Příloha 5
Modelace nákladů k NAPDZ, vize 2, specifický cíl 1, opatření 3 –
příspěvek na péči
Úvod
Text NAPDZ: „Změnit kritéria pro hodnocení funkčního postižení lidí s duševním onemocněním
v rámci posuzování výše příspěvku na péči a získání průkazu ZTP (zvlášť těžce zdravotně
postižení), a to buď doplněním kritérií ve vztahu k příznakům duševní nemoci a souvisejících
omezení, případně vyčlenění zvláštního stupně závislosti a kritérií nároku na ZTP u této cílové
skupiny.“
Vzhledem k dosavadní absenci informací pro odhad nákladů veřejných rozpočtů na
uskutečnění výše uvedeného navrhovaného opatření NAPDZ byla provedena tato modelace.
Ta je založena na několika předpokladech, které jsou čistě arbitrátní a je vhodné je pozměnit
na základě následné expertní diskuse, případně na základě nových informací, které nejsou
v současné době k dispozici.
Data použitá pro modelaci pocházejí z údajů publikovaných na stránkách MPSV
https://www.mpsv.cz/cs/31567 a z dokumentu téhož ministerstva: Informace o vyplacených
dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2019.
Aktuální data
Měsíční výše příspěvku na péči:
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
•
3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
•
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
•
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby, 13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
•
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby, 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
•
880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
•
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
•
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby, 12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
•
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby, 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

Počet příjemců příspěvků na péči a % z celkového počtu dle stupňů závislosti v prosinci 2018:
I. stupeň závislosti: 105 490 (29,5 %)
II. stupeň závislosti: 115 946 (32,4 %)
III. stupeň závislosti: 85 769 (23,9 %)
IV. stupeň závislosti: 51 018 (14,2 %)

Počet příjemců příspěvků na péči a % z celkového počtu dle věku v prosinci 2018:
0-17 let:

30 457 (8,5 %)

18 a více let: 327 766 (91,5 %)
Parametry modelu:
•

•

•

Počet nově přiznaných příspěvků na péči z titulu duševního onemocnění
A) 10 000
B) 20 000
C) 30 000
Poměr stupňů závislosti nově získaných příspěvků na péči z titulu duševního
onemocnění, tj. I. stupeň : II. stupeň : III. stupeň : IV. stupeň
1) 39,5 % : 42,4 % : 13,9 % : 4,2 %
2) 29,5 % : 32,4 % : 23,9 % : 14,2 %
3) 19,5 % : 22,4 % : 33,9 % : 24,2 %
Kombinací výše uvedených hodnot parametrů dostáváme 9 variant: od A1 po C3

Předpoklady modelu:
•
•

•

•

Věková struktura nových příjemců příspěvku na péči z titulu duševního onemocnění je
stejná jako u stávajících příjemců.
Na základě výstupu ze škálování podle „Metodiky hodnocení pacientů dlouhodobě
hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích“ předpokládáme, že polovina nových
příjemců příspěvků na péči u III. a IV. stupně závislosti by využívala pobytové sociální
služby.
Poměr stupňů závislosti nově přiznaných příspěvků na péči pro duševně nemocné se
ve variantě 2 rovná poměru skutečně pobíraných příspěvků na péči pro všechny
příjemce v prosinci 2018.
Varianta 1 je založena na předpokladu, že noví příjemci z řad duševně nemocných mají
nižší stupeň závislosti, varianta 3 předpokládá opak. Procentuální změny jsou arbitrární
a oproti variantě 2 symetrické – pohyb 10 p.b. příjemců nahoru či dolů po stupních
závislosti.

•
•

Výše příspěvku v modelu je totožná s aktuální výší, platnou od července 2019.
Předpokládá se přiznání příspěvku k 1.1. daného roku a jeho pobírání po celý rok, aniž
by došlo ke změně stupně závislosti.

Výsledky modelu:
Zobrazeny v mil. Kč ročně v hodnotách roku 2019:

Varianta

A

B

C

1

534,9

1 069,8

1 604,7

2

805,2

1610,5

2415,7

3

1 055,7

2 111,5

3 167,2

Závěr:
Z modelace vyplývá, že přiznání příspěvku na péči pro duševně nemocné v řádu desítek tisíc
osob by mělo dopad na výdajovou stranu státního rozpočtu v řádu jednotek miliard Kč.
Přesnější odhad dopadu by záležel na struktuře z hlediska stupně závislosti, věku a
souběžného využívání pobytových sociálních služeb.

