosti?
P
 lánování času?
Z
 kušenost, znalosti?
S chopnost vytvářet sítě?
S ebemotivace?
V
 ždy přichází s novými nápady?
M
 ísto a geografie?
K
 valifikace, důvěryhodnost?
D
 obrý s IT
D
 okončí všechno, co začne?
P
 řátelé, podpora rodiny?
S chopnost financovat?
Příležitosti

• Č
 asto ho/ji žádají jiní lidé o pomoc?
• D
 ěti dospělé nebo dostatečně velké,
aby se o sebe postaraly?
• V
 íce času?
• T
 echnologický vývoj a inovace?
• N
 ové trhy, např. na internetu?
• M
 ůže se přestěhovat?
• M
 á přátele v zahraničí?
• P
 ozvání od přátel přidat se k obchodnímu projektu?

Slabé stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O
 sobní okolnosti, pověst?
M
 ezery v dovednostech?
Š patné hospodaření s penězi?
N
 emůže pracovat rychle, pod tlakem, dodržet termíny?
N
 edostatečné finance?
Ž
 ádné kvalifikace?
M
 orálka, odhodlání, vůdcovství?
Ž
 ádná podpora?
N
 emá rád administrativu?
N
 ízká sebedůvěra?

Hrozby
• P
 olitické – možná ztráta výhod od
státu?
• D
 opady legislativy?
• V
 liv životního prostředí?
• V
 ývoj IT – nedostatek schopností?
• R
 odinné závazky?
• P
 roblémy s dluhy?
• O
 mezení – zdravotní problémy?
• N
 egativní poznámky rodiny?
• N
 edostatečné zabezpečení?
• N
 epřekonatelné slabé stránky?

Podnikatelský plán se svou standardní strukturou není slohovou prací a neměl by tak být chápán. Naopak, poskytuje při přípravě podnikání v jednotlivých kapitolách otázky, jejichž zodpovězením se postupně probereme podstatnými částmi podnikání. Zodpovězení některých otázek bude jednoduché,
u jiných, týkajících se například zákazníků, konkurentů budeme muset provést
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průzkum trhu, okolí, získat názory potenciálních zákazníků apod., abychom
byli vůbec schopni považovat danou část podnikání za připravenou. V této fázi
přípravy můžeme objevit nedostatky, narazit na nové příležitosti, získat důležité kontakty. Stejně tak se jedná o fázi přípravy podnikání, kterou je vhodné
konzultovat s někým z vašeho okolí. Ať už jsou to rodina, partneři nebo dodavatelé, odborní poradci.
Struktura podnikatelského plánu
Úvod – citát, motto, slogan
Motivace k vlastnímu podnikání – úplný popis výchozích podmínek, z nichž
vycházím. Jak lze moji kvalifikace v regionu uplatnit. Co na trhu chybí a jak to
mohu svou prací využít k získání finančního zisku. Co od podnikání očekávám.
Podnikatelský záměr – co s tím, co umím, a mám, udělám, abych se uživil
(prostory, kvalifikace, dovednosti, osobní vazby – známosti, vybavenost technikou nebo nářadím).
Obchodní teritorium – odkud čekám své zákazníky, zeměpisné vymezení,
počet obyvatel a jeho kupní síla, dopravní obslužnost s ohledem na moje místo
podnikání, sociální a průmyslová struktura, budoucnost rozvoje regionu, velikost, kterou jsem schopen snadno obsloužit.
Analýza zákazníka – jaké má očekávání, co hledá, co mu na trhu chybí, s čím
bojuje, co by ho přimělo ke změně, rozdělení na skupiny podle významu, firemní zákazníci vs+ soukromé subjekty, charakteristika podle potřebnosti nabízené
služby či výrobku.
Analýza konkurence – místo, charakteristika firmy, silné a slabé stránky.
Průzkum dodavatelů – co k podnikání potřebuji a kdo mi to dodá a za kolik. Jde jak o hmotné potřeby a materiál, tak o služby – odvoz, dovoz, účetnictví
a právní otázky.
Charakteristika profese a vnitřní organizace – potřebné znalosti, dovednosti, legislativní omezení, sezónnost. Právní forma, zaměstnanci, odpovědnost,
administrativa.
metodika pro neformální pečovatele
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Provozovna – potřeba provozovny nebo místa podnikání? V případě provozovny požadavky na velikost, orientaci, možnosti na trhu, představa o výši nájmu, mám již zajištěnou? Umístění, adresa, uspořádání, vybavení, nutné úpravy.
Plánek provozovny, příjezdové komunikace, zdroje energie, sklady.
Prodejní plán – způsob prodeje, plán tržeb, ceny, oslovení zákazníků, propagace a její kanály, cena propagace.
Obecné prodejní podmínky – kalkulace nákladů, smlouvy, objednávky a další potřebná dokumentace zakázek.
Vstupní aktiva – co mám k dispozici, lidské zdroje, stroje, vybavení jinými
slovy, co jsem již pořídil a vlastním včetně finančního vyčíslení. Lze tak posoudit
dosavadní investici před zahájením podnikání.
Nutné investice – stroje, vybavení, školení případně další potřebné nákupy
a investice včetně případné platby úvěr a úroků.
Finanční plán – kolik budu potřebovat peněz a kde je získám a jak je splatím,
kolik mám vlastních prostředků.

Zdroje na internetu
Pro přípravu podnikání a rozšíření potřebných informací a znalostí lze využít celou řadu webů, které mají vysokou odbornou úroveň a jsou zaměřeny
prakticky.
https://navolnenoze.cz/
popis z jejich webu „Na volné noze je projekt s přímočarým posláním
— podporovat a propagovat české nezávislé profesionály (freelancery,
živnostníky, drobné podnikatele). Děláme to rádi, již od roku 2005 jako
vůbec 1. služba svého druhu v Česku.
Jádro naší komunity tvoří 950 profesionálů, kteří se prezentují v našem
katalogu, a dále tisíce freelancerů navštěvujících naše školení, setkání či
srazy. Naše novinky ze světa podnikání osloví v průměru 150.000 lidí měsíčně přes Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, podcast a nejčtenější
blog o podnikání v ČR. Z našich zkušeností čerpá také 1. kniha pro freelancery v češtině Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové.“

https://www.podnikatel.cz/
Rozsáhlý server s informacemi, články, praktickými radami pro podnikatele.

Co-working
Co-working nebo jinak také sdílený pracovní prostor je poměrně zajímavou
variantou pro „kancelářské“ podnikatelské záměry. Za měsíční poplatek si můžete pronajmout kancelářský stůl na několik hodin denně, jeden den v týdnu
apod., podle potřeby. K dispozici je často také zasedací místnost, občerstvení
a někdy i další služby, jako daňové, IT a jiné poradenství. Nespornou výhodou
co-workingů je to, že se v nich setkáme s kolegy podnikateli, kteří řeší často podobné problémy, čelí nejistotě a můžeme si tak navzájem být oporou nebo třeba
i obchodním partnerem. Často jsou místem organizování různých odborných
přednášek a srazů s cílem rozvíjet skupinu místních podnikatelů.
V Olomouci je jistě nejzajímavějším https://www.vault42.cz
Seznam co-workingů v celé ČR udržuje přehledně portál na volné noze na
této adrese https://navolnenoze.cz/blog/coworkingy/
Za zmínku stojí také pražský, ostravský a brněnský Impact HUB, kteří využívají celosvětovou platformu HUB, která nabízí kromě sdílených pracovních
prostor mnohem více služeb včetně podpory neziskových projektů a rozjezdu
sociálních inovací. https://impacthub.cz/en

Nabídka vzdělávání pro zájemce o podnikání je poměrně široká a spíše se
zaměřuje na jednotlivé aspekty podnikání, finance, marketing, podnikání na internetu apod.
Rekvalifikační kurz s komplexní přípravou nabízí v Olomouci například Podnikatelská líheň https://podnikatelskalihen.cz/.
Zajímavou alternativou je také Pavel Ovesný a jeho Punkové podnikání nebo
Lesa pán viz https://blog.pavelovesny.cz/.
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https://www.ipodnikatel.cz
Portál ro začínající podnikatele mimo jiné vydávající zajímavý magazín
„Starting up“ https://www.startingup.cz/
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PŘEHLED PERSONÁLNÍCH A PRACOVNÍCH AGENTUR
V OLOMOUCI

Dávky pomoci v hmotné nouzi
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc

Manpower
Horní náměstí 7 • 772 00 Olomouc • tel.: 585 237 315
e-mail: olomouc@manpower.cz

Dávky státní sociální podpory
• porodné
• rodičovský příspěvek
• přídavek na dítě
• příspěvek na bydlení
• pohřebné

PRAGMA personální agentura s.r.o.
tř. Kosmounautů 8 • 779 00 Olomouc • tel.: 587 433 412
e-mail: olomouc@e-pragma.cz
Advantage Consulting, s.r.o.
BEA Centrum Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1 • 779 00 Olomouc • tel.: 773 799 245
e-mail: olomouc@acjobs.cz

Dávky pro osoby závislé na pomoci jiné osoby
• příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním pojištěním
• příspěvek na mobilitu
• příspěvek na zvláštní pomůcku
Dávky pěstounské péče
• příspěvek na úhradu potřeb dítěte
• odměna pěstouna
• příspěvek při převzetí dítěte
• příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
• příspěvek při ukončení pěstounské péče

Dávky v nezaměstnanosti
• podpora v nezaměstnanosti
• podpora při rekvalifikaci		

GASL
Pavelčákova 437/6 • 779 00 Olomouc • tel.: 773 447 447 • e-mail: info@gasl.cz

Rodych s..r.o.
Pražská 25 • 779 00 Olomouc • tel.: 585 051 208 • e-mail: rodych@rodych.cz

Dávky nemocenského pojištění
• nemocenské
• peněžitá pomoc v mateřství
• ošetřovné
• vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Žolíková práce
Komenského 925/21 • 779 00 Olomouc • tel.: 733 712 964
e-mail: chcipraci@zolikovaprace.cz
Comfort Job Agency s.r.o.
Dolní Náměstí 172/16 • 77900 Olomouc • tel.: 731 531 826
e-mail: olomouc@komfortgroup.cz

Dávky důchodového pojištění
• starobní důchod
• invalidní důchod
• vdovský a vdovecký důchod
• sirotčí důchod

Příloha

Pracanti s.r.o.
Dobrovského 1038/35 • Olomouc • tel.: 800 400 201
e-mail: olomouc@pracanti.eu

Grafton
Horní náměstí 14 / 17 • 779 00 Olomouc • tel.: 584 108 780
e-mail: olomouc@grafton.cz

POJISTNÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY
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Trenkwalder Olomouc
Sokolská 22 • 77900 Olomouc • tel.: 585 226 007
e-mail: Olomouc@trenkwalder.com

AGENTURA PLUS, s.r.o.
Kateřinská 107/5 • 779 00 Olomouc • tel.: 608 202 388 • e-mail: olomouc@plusko.cz
doprovázení přes hranice
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