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Úvod 

Rychlé šíření pandemie onemocnění COVID-19 od března 2020 má na sektory velmi 
různorodý dopad. Nejhůře jsou zasaženy služby, které vyžadují vysokou úroveň fyzické 
blízkosti k zákazníkům a mají vysoký podíl malých podniků nebo mikropodniků, jež nemají 
rezervy na kompenzaci klesající poptávky po službách (Pouliakas a Branka 2020). Velmi často 
se jedná o odvětví, která vyžadují střední až nízkou úroveň dovedností a hledají pracovníky ve 
skupinách, jež jsou silně vystaveny vlivu pandemie onemocnění COVID-19 a vykazují vysokou 
úroveň nehlášené práce. Kromě odvětví cestovního ruchu a pohostinství se povaha služeb, 
struktura podniků a také modely zaměstnanosti1 setkávají rovněž v oblasti osobních služeb a 
služeb pro domácnost (PHS). 
 
Evropská komise (2012) definuje PHS jako „[pokrývající] širokou škálu činností, které přispívají 
k pohodě rodin a jednotlivců v domácnostech: péči o děti, dlouhodobou péči o starší a 
zdravotně postižené osoby, úklid, doučování, domácí opravy, zahradnické práce, podporu IKT 
atd.“ To ukazuje, že poskytování PHS pomáhá starším i zdravotně postižením osobám v 
každodenním životě, nabízí rodinám flexibilitu neinstitucionalizované péče o děti a umožňuje 
využití (vysoce) specializovaných služeb v domácnosti i okolo ní. Kromě toho je PHS 
považováno za oblast zaměstnanosti s vysokým růstovým potenciálem (Baga et al. 2020). Tato 
zpráva proto analyzuje kroky, které přijaly vlády v celé Evropě, aby zmírnily šok způsobený 
pandemií onemocnění COVID-19, pokud jde o rozsah/kvalitu služeb a úroveň zaměstnanosti v 
různých odvětvích PHS. Kromě toho předkládá doporučení pro další podporu rozvoje oblasti 
PHS v členských státech EU. 
 
Analýzy vycházejí z výsledků výzkumu, který zkoumá krátkodobý dopad onemocnění COVID-
19 na odvětví PHS a odpovídající politické reakce v Rakousku, Belgii, Bulharsku, České 
republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, 
na Maltě, v Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Švédsku. 
Ve výzkumu byl uplatněn přístup založený na smíšených metodách: 
• Byl proveden průzkum mezi organizacemi PHS, pracovníky v oblasti PHS a domácnostmi 
využívajícími pracovníky PHS / zaměstnávajícími pracovníky PHS; 
• Byl proveden sekundární výzkum shromažďující informace o politických reakcích na důsledky 
situace týkající se onemocnění COVID-19 v různých odvětvích PHS; 
• Proběhly rozhovory s odborníky z devíti vybraných zemích.2 

 
1 Pouze v tomto ohledu nebo v některých typech služeb nabízených v oblasti PHS; viz Oddíl 2, kde je podrobně popsána 
rozmanitost PHS. 
2 Výzkum se uskutečnil v rámci projektu „Rozvoj osobních služeb a služeb pro domácnost“ (Ad-PHS), v rámci kterého se 
setkalo sedm partnerů: Evropská asociace poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD); Evropská 
federace služeb jednotlivcům (EFSI); organizace UNI Global Union Europa (UNI Europa); Evropská federace odborových svazů 
potravinářství, zemědělství, cestovního ruchu a příbuzných oborů (EFFAT); organizace Diesis COOP; Institut pro ekonomiku, 
práci a kulturu (IWAK) a Evropská federace zaměstnání v rodině (EFFE) (viz https://ad-phs.eu/). 
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Dopad pandemie onemocnění COVID-19 
na organizace, uživatele a pracovníky v PHS 
 

Za účelem prozkoumání dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na oblasti PHS byl zahájen 
průzkum v 27 členských státech EU. Poskytl 215 odpovědí z 15 zemí a proběhl v období od 
23. září a do 23. listopadu 2020. Většina odpovědí pocházela ze zemí, kde je oblast PHS 
rozvinutější a poskytovatelé PHS dobře organizovaní, takže mohli průzkum šířit ve svých úzce 
propojených sítích. Jedná se o: Itálii, Belgii, Německo, Francii a Finsko. Jelikož 50 % odpovědí 
pocházelo z Itálie, jsou zde posuzovány odděleně. Obecně platí, že žádná reakce nepřišla ze 
zemí, kde Ad-PHS projekt nepůsobil (země s méně rozvinutou oblastí PHS, jako je 
Chorvatsko, Kypr, Řecko, Lotyšsko a Litva – s významnou výjimkou Portugalska). Vzhledem k 
tomu, že počet odpovědí je omezený, není průzkum reprezentativní pro cílovou populaci. 
Odpovědi z průzkumu byly obohaceny a uvedeny do souvislostí pomocí poznatků z 
rozhovorů s odborníky ze sdružení PHS (zájmové zastoupení zaměstnavatelů a pracovníků) z 
devíti zemí: Rakouska, Belgie, Estonska, Finska, Francie, Německa, Irska, Rumunska a 
Španělska. 
Průzkum se zaměřil na první vlnu pandemie onemocnění COVID-19 (únor/březen-červen 
2020) a zkoumal: 
• Dopad pandemie na tyto organizace, uživatele a pracovníky v PHS; 

• Strategie, které byly použity pro zvládání dopadů pandemie; 
• Podpůrné struktury, které byly k dispozici. 
 

65 % respondentů zastupovalo organizace PHS, 26 % domácnosti uživatele PHS / 
zaměstnavatele pracovníků v PHS a 9 % odpovědí ve vzorku pocházelo od pracovníků v PHS.3 
 

Důsledky pandemie onemocnění COVID-19 na činnosti organizací, uživatelů a 
pracovníků v PHS 
 
V polovině organizací PHS došlo během prvního vlny pandemie onemocnění COVID-19 k 
úplnému (26 %) nebo částečnému (24 %) uzavření podniku. 44 % respondentů v průzkumu 
uvedlo, že dopad krize na jejich příjmy byl silný a 39 % hovořilo o mírného vlivu. V důsledku 
toho 73 % respondentů uvedlo, že jejich celková finanční kapacita byla negativně ovlivněna 
(Schéma 1). 73 % organizací PHS odpovědělo, že bylo obtížné najít nové zákazníky, což je 
ukazatel, že ztrátu v podnikání bylo těžké kompenzovat.  
 
Dotazovaní z různých zemích hlásili, že zákazníci PHS měli různé důvody pro zrušení služeb 

 
3 Následující prezentace výsledků průzkumu neobsahuje odpovědi z Itálie a je proto založena na 108 odpovědích ze 14 zemí. 
Na rozdíl od převládajících profilů organizací PHS, domácností a pracovníků, respondenti uvedli, že většinou poskytují nebo 
využívají ne pečovatelské služby (např. úklid). 
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během pandemie: protože trávili více času doma, mohli v domácnosti vykonávat více práce, 
měli k dispozici méně finančních zdrojů nebo měli obavy o zranitelné skupiny v domácnosti. 

V důsledku toho 73 % respondentů uvedlo, že jejich celková finanční kapacita byla negativně 
ovlivněna (Schéma 1). 73 % organizací PHS odpovědělo, že bylo obtížné najít nové zákazníky, 
což je ukazatel, že ztrátu v podnikání bylo těžké kompenzovat. Dotazovaní z různých zemích 
hlásili, že zákazníci PHS měli různé důvody pro zrušení služeb během pandemie: protože trávili 
více času doma, mohli v domácnosti vykonávat více práce, měli k dispozici méně finančních 
zdrojů nebo měli obavy o zranitelné skupiny v domácnosti. I když se názory odborníků lišily, 
zdá se, že obecně platí, že pečovatelské služby byly méně často zrušeny než služby 
nesouvisející s péčí, pokud nebyly poskytovány zranitelným skupinám. 
 
Schéma 1: Aspekty poskytování PHS ovlivněné pandemií onemocnění COVID-19 (únor-červen 2020): Organizace 
PHS (v %) 
 

 
Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 
 
Zástupci organizací PHS navíc odpověděli, že psychická pohoda (76 % respondentů) a fyzické 
zdraví (60 %) jejich personálu byly negativně ovlivněny, což ztěžovalo správu kontinuálního 
poskytování služeb. Situace rovněž měla negativní dopad na nábor pracovníků (66 %), což je 
podstatné například v situaci, kdy obvyklí pracovníci nebyli k dispozici kvůli nemoci nebo 
rodinným povinnostem. Je zajímavé, že většina respondentů uvedla, že v této situaci zůstala 
komunikace buď nedotčena (44 %), nebo ji situace dokonce pozitivně ovlivnila (17 %). 
Dotazovaní odborníci sdělili, že organizace PHS vynaložily zvláštní úsilí při komunikaci se svými 
pracovníky PHS, aby zmírnily nejistotu, s níž se potýkali, nalezly individuální řešení pro 
domácnosti i pracovníky v PHS, a zajistily tak kontinuitu služeb. 
 
Většina domácností (68 % respondentů) uvedla, že finanční zdroje, které mají k dispozici pro 
nákup služeb PHS, nebyly vůbec ovlivněny nebo že dopady byly sotva patrné (18 %). 
Dostupnost finančních prostředků pro PHS byla mírně ovlivněna ve 14 % případů. Odpovědi z 
průzkumu však naznačily, že služby byly poskytovány jako obvykle pouze ve 25 % případů. Ve 
39 % případů organizace PHS nebo pracovník služby zcela zrušil a ve 14 % případů byly služby 
zrušeny částečně. Pouze 11 % domácností v průzkumu uvedlo, že ony byly těmi, kdo služby 
zrušil částečně a v dalších 11 % případů zcela. 
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Rozhovory s odborníky však těmto závěrům odporovaly a naznačovaly, že ztráty v podnikání a 
propouštění v oblasti PHS byly způsobeny především sníženou poptávkou domácností, 
zejména v oblasti pečovatelských služeb. Nesrovnalost s největší pravděpodobností je 
důsledkem toho, že náš vzorek je vychýlen směrem k domácnostem, které využívají převážně 
domácí úklidové služby. 
 
Podle názoru domácností nebyla většina aspektů poskytování PHS ovlivněna, kromě změny 
komunikace s pracovníkem v PHS, která byla převážně hodnocena jako negativní (79 %) 
(Schéma 2). Naproti tomu komunikace s organizací PHS se zhoršila pouze v 9 % případů a 
dokonce se zlepšila v 7 % případů. Zdá se, že v situaci nejistoty bylo pro organizace PHS snazší 
znovu zajistit komunikaci s klienty a pracovníky a zorientovat je. 
 
Schéma 2: Aspekty poskytování PHS ovlivněné pandemií onemocnění COVID-19 (únor-červen 2020): Domácnosti 
(v %) 
 

 
Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 
 

46 % pracovníků PHS odpovědělo, že se jejich příjem během první vlny pandemie onemocnění 
COVID-19 vůbec nezměnil nebo téměř nezměnil (9 %). U 27 % respondentů se však situace 
mírně změnila a u 9 % silně. Při dotazování na změny v příjmech 46 % respondentů uvedlo, že 
jejich pracovní doba byla zkrácena, a 9 % uvedlo, že byli propuštěni. V této nejisté situaci 36 % 
pracovníků PHS v průzkumu uvedlo, že jejich schopnost najít další práci byla, stejně jako jejich 
schopnost najít nové pracoviště, negativně ovlivněna (Schéma 3). Nejzásadnější obavou 
pracovníků PHS však bylo jejich fyzické zdraví, neboť 82 % respondentů uvedlo, že pandemie 
onemocnění COVID-19 na něj měla nepříznivý dopad. Rozhovory naznačily, že to souviselo se 
stresem kvůli omezené dostupnosti osobních ochranných prostředků (OOP) během prvních 
týdnů pandemie, jakož i kvůli nutnosti pracovat v prostředí, kde byly stávající jistoty 
poskytování služeb náhle zpochybněny. Pracovníci PHS navíc zjistili, že bylo obtížné 
pokračovat v práci v situaci, kdy byl jejich soukromý život ovlivněn pandemií onemocnění 
COVID-19. 
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Schéma 3: Aspekty poskytování PHS ovlivněné pandemií onemocnění COVID-19 (únor-červen 2020): Pracovníci v 
PHS (v %) 

 

 
Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID (2020). 
 
 

Strategie organizací, uživatelů a pracovníků v oblasti PHS pro zvládání 
dopadů pandemie onemocnění COVID-19 
 
Většina organizací PHS uvedla, že svým pracovníkům poskytly osobní ochranné pomůcky (91 
%) a revidovaly normy a postupy poskytování služeb (84 %) (Schéma 4). Učinily tak po 
informační kampani, která proběhla ve většině zemí, jejíž cílem bylo upozornit na kontakty 
se zranitelnými skupinami a dodržování přísných hygienických opatření. V souladu s novými 
normami pro poskytování služeb byla změněna frekvence, doba trvání a/nebo povaha služeb 
(69 %). Mezi oblasti, které byly revidovány patří jak interní komunikace (60 %), tak kontakty s 
externími partnery (49 %). Také pohoda pracovníků PHS byla často zmiňovaným tématem 
(71 %). Odpovědi ukazují, že zatímco 39 % organizací PHS snížilo pracovní dobu svých 
zaměstnanců a 11 % ji zvýšilo, trvalejší rozhodnutí týkajících se personálu byla přijata méně 
často: 20 % respondentů uvedlo, že najalo nové pracovníky PHS a 14 % zaměstnance 
propustilo. Často nebyly k dispozici obvyklé kanály pro nábor pracovníků, zejména pokud se 
organizace spoléhaly na přístupnost veřejných orgánů. Například v Německu nemohly 
organizace PHS spolupracovat s úřady práce při náboru pracovníků PHS. Ve Španělsku nebyly 
otevřené úřady sociálního zabezpečení zapojené do registrace soukromých pečovatelů, což 
ztěžovalo oficiální nábor pracovníků v PHS zejména domácnostem starších osob. 
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Schéma 4: Opatření přijatá organizacemi PHS během pandemie onemocnění COVID-19 (únor–červen 2020) (v %) 

 

Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 

 
Mezi hlavní opatření, která domácnosti přijaly, patřilo zajištění OOP pro své pracovníky (50 % 
respondentů) nebo zabývání se jejich pohodou (39 %) (Schéma 5). Z odpovědí vyplývá, že 
relativně malý podíl domácností se rozhodl doladit otázky poskytování služeb (např. 
přeformulovat normy pro poskytování služeb nebo zkrátit/prodloužit pracovní dobu 
pracovníků). 

 

Schéma 5: Opatření přijatá domácnostmi během pandemie onemocnění COVID-19 (únor–červen 2020) (v %) 
Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 

V případě pracovníků PHS bylo nejčastěji přijatým opatřením použití OOP, které poskytl 
zaměstnavatel (64 % respondentů) nebo si je pracovníci koupili sami (27 %) (Schéma 6). 
Považovali však za nutné zrušit služby v domácnostech se zvláště zranitelnými skupinami (55 
%). 
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Schéma 6: Opatření přijatá pracovníky PHS během pandemie onemocnění COVID-19 (únor–červen 2020) (v %) 

 
 

Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 

 

Podpůrná opatření a struktury dostupné pro organizace, uživatele a 
pracovníky v PHS 
 
Reakce členských států EU na pandemii onemocnění COVID-19 se do značné míry lišily (Oddíl 
3). Abychom získali základní přehled o standardních podpůrných opatřeních v různých 
oblastech PHS, požádali jsme účastníky průzkumu, aby uvedli, zda bylo konkrétní podpůrné 
opatření dostupné, či nikoli (Schéma 7). 72 % respondentů uvedlo, že měli k dispozici 
doporučení nebo pokyny, jakož i programy státní podpory (78 %). Mírně nižší podíl účastníků 
uvedl dostupnost právního poradenství v oblasti pracovního práva a předpisů (77 %) nebo 
rady, jak nejlépe využít vládní programy podpory (61 %). Jak ukázaly rozhovory, personální 
otázky nebo žádosti týkající se vládních fondů podpory se v době všeobecné nejistoty řešily 
jen obtížně a všechny strany v oblasti PHS potřebovaly kvalitní poradenství. V několika zemích 
přijaté programy podpory pro organizace nebo pracovníky PHS dosud nesplnily svůj slib 
ohledně zmírnění dopadu pandemie, protože finanční prostředky dosud nebyly přiděleny 
nebo jsou předmětem revize a případného vrácení, pokud nebyly splněny všechny podmínky. 
Je pozoruhodné, že dodávky OOP byly k dispozici pouze pro 43 % respondentů. Partneři z 
různých zemí potvrdili, že především na začátku pandemie onemocnění COVID-19 bylo 
nesmírně obtížné získat osobní ochranné pomůcky, přestože představovaly zásadní 
předpoklad pro pokračování poskytování služeb PHS nebo jejich obnovení. 
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Schéma 7: Dostupnost podpůrných opatření během pandemie onemocnění COVID-19 (únor-červen 2020): 
Organizace, domácnosti a pracovníci v PHS (v %) 
 

 
Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 
 

Je důležité uvést, že mezi organizacemi, domácnostmi a pracovníky PHS existovaly mírné 
rozdíly. Většina organizací PHS uvedla, že vládní programy podpory byly k dispozici (86 %) a 
poradenství, jak programy nejlépe využít, mohl využít vyšší podíl respondentů (56 %). V 
situaci, kdy pandemie onemocnění COVID-19 ovlivnila základy pracovního poměru (např. 
krátkodobou práci, náhradu v souvislosti s karanténou), mělo 70 % respondentů přístup k 
právnímu poradenství ohledně pracovního práva a předpisů. 80 % respondentů se navíc 
mohlo spolehnout na doporučení nebo pokyny pro poskytování PHS. Z toho vyplývá, že 
organizace PHS měly větší možnost získávat informace o dostupných podpůrných opatřeních 
než například domácnosti zaměstnávající pracovníky v PHS. Kromě toho bylo mnoho nástrojů 
navrženo v souvislosti s formálním pracovním vztahem s organizací PHS a bylo jimi 
spravováno, a proto měly organizace větší tendenci zajímat se o dostupnost různých možností 
podpory. 
 
Naši partneři v rozhovorech zdůraznili, že získání přehledu o situaci za neustále se měnících 
podmínek bylo pro každého v oblasti PHS velmi problematické. Jak uvedli respondenti 
průzkumu, 53 % nemělo k dispozici jediný informační bod pro poradenství (Schéma 7).  
Pro organizace PHS byly prvním zdrojem informací pro zvládnutí pandemie onemocnění 
COVID-19 veřejné orgány (49 % respondentů) a sdružení poskytovatelů PHS (35 %). 25 % 
domácností jako uživatelů PHS a v některých případech zaměstnavatelé PHS nejprve 
konzultovali informace poskytnuté veřejnými orgány, ale většina (64 %) výslovně uvedla, že 
ani veřejné orgány, sdružení poskytovatelů PHS nebo odbory jim nesloužily jako první zdroj 
informací. Pracovníci PHS nejprve brali v úvahu především informace poskytnuté sdružením 
poskytovatelů PHS (36 %) nebo veřejnými orgány (27 %). 

Organizace, domácnosti a pracovníci v PHS hodnotili odpověď orgánů na onemocnění COVID-
19 především jako špatnou (34 %) nebo průměrnou (31 %) (Schéma 8), zatímco 29 % bylo s 
kroky orgánů spokojeno. 
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Schéma 8: Hodnocení odpovědi orgánů na pandemii onemocnění COVID-19 (únor-červen 2020): Organizace, 
domácnosti a pracovníci v PHS (v %) 
 

 
Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 
 

Situace byla zcela opačná, pokud jde o hodnocení kroků sdružení PHS, které během pandemie 
onemocnění COVID-19 hodnotilo 38,9 % respondentů hodnotilo jako dobré, 30,6 % jako 
průměrné a pouze 16,7 % jako špatné (Schéma 9). 

 
Schéma 9: Hodnocení odpovědi sdružení PHS na pandemii onemocnění COVID-19 (únor-červen 2020): 
Organizace, domácnosti, pracovníci v PHS (v %) 
 

Zdroj: Průzkum Ad-PHS onemocnění COVID-19 (2020). 

 
 
 
Organizace, domácnosti a pracovníci v PHS během pandemie onemocnění 
COVID-19 v Itálii 
Jelikož většina odpovědí z Itálie pocházela z domácností využívajících PHS nebo 
zaměstnávajících pracovníky v PHS (92 %), lze dopady pandemie onemocnění COVID-19 
popsat podrobněji pouze s ohledem na tuto skupinu. 47 % domácností uvedlo, že v prvních 
měsících krize poskytovalo svým pracovníkům v PHS OOP (únor-červen 2020). Kromě toho 37 
% respondentů se zabývalo pohodou svých pracovníků v PHS a 36 % revidovalo normy a 
postupy poskytování služeb. To naznačuje, že se domácnosti snažily udržet služby v chodu. Je 
však třeba pamatovat, že pro některé domácnosti to muselo být náročné, protože 14 % 
zaznamenalo silný a 29 % mírný pokles dostupných zdrojů. V důsledku toho 18 % italských 
domácností, které se průzkumu zúčastnily, zrušilo služby PHS zcela a 16 % částečně. Mezi 
podpůrnými opatřeními v oblasti PHS uvedly organizace, domácnosti a pracovníci v PHS, že 
byly k dispozici doporučení a pokyny (65 % respondentů průzkumu), vládní programy podpory 
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(44 %) a právní poradenství v oblasti pracovního práva a předpisů (43 %). 45 % však uvedlo, 
že poradenství, jak nejlépe využít vládní programy podpory, k dispozici nebylo. Kromě toho 65 
% uvedlo, že chyběly dodávky OOP. V této situaci 46 % všech italských respondentů 
posuzovalo odpověď orgánů jako špatnou a 20 % jako průměrnou, zatímco pouze 23 % 
uvedlo, že byla dobrá. Hodnocení odpovědi sdružení PHS bylo příznivější, přičemž 34 % 
účastníků průzkumu naznačilo, že byla dobrá a 22 % ji hodnotí jako průměrnou.  

 

 

 

 

Podpůrná opatření dostupná v oblasti PHS 
během pandemie onemocnění COVID-19 
 

 

Během pandemie onemocnění COVID-19 členské státy EU vyvinuly velmi odlišné strategie v 
oblasti PHS, ačkoli sledovaly stejné cíle: Stabilizaci poskytování PHS pro různé skupiny 
uživatelů a zachování PHS jako sféry, která nabízí obchodní příležitosti široké škále 
poskytovatelů a zaměstnání velkému počtu pracovníků v PHS. Nejprve představíme obecný 
přehled hlavních problémů a přístupů v oblasti systému sociální péče, který umožňuje 
zranitelným a/nebo závislým skupinám zůstávat ve vlastní domácnosti. Následně uvedeme 
příklady podpůrných opatření, která se zabývala kontinuitou obchodní činnosti a 
zaměstnanosti v oblasti PHS. 

 
PHS jako součást systému sociální péče 
 
Z výsledků sekundárního výzkumu poskytování PHS v systémech sociální péče 21 členských 
států EU vyplynulo, že subjekty, které organizují, poskytují a financují PHS pro zranitelné 
skupiny, si byly vědomy potřeby tyto služeb udržet. Podpůrná opatření se zabývala obcemi, 
organizacemi PHS a pracovníky PHS (zvýšení jejich odolnosti) nebo uživateli (což jim umožnilo 
vypořádat se s konkrétními problémy vyplývajícími z pandemie onemocnění COVID-19). Tyto 
vybrané příklady ilustrují různé přístupy používané v jednotlivých členských státech EU: 
• V zemích, kde je sociální péče organizována obcemi, centrální vláda zvýšila strop obecních výdajů 
souvisejících s onemocněním COVID-19 nebo přidělila dodatečné finanční prostředky obcím, aby 
mohly kompenzovat další výdaje během pandemie (např. v Dánsku a Estonsku). Španělská vláda 
zřídila fond ve výši 300 milionů EUR na pokrytí potřeb souvisejících s onemocněním COVID-19 v 
oblasti poskytování sociálních služeb. V Bulharsku byl rozsah služeb poskytovaných projektem 
financovaným fondem ESF „Péče o dospělé osoby pod patronací“ rozšířen tak, aby zahrnoval dodávky 
potravin, léků a dalšího základního zboží starším osobám, zejména v odlehlých oblastech; 
• V Německu organizace PHS, jež pravidelně poskytují služby sociální péče osobám, které dostávají 
příspěvek ve výši 125 EUR ze sociálního pojištění, mohly požadovat úhradu těchto služeb ze sociálního 
pojištění, i když byly služby pozastaveny; 
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• Ve Francii bylo rozhodnuto, že pracovníci poskytující služby sociální péče v domácnosti by měli 
obdržet bonus ve výši částky stanovené místními orgány. Politický závazek se však dosud nenaplnil v 
případě všech pracovníků, neboť udělený bonus se v jednotlivých regionech značně liší; 
• V Polsku byl zvýšen příspěvek pro osoby se zdravotním postižením na najmutí osoby, která 
poskytne podporu; v Německu byl prodloužen termín pro čerpání příspěvků na osobní péči u služeb 
sociální péče. 

 
S nástupem pandemie onemocnění COVID-19 obce vnímaly jako potřebné upravit své stávající 
služby a nabídnout nové druhy služeb. Například návštěvy domácností byly nahrazeny 
telefonními hovory nebo virtuálními návštěvami za účelem kontroly pohody klientů a snížení 
jejich osamělosti (např. Dánsko) nebo byly nalezeny způsoby, jak zapojit rodinu a komunitu do 
reorganizovaných forem poskytování služeb (např. Itálie). Omezení osobních kontaktů vedlo 
obce k reorganizaci komunikačních kanálů, jako v Bukurešti, kde byla zřízena speciální 
telefonní linka, na které starší osoby, jež nemohly využít podpůrnou strukturu, měly možnost 
požádat o pomoc při vaření, osobní hygieně nebo podávání léků. V Německu sociální pojištění 
výslovně souhlasilo s odměňováním alternativních služeb (např. nákupů potravin nebo 
telefonických hovorů místo služeb přímé péče) poskytovaných osobami s nižší úrovní 
kvalifikace nebo dobrovolníky ze sousedství. 
 
Tyto pružné reakce na problémy spojené s pandemií onemocnění COVID-19 se snažily 
zachovat struktury poskytování sociální péče v systému sociální péče. Ve většině zemí byla 
však omezení dalekosáhlá a postradatelné aktivity v domácnosti byly odloženy, zejména u 
osob, které se mohly spolehnout na vlastní sociální sítě. Například na Maltě byly služby v 
oblasti pracovní terapie, komunitní a sociální práce pro osoby s různým postižením nabízeny 
pouze v případech, kdy byly považovány za naléhavé a nezbytné. Do značné míry to souviselo 
s okamžitou dostupností OOP, protože ve většině zemí byly upřednostněny potřeby nemocnic 
nebo pečovatelských domů. Ve Slovinsku například slovinská Národní rada organizací pro 
zdravotně postižené výslovně požádala orgány, aby zařadily zranitelné osoby se zdravotním 
postižením mezi prioritní skupiny, které by měly obdržet OOP, a zdůraznila tak závislost služeb 
sociální péče na tomto vybavení. 
 
Kromě toho došlo ke změnám zavedených postupů pro poskytování služeb v zájmu ochrany 
pracovníků v PHS: V Nizozemsku byly zřízeny speciální „korona týmy“ poskytující péči pouze 
pacientům s onemocněním COVID-19; na Slovensku byla zkrácena pracovní doba nebo se 
změnilo načasování přestávek, aby se minimalizovaly kontakty mezi pracovníky v PHS. 
 
V zemích s velmi přísnými pravidly pro omezení pohybu osob byli zaměstnanci v PHS 
považováni za klíčové pracovníky a byla jim přiznána rozšířená mobilita. Ve Španělsku jim 
článek 7 královského dekretu č. 463/2020 poskytl nezbytnou mobilitu a právo vstoupit do 
domácností svých klientů. Rovněž v Itálii mohli pracovníci PHS pokračovat v práci, i když vláda 
navrhla pozastavení činnosti, pokud to nevyžadují výjimečné okolnosti. To však nastolilo 
otázku, za jakých podmínek by služby, které nemohly být poskytnuty, měly být odměňovány. 
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To záviselo na obecných pravidlech pro nemocenskou, která se změnila v několika zemích 
(např. v Dánsku a Estonsku) a ve většině případů byl nabídnut velkorysejší přístup k 
nemocenským dávkám. V Itálii měli pracovníci v domácnosti nárok na příspěvek na domácí 
izolaci nebo hospitalizaci prostřednictvím zdravotnického fondu Casacolf v případě, že 
onemocněli COVID-19. Rovněž v Lucembursku bylo poskytování PHS v soukromých 
domácnostech specificky regulováno s tím, že zaměstnanci nemohli odmítnout práci, pokud 
neměli potvrzení od lékaře. Pouze v případech, kdy byl rodinný příslušník nakažen 
onemocněním COVID-19, byli pracovníci osvobozeni od práce a měli nárok na odměnu za 
zrušené služby. 
 
Pracovníci, kteří v cizích domácnostech bydlí, představují zvláštní a sporný případ v oblasti 
PHS, neboť byli silně ovlivněni omezením nadnárodní mobility. V Rakousku, kde většina 
pečovatelů, kteří v cizích domácnostech bydlí, pochází z Rumunska, Bulharska nebo 
Chorvatska, poskytla ústřední vláda jednorázový bonus osvobozený od daně ve výši 500 euro 
těm, kdo prodloužili svou směnu alespoň na čtyři týdny. Kromě toho byly organizovány 
speciální vlaky a lety, které pečovatelům umožnily obejít obecná cestovní omezení. Během 
pandemie onemocnění COVID-19 se zhoršily podmínky stálých pečovatelů (jak formální, tak 
neformální), neboť rodinní příslušníci snížili frekvenci svých návštěv v domácnostech starších 
osob. Kromě toho byli migranti, kteří pracují jako stálí pečovatelé, méně chráněni před 
propuštěním (např. v Polsku) a svévolným snížením mezd. V Nizozemsku je odborová 
organizace FNV zastupovala v pracovních sporech a navrhovala zřízení nouzového fondu, z 
něhož budou vypláceni ti, kdo přišli o výdělek. V Itálii byla meziútvarovým nařízením vydaným 
v květnu 2020 přiznána imunita zaměstnavatelům, kteří zaregistrovali své nehlášené 
pracovníky v domácnosti, a pracovníkům v cizí domácnosti, kteří pracovali v Itálii před 31. 
říjnem 2019, a to vydáním povolení k dočasnému pobytu. 
 
 

Úprava nástrojů PHS jako prostředků na podporu poskytování PHS 
 
V zemích, kde existují nástroje na podporu využívání a poskytování PHS, byly nástroje 
upraveny, aby zajistily kontinuitu obchodní činnosti a zaměstnanosti v oblasti PHS. Byly buď 
navrženy tak, aby zvýšily poptávku po PHS, nebo – častěji – byly využity ke zmírnění dopadu 
klesající poptávky po PHS:4 
• Strana poptávky: 

- V Lucembursku byl maximální paušální daňový příspěvek na zaměstnávání pracovníků v 
domácnosti dočasně zvýšen z 5 400 EUR na 6 750 EUR; 

- V Itálii osoby, které měly děti mladší 12 let a nevybraly si 15 dní placené dovolené, obdržely 
poukázku ve výši 600 EUR na služby péče o děti; 

- V Belgii byla platnost poukázek na služby, hlavního nástroje finanční podpory na vyvolání 
poptávky po PHS, prodloužena o tři měsíce; 

 
4 Můžeme tady představit pouze výběr takových opatření, aby bylo možné ilustrovat škálu přístupů přijatých členskými státy 
EU. 
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- V Bruselu v Belgii se regionální dotace na poukázky na služby zvýšily o 2 EUR za hodinu z 
14,60 EUR na 16,60 EUR mezi 18. březnem a 30. červnem 2020. Tato doplňková podpora 
byla zamýšlena jako kompenzace za pořízení dalších OOP; 

 
• Strana nabídky: 

- V bruselském regionu bylo zavedeno hrubé odškodnění ve výši 2,5 EUR za hodinu dočasné 
nezaměstnanosti. Mělo zaručit náhradní příjem ve výši 95 % pravidelného platu pracovníka v 
PHS, který v předchozích 14 měsících pracoval alespoň hodinu v bruselském regionu se svým 
současným zaměstnavatelem. Valonská vláda vyčlenila dalších 8,6 milionů EUR, aby zajistila 
plnou mzdu dalším 40 000 pracovníkům v PHS; 

- Ve Španělsku bylo pracovníkům v domácnosti poskytnuto 70 % jejich platu, pokud prokázali, 
že přišli o místo nebo jejich práce byla pozastavena. Od března do září 2020 poskytla 
španělská vláda pracovníkům v domácnosti přes 23 000 takových dotací; 

- V Itálii obdrželi pracovníci v domácnosti, kteří nebydleli u svého zaměstnavatele a jejichž 
pracovní smlouva / pracovní smlouvy byly uzavřeny na více než deset hodin týdně, podporu 
ve výši 500 EUR v dubnu a květnu 2020. 

 

Ve většině zemí byly k dispozici obchodní úvěry, osvobození od daně nebo obecné programy 
podpory společností (např. francouzský Fond solidarity pro organizace s obratem nižším než 1 
milionů EUR, které utrpěly více než 50 % ztrát příjmů). I když režimy podpory byly rozmanité a 
byly přístupné i mikropodnikům nebo osobám ve svobodném podnikání, většina z nich nebyla 
určena pro oblast PHS a nevzala v úvahu specifika dané oblasti. Například německý systém 
podpory při mimořádných událostech mohl být využit na pokrytí provozních nákladů (např. 
pronájmu kanceláří), ale nikoli na zaměstnance. Organizace PHS však uvedly, že vzhledem k 
tomu, že poskytování služeb probíhá v domácnostech, většina jejich nákladů souvisí s 
personálem. V Rakousku byla pro osoby samostatně výdělečně činné, které pečují jako stálí 
pečovatelé, k dispozici nouzová pomoc ve výši 2 000 EUR. Jelikož však mnozí z nich jsou 
registrováni ve svých domovských zemích a nemají rakouský bankovní účet, na podporu 
neměli nárok. 

 

 

 

 

Doporučení politik na podporu rozvoje 
oblasti PHS 

 
Pandemie onemocnění COVID-19 představovala pro oblast PHS vážnou výzvu: Ukázala, že je 
naléhavě nutné přijmout politická opatření na podporu její odolnosti při měnících se 
podmínkách. To se týká zejména pečovatelských služeb, které jsou poskytovány v rámci 
systému dlouhodobé péče. Závislost různých uživatelů PHS na spolehlivém poskytování služeb 
prokazuje potřebu uznat význam PHS a výslovně se zabývat dalším rozvojem této oblasti v 
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probíhajících nebo plánovaných reformách systému dlouhodobé péče. Je nezbytné vyřešit 
otázky související s financováním a okruhem příjemců PHS, jakož i profily dovedností a 
pracovní podmínky pracovníků PHS. 
 
Revidované přístupy v rámci poskytování PHS během pandemie onemocnění COVID-19 
odhalují následující problémy, které je třeba řešit v členských státech EU v širším rámci 
financování a odpovědnosti PHS: 
• Organizace poskytování PHS: Je nutné najít způsoby, jak reorganizovat PHS v systému sociální 
péče, aby se do něj ve větší míře zapojily rodiny nebo místní komunity. Vzhledem k tomu, že to 
zahrnuje posouzení zvláště naléhavých a/nebo složitých situací, včetně různých aktérů, nestačí zřídit 
digitální platformy pro poskytování služeb. Spíše je třeba zvážit, jak kombinovat různé nabídky a 
reorganizovat informační toky. Dále je třeba znovu definovat vztahy mezi různými aktéry a jejich 
odpovědnosti; 
• Poptávka po PHS: V důsledku dlouhodobějšího pozastavení zejména služeb sociální péče 
zranitelným skupinám, potřeba PHS narostla. Jelikož se však finanční možnosti zákazníků v mnoha 
případech snížily, tato potřeba PHS nemůže dostat konkrétní podobu poptávky po PHS bez cílených 
podpůrných nástrojů. Tato otázka je obzvláště relevantní, protože pandemie onemocnění COVID-19 
zhoršila již existující nedostatky v poskytování a financování PHS. Dále je třeba revidovat a rozšířit 
nástroje na podporu poptávky po PHS, aby se zabránilo rozšíření nehlášené práce v oblasti PHS v 
situaci, kdy hlášené služby nejsou cenově nebo snadno dostupné; 
• Pracovní podmínky pracovníků PHS: V několika zemích rozšíření nehlášené práce v oblasti PHS 
znamenalo, že většina pracovníků PHS neměla přístup k nástrojům státní podpory, což zhoršilo jejich 
pracovní podmínky a hospodářskou situaci. Během první fáze pandemie onemocnění COVID-19 se 
také zaregistrovaní pracovníci PHS setkali s mimořádně vysokou úrovní počáteční nejistoty ohledně 
poskytování služeb, změnou rámcových podmínek pro poskytování služeb a obavami týkajícími se 
bezpečnosti práce jak ve vztahu k sobě samým, tak k zákazníkům. Zúčastněné strany z různých 
členských států EU uvedly, že to souvisí s obecným vnímáním oblasti PHS jako podružné ve srovnání 
se zdravotní péčí a systémem dlouhodobé péče. Tato vysvětlení ukazují že je nutné přiznat stejnou 
důležitost oblasti PHS, protože se jedná o základní podpůrný pilíř ve větších systémech zdravotní péče 
a poskytování dlouhodobé péče. 
 

Navzdory obtížné situaci vyplývající z pandemie onemocnění COVID-19 prokázala oblast PHS 
svou odolnost prostřednictvím reakce na krizi. Zúčastněné strany v oblasti PHS při zvládání 
různých problémů prokázaly odhodlání, kreativitu a schopnost pokroku, čímž ukázaly inovační 
potenciál, který je oblasti PHS vlastní. Nastal čas využít těchto podnětů k podpoře poskytování 
snadno a cenově dostupných služeb v oblasti PHS. 
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