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Abstrakt 
 
Cílem předložené monografie je zhodnotit vybrané aspekty, které v souvislosti se 
stárnutím populace mohou v příštích letech ovlivňovat životní podmínky seniorů. V 
tomto smyslu byla pozornost soustředěna na hledání odpovědi na tři otázky: 

- do jaké míry umožňují starobní důchody zabezpečit potřeby seniorů, 

- zda jsou služby sociální péče dostupné ve všech správních obvodech obcí s 
rozšířenou působností, 

- zda je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti 
sociálních služeb. 

Vedle hledání odpovědí na tyto otázky byla v rámci terénního šetření shromážděna 
empirická data o životních podmínkách osob starších 55 let, žijících ve městech 
(obcích) do 5 000 obyvatel tak, aby v následujícím období bylo možné koncipovat mj. 
doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v 
předseniorském věku. 

 

Klíčová slova: stárnutí populace; starobní důchody; zdravotní péče; sociální služby; 
životní podmínky seniorů 

 

 

Abstract 
 
The aim of this monograph is to evaluate selected aspects of the aging population 
which may affect the living conditions of seniors in future. In this sense, attention was 
focused on finding answers to three questions: 

- to what extent allow pensions to secure the needs of seniors, 

- whether social care services are available in all administrative districts of 
municipalities with extended competence, 

- whether the Czech Republic is prepared for the consequences of an aging population 
in the area of social services. 

Besides finding answers to these questions were within a field survey collected 
empirical data on the living conditions of people over 55 years old, living in towns 
(municipalities) to 5,000 people. Based on this data it would be possible to design in 
the future recommendations for improving the conditions for ensuring independent life 
of the elderly and the pre-retirement age. 

 

Key words: ageing population; retirement; health care; social services; welfare of the 
elderly 
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Úvod 

Od přibližně počátku tohoto tisíciletí věnuje Evropská unie v rámci svého úsilí o 
koordinaci sociálních politik zvýšenou pozornost problematice prevence sociálního 
vyloučení, resp. sociálního začleňování sociálně znevýhodněných osob. Přestože Česká 
republika patří dlouhodobě v mezinárodním porovnání v této oblasti k zemím s 
nejnižším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením, je potřeba i v naší zemi této 
problematice věnovat soustavně zvýšenou pozornost.  

Vzhledem k aktuálním demografickým trendům je potřeba věnovat pozornost 
této otázce i u seniorské populace. Cílem předložené monografie je proto zmapovat 
vybrané aspekty péče o seniory z hlediska prevence jejich sociálního vyloučení. V 
tomto smyslu byl položen důraz na hledání klíčových aspektů, které mají nepříznivý 
vliv na životní úroveň a životní podmínky osob v seniorském a předseniorském věku a 
které nepříznivým způsobem ovlivňují pozitivní stárnutí obyvatelstva. Naše populace 
stárne, přičemž tempo tohoto stárnutí patří v Evropě k nejrychlejším. Do r. 2050 
vzroste počet obyvatel starších 65 let o více než dvě třetiny, podíl osob této věkové 
skupiny na celkovém počtu osob se zvýší o necelých 80 p.b., necelá jedna třetina 
populace bude starší než 65 let. V poslední době se stále silněji ozývají hlasy, že na 
důsledky tohoto vývoje není naše společnost připravena. 

Například v oblasti sociálních služeb dříve realizované rozbory mj. ukázaly, že v 
dostupnosti sociálních a zdravotních služeb pro seniory v jednotlivých regionech 
existují značné rozdíly. Chybějící kapacity v pobytových zařízeních sociálních služeb 
nejsou saturovány službami v jiných formách ambulantních a terénních sociálních ani 
zdravotních služeb, na regionální úrovni nedochází k propojování sociálních a zdravot-
ních služeb. Současné evropské trendy, projevující se v odklonu od péče poskytované 
v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí 
jednotlivých klientů, se v naší zemi uplatňují pouze ve velmi omezeném měřítku. 

Celá monografie je rozdělena do 7 kapitol, v nichž je věnována pozornost ně-
kterým klíčovým aspektům péče o seniory z hlediska prevence jejich sociálního vylou-
čení a z hlediska naplňování Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí 
pro období let 2013-2017. 

V první kapitole je pozornost soustředěna na charakteristiku přínosu Národního 
akčního plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 pro sociální 
začleňování seniorů, přičemž je zdůrazněn význam age managementu z prevence 
rizika sociálního vyloučení starších osob a seniorů. 

Ve druhé kapitole je pozornost věnována charakteristice některých statistických 
údajů o situaci seniorů z hlediska prevence sociálního vyloučení na základě údajů 
výběrového šetření "Životní podmínky EU - SILC (2008-2012)". ČR se na základě 
vyhodnocení indikátorů sociální exkluze využívaných Eurostatem dlouhodobě řadí k 
zemím EU s nejnižší mírou rizika chudoby, a přestože senioři nepatří v rámci naší 
populace mezi skupiny nejvíce ohrožené sociálním vyloučením, ukázaly některé dříve 
realizované rozbory, že existují určité skupiny, které jsou chudobou a sociálním 
vyloučením ohroženy více než ostatní. Tyto údaje jsou východiskem pro některé další 
rozbory, které byly v rámci přípravy této monografie realizovány.  

Ve třetí kapitole je věnována pozornost významu starobních důchodů pro 
zabezpečení potřeb seniorů v ČR. Na základě charakteristiky základních teoretických 
přístupů k pojetí starobního důchodu z hlediska zabezpečení potřeb seniorů a charak-
teristiky základních makroekonomických údajů o dávkách důchodového pojištění je v 
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další části této kapitoly proveden rozbor struktury spotřeby důchodců se speciálním 
zaměřením na schopnost krytí potřeb důchodců v oblasti sociálních služeb.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na rozbor dostupnosti vybraných služeb sociální 
péče v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Po zrušení 
okresních úřadů přešly zřizovatelské kompetence do samosprávné působnosti krajů a 
měst, hodnocení dostupnosti služeb v těchto správních regionech však nebylo díky 
absenci statistických údajů nikdy realizováno. Proto provedený rozbor představuje 
východisko pro dlouhodobé zkoumání např. vlivu střednědobých plánů rozvoje sociál-
ních služeb na rozsah dostupnosti těchto služeb v jednotlivých správních obvodech 
těchto obcí s rozšířenou působností. 

Pátá kapitola je věnována pokusu o kvantifikaci důsledků stárnutí populace v 
naší zemi na potřebu služeb sociální péče. O stárnutí populace bylo již mnohé napsáno, 
naprostá většina příspěvků je však orientována na problematiku dlouhodobé 
ne/udržitelnosti důchodového systému, problematice dopadů demografických změn na 
potřebu sociálních služeb a zdravotní péče je věnována pozornost zpravidla pouze 
okrajově. Proto je v této kapitole představena na základě využití regresní analýzy 
projekce potřeby služeb sociální péče, která je založena na vyhodnocení vývoje podílu 
osob pobírajících příspěvek na péči podle pohlaví, věku a míry závislosti v letech 2007 
-2009, vč. důsledků, které lze v následujících letech očekávat. 

V předposlední kapitole jsou sumarizovány hlavní poznatky, které byly získány 
v rámci terénního šetření, které na základě výsledků výběrového řízení realizovala pro 
VÚPSV, v.v.i. společnost INESAN, s.r.o. Cílem realizovaného šetření bylo shromáždit a 
vyhodnotit empirická data, na jejichž základě bude možné koncipovat mj. doporučení 
ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v předseniorském 
věku (tj. ve věku 55-64 let). Získaná empirická data se týkají především těchto oblastí: 

- příjmy a ekonomická situace dotazovaných osob (její objektivní charakteristiky i 
subjektivní vnímání respondentem), 

- klíčové charakteristiky sociálního prostředí dotazovaných (např. vztahy k příbuzným, 
sousedům apod.), 

- zdravotní situace dotazovaných osob, využívání zdravotních služeb, využívání služeb 
sociální péče, 

- identifikace a vyhodnocení významu rizikových jevů, které mohou přispět k 
sociálnímu vyloučení dotazovaných (příjmová situace, zdravotní stav apod.), 

- specifikace okruhu služeb, které dotazované osoby využívají, resp. mají zájem 
využívat, včetně důvodů jejich nevyužívání. 

Na tomto základě jsou následně v poslední kapitole koncipovány některé 
výzkumné podněty, jejichž realizace v praxi by měla přispět ke zlepšení podmínek 
života osob ve věku 55 +. 

Při řešení projektu a přípravě monografie byly uplatněny především tyto 
strategie a metody řešení: 

- rozbor statistických údajů charakterizujících dostupnost služeb sociální péče v 
jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností,  

- rozbor struktury příjemců příspěvku na péči a prognóza jejího očekávaného vývoje 
do r. 2030,  

- rozbor demografického vývoje podle údajů Projekce obyvatelstva do r. 2065, 
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- sekundární analýza literatury věnované problematice aktivního stárnutí a 
intergenerační solidarity, 

- terénní šetření o podmínkách pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v 
předseniorském věku (tj. ve věku 55-64 let).  

Při realizaci těchto strategických a metodologických přístupů byly využity tyto 
výzkumné techniky: 

- rozbor odborné literatury, právních norem a programových dokumentů, 

- rozbor statistických pramenů, 

- terénní šetření o podmínkách pro zajištění nezávislého života osob ve věku 55+, 

- vyhodnocení zjištěných informací, modelování jednotlivých návrhů a doporučení. 
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1.  Národní akční plán podporující pozitivní 
stárnutí pro období let 2013 až 2017 a jeho 
přínos pro sociální začleňování seniorů 

Základním dokumentem integrujícím přístup k sociálnímu začleňování seniorů je 
Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Národní akční plán podporující pozitivní 
stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále jen "Národní akční plán") se zabývá jedním 
z rizik budoucí sociální situace seniorů - důsledky demografického vývoje populace 
České republiky. Navazuje na předchozí národní plány přípravy na stárnutí zpracová-
vané pro Českou republiku od roku 2003. Jde o mezirezortní strategické dokumenty 
připravované členskými státy Evropské unie v návaznosti na Madridský mezinárodní 
akční plán pro problematiku stárnutí (2002) přijatý na světovém shromáždění OSN 
k problematice stárnutí. Z pohledu sociálního začleňování seniorů Národní akční plán 
lze hodnotit jako jednoznačný krok kupředu ve smyslu dlouhodobého koncepčního 
plánování boje proti sociálnímu vyloučení seniorů a prevence sociálního vyloučení této 
skupiny obyvatel. Progresivním prvkem je jasná definice prioritních oblastí i stupeň 
konkrétnosti jednotlivých opatření s přiřčením plnění těchto opatření konkrétním 
aktérům. Krokem správným směrem je snaha zapojit do přípravy strategie a realizace 
opatření aktéry na všech relevantních úrovních. Národní akční plán sleduje sedm 
strategických oblastí. Jednotlivé strategické oblasti jsou dále organizovány podle 
specifických cílů, které jsou naplňovány plánovanými opatřeními. Základním kamenem 
strategie, od kterého se odvíjí celý její přístup, je zajištění a ochrana lidských práv 
starších osob včetně zajištění ochrany před diskriminací a všemi projevy nedůstojného 
zacházení, týrání a zneužívání. Od tohoto základu se odvíjí další části strategie: 

‐ celoživotní učení, 

‐ zaměstnávání starších pracovníků a seniorů, 

‐ dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce, 

‐ kvalitní prostředí pro život seniorů, 

‐ zdravé stárnutí, 

‐ péče o seniory s omezenou soběstačností. 

Vzhledem k nutnosti komplexního přístupu k boji proti sociálnímu vyloučení1 je 
Národní akční plán svým širokým záběrem a svým přesahem mimo oblast sociální 
politiky vhodným nástrojem k plánování přístupů společnosti k problematice sociálního 
začleňování seniorů. Se zaměřením na potenciálně rizikovou skupinu seniorů doplňuje 
strategické dokumenty věnované sociálnímu začleňování. To platí o prevenci rizika 
sociálního vyloučení seniorů i o pomoci sociálně vyloučeným seniorům. Národní akční 
plán pro období let 2013 až 2017 v podobě aktualizované k 31. 12. 2014 má přispět 
k plnění všech čtyř existujících obecných cílů sociálního začleňování prosazovaných 
Ministerstvem práce a sociálních věcí: 

‐ zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a 
službám, 

‐ prevence rizika sociálního vyloučení, 

                                                            
1  viz: MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, 

diskurz, agenda. In Sociologický časopis, issue 02/2008. ISSN 0038-0288 



1. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 a jeho 
přínos pro sociální začleňování seniorů 
 
 

11 

‐ pomoc nejvíce zranitelným, 

‐ mobilizace všech relevantních aktérů. 

Tyto obecné cíle sociálního začleňování je třeba při hodnocení Národního 
akčního plánu nahlížet optikou specifik seniorů. Platí to v první řadě o požadavku 
zajištění účasti v zaměstnání. Základní zdroj k příjmům k eliminaci chudoby v senior-
ském věku poskytuje v České republice systém důchodového pojištění. Význam práce 
z pohledu prevence sociálního vyloučení nicméně vedle zajištění zdroje příjmu spočívá 
i v integraci jedince do společnosti. Je proto třeba umožnit osobě, které vznikl nárok na 
důchodovou dávku, dostatečně flexibilními pravidly přístup na trh práce. V některých 
zemích jsou významnou bariérou v tomto směru pravidla omezující souběh výdělečné 
činnosti a pobírání důchodové dávky. V České republice však není začlenění osob 
pobírajících důchod na trhu práce po překročení statutárního důchodového věku 
v zásadě omezen. Národní akční plán předpokládá řešení nastavení důchodového 
systému s ohledem na motivaci k prodloužení ekonomické aktivity občanů na základě 
provedené série výzkumů zaměřených na problematiku odchodu do důchodu a na 
základě diskuse Odborné komise pro důchodovou reformu. Zajištěný příjem formou 
dávky starobního důchodu staví seniory do výhody v porovnání s ostatní populací, to 
ale zároveň představuje v mysli veřejnosti, zaměstnavatelů, kolegů i samotného 
pracovníka bariéru k účasti na trhu práce po dosažení statutárního důchodového věku. 
Národní akční plán proto obsahuje opatření směřující ke zvyšování mediální kultury ve 
vztahu k seniorům a klade si implicitně za cíl změnu mediálního obrazu starších 
pracovníků a seniorů. S tím souvisí problematika věkové diskriminace. Národní akční 
plán v tom směru počítá s vyhodnocením dopadu antidiskriminačního zákona, s osvě-
tovými a vzdělávacími aktivitami jako prevencí a zvýšením dostupnosti pomoci, 
podpory a poradenství pro seniory. Předpokládá i zpracování rozboru existujících 
zahraničních i domácích výzkumů v oblasti sociálního začleňování zaměřeného na 
seniorskou problematiku a jejich aplikace do regionálních a místních politik.  

Z pohledu prevence sociálního vyloučení seniorů a starších osob je velkým 
přínosem to, že Národní akční plán vedle odstraňování bariér pro ekonomickou aktivitu 
seniorů prosazuje i opatření pozitivní: snahu o změnu postojů ke stárnutí jak na úrovni 
společnosti, tak mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podporu zavádění principů zvyšo-
vání informovanosti starších osob o možnostech uplatnění na trhu práce a zavádění 
principů age managementu. Jednoznačným pozitivem je i to, že Národní akční plán 
v řadě případů plánuje provázání výstupů opatření zaměřených na výzkum a následu-
jící implementaci řešení. Národní akční plán volí k sociálnímu začleňování v zásadě 
přístup, který lze vyhodnotit jako "individualizující".2 Znamená to, že akcentuje 
flexibilitu jednotlivce na rozdíl od akcentu na redistribuci a vynucenou participaci. I 
k podpoře osob 50+ se v zásadě staví z této pozice. Sem patří plánovaná podpora 
projektu zvýšení zaměstnanosti starších pracovníku s pilotním ověřováním sdílených 
pracovních míst mezi staršími a mladšími. Z hlediska dlouhodobých cílů při začleňování 
seniorů by však bylo třeba přenést výsledky pilotního projektu do režimu systémové 
podpory - tedy ne pouze prostřednictvím projektově financované finanční podpory, 
která je časově omezená. Podobně je tomu s opatřením požadujícím podporu starších 
uchazečů o zaměstnání a podporu flexibilních forem zaměstnání. Jako pozitivní další 
příspěvek k prevenci sociálního vyloučení lze pozitivně hodnotit opatření předpokláda-
jící rozšíření nabídky rekvalifikací pro starší pracovníky Úřadem práce ČR. 

                                                            
2   viz: MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, 

diskurz, agenda. In Sociologický časopis, issue 02/2008. ISSN 0038-0288 
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"Individualizující" přístup při formulaci opatření se projevuje i v rámci strategic-
kého cíle věnovaného celoživotnímu učení. V této oblasti Národního akčního plánu jsou 
anticipovány změny v osnovách základních škol s cílem vytvořit předpoklady k posílení 
mezigenerační solidarity a spolupráce a vedení žáků k pochopení uplatnění jedince 
v rámci celoživotního cyklu. I zde lze z hlediska prevence sociálního vyloučení ocenit 
směřování opatření do regionů. Lze však konstatovat, že Národní akční plán si klade 
v porovnání s ostatními strategickými cíli u celoživotního vzdělávání málo ambiciózní 
cíle s ohledem na vzdělávání ekonomicky aktivní populace a zajištění rovného přístupu 
k dalšímu vzdělávání bez ohledu na věk. Pokud jde o vzdělávání seniorů, opatření 
Národního akčního plánu jsou naopak velice kvalitně zpracována a poskytují kvalitní 
kostru další agendě rozvoje univerzit třetího věku i akademie seniorů. To lze z pohledu 
sociálního začleňování seniorů hodnotit vysoce pozitivně. Důležitý z pohledu sociálního 
začleňování je důraz kladený na zajištění dostupnosti i v menších městech a obcích a 
snaha o zapojení všech relevantních aktérů.  

Jako velmi přínosné z pohledu sociálního začleňování seniorů lze hodnotit 
samostatné vyčlenění strategické oblasti "dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce" 
v rámci Národního akčního plánu. Dobrovolnické aktivity umožňují zapojení seniorů 
mimo trh práce a jsou cestou k překonání stereotypu portrétujícího seniory jako pasiv-
ní, rodinně orientované, bez zájmu o společenské a politické otázky.3 Baterie opatření 
věnovaných této oblasti se zaměřuje na odstranění předsudků ve společnosti, zohled-
nění pozitivní role dobrovolnictví v mezigeneračním setkávání a spolupráci. Přivítat je 
třeba zejména plánovanou podporu rozvoje dobrovolnictví v zapojení do veřejných 
služeb a institucí a sousedských komunit včetně podpory vzájemné výpomoci mezi 
seniory ve spolupráci se subjekty na místní úrovni.  

Národní akční plán pokládá za priority řešitelné na této úrovni z pohledu 
sociálního začleňování významné cíle: 

‐ účast na formálním i neformálním společenském (komunitním) životě, 

‐ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 

‐ odpovídající úroveň bydlení a poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, 

‐ zabezpečení dopravní obslužnosti. 

To lze hodnotit z hlediska politiky sociálního začleňování jako správný přístup 
spojující prevenci rizika sociálního vyloučení, zajištění rovného přístupu ke všem 
zdrojům, právům, zboží a službám i pomoc nejvíce zranitelným. Bateriemi opatření 
zaměřenými na odstranění bariér účasti seniorů na životě společnosti s ohledem na 
nedostatečnou infrastrukturu a občanskou vybavenost v místě bydliště a snížení rozdílů 
v přístupu k veřejným službám Národní akční plán cílí na důležitý územní aspekt 
sociálního vyloučení. V oblasti bydlení plán předpokládá podporou odpovídajícího 
bydlení v seniorům známém a přirozeném prostředí (např. realizaci projektu domů 
KLAS pro venkovské seniory, ve kterých senioři prožívají své stáří kvalitně v jim 
známém a blízkém venkovském prostředí). To snižuje riziko sociálního vyloučení stejně 
jako plánované vytvoření nové podpory na výstavbu domů pro komunitní bydlení 
seniorů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Je otázkou, zda by nebylo žádoucí více 
rozvinout opatření prosazující bezbariérovost veřejného prostoru a veřejných institucí 
na úrovni státu i samospráv. Zařazeno bylo několik opatření směřujících k aktivaci 
relevantních aktérů při rozvoji víceoborových komunitních programů a systému inte-
grovaných podpůrných služeb a spolubydlení seniorů. Jako vysoce pozitivní lze hodnotit 
snahu o zapojení seniorů i všech dalších aktérů do diskuze nad přípravou opatření 
                                                            
3  viz: ROSS, D. Ageing and Work: an Overview. In occupational Medicine 2010, 60  
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z oblasti "kvalitní prostředí pro život seniorů" a zohlednění priorit těchto aktérů při 
přípravě opatření. Zapojení občanské společnosti je zde důležité i z hlediska 
následujícího udržení dynamiky procesu a tlaku na pokračování změn. 

Oblast zdravého stárnutí Národního akčního plánu směřuje k holistickému pojetí 
zdravého způsobu života a výchově k takovému životnímu stylu již od mládí. Ve vztahu 
k sociálnímu začleňování seniorů představují obsažená opatření především prevenci 
sociálního vyloučení a příležitosti spojené s podporovanými spolkovými aktivitami. 
K pomoci nejzranitelnějším skupinám směřuje oblast Národního akčního plánu věno-
vaná péči o seniory s omezenou soběstačností. Plán předpokládá funkční nastavení 
podmínek pro zajišťování dlouhodobé a paliativní péče a zajištění jejich místní 
dostupnosti a informovanosti občanů o možnostech. Cílí tedy i zde velice dobře na 
územní aspekt a předpokládá řešení problémů na legislativní úrovni. Vzhledem k ne-
rovnoměrné dostupnosti péče ve venkovských regionech je předpokládaný systémový 
zásah z hlediska ochrany práv nejzranitelnější skupiny občanů vhodný. Panel nástrojů 
podporující rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb asistovaného 
života počítá se zpracováním udržitelného systému pro tuto oblast důležitou z hlediska 
kontaktu se seniory s omezenou soběstačností. Právě systémové dlouhodobě udržitelné 
financování po vyčerpání finančních prostředků v rámci pilotních programů je velmi 
důležité. Jednoznačně pozitivně lze hodnotit snahu otevření pobytových sociálních 
služeb komunitě. Zařazení o potřebě zpracování návrhu zákona o sociální práci, která 
je základním nástrojem sociálního začleňování, je z hlediska sociálního začleňování 
seniorů dalším zásadním požadavkem. 

1.1  Age management jako prevence rizika sociálního 
vyloučení starších osob a seniorů 

V důsledku demografického vývoje bude Česká republika v příštích několika 
desetiletích postupně zvyšovat věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu. 
Jako jedna z cest k udržení pracujících na trhu práce do vyššího věku je dokumentem 
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 identifi-
kován koncept age managementu. Přístup Národního akčního plánu čerpá především 
z dlouhodobých zkušeností Finska, které stálo před třemi desetiletími v obdobně složité 
demografické situaci jako Česká republika dnes. V této skandinávské zemi se podařilo 
úspěšně vyvinout komplexní strategický přístup cílící na celonárodní úrovni na to, aby 
si pracující udrželi zdraví a schopnost pracovat do vyššího věku. V takovémto 
strategicky rozvinutém pojetí "Age management lze definovat jako zastřešující termín 
pro dynamický soubor zásad, pravidel, postupů, nástrojů, rezerv a investic týkající se 
uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti jednotlivců, přitom podporuje optimum ekonomické 
a společenské produktivity v průběhu celého života a umožňuje pracovníkům všech 
věkových kategorií vést produktivní, smysluplný a zdravý život, včetně období odchodu 
do důchodu".4 

V tomto pojetí se jedná o koncept se značnými přesahy mimo oblast 
personálního řízení podniku, do které někdy bývá age management zařazován. Jako 
koncept podporující optimalizaci využití lidského kapitálu na národní úrovni má 
významné místo v přístupu k praktické realizaci politik implementujících aktivní 
stárnutí, sladění rodinného a pracovního života, podpoře zaměstnanosti a flexibility 
pracovní síly, zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a zlepšování zdravotního 
                                                            
4  viz: KUPERUS, H., STOYKOVA, P., RODE, A. Baseline Study. Brusel: ESF-Age Network. Dostupné z: 

http://esfage.eu/sites/esfage/files/attachments/Baseline_Study_August2011.pdf 
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stavu populace. Přijetí jeho principů na národní úrovni by bylo významným přínosem i 
z hlediska prevence sociálního vyloučení starších osob a seniorů. Účinnost konceptu 
přitom závisí na komplexnosti přístupu k jeho implementaci. Neřešení existence bariéry 
v jedné oblasti může snižovat účinnost či zcela negovat pozitivní dopad opatření 
provedených v jiné oblasti. To platí při implementaci konceptu na úrovni podniku i na 
celonárodní úrovni. Jedná se zároveň o přístup z hlediska celého životního cyklu. Kon-
cept v žádném případě nelze omezit pouze na řešení problému vyšší míry neza-
městnanosti u starších pracovníků. Na úrovni státu je cílem optimalizace využití 
lidského kapitálu celého spektra pracovní síly daného demografickým vývojem v čase. 
Na úrovni podnikové jde o řízení pracovní síly s ohledem na věk tak, aby došlo 
k optimálnímu využití tohoto výrobního faktoru při dosahování cíle podnikání. V indivi-
duální rovině jde o pohled na celý životní cyklus jedince a optimalizaci organizace 
ekonomické aktivity v průběhu tohoto cyklu při sladění rodinného a pracovního života. 

Age management v kontextu sociálního začleňování seniorů skrývá značný 
potenciál jako prevence ztráty zaměstnání z důvodu věku u starších zaměstnanců, 
podpora přechodu z nezaměstnanosti do zaměstnanosti u těchto pracovníků, prodlužo-
vání pracovní kariéry pracovníků v seniorském věku, podpora podnikání seniorů a jako 
teoretické zázemí pro činnost agentur specializovaných na umísťování pracovníků 
v seniorském věku na trhu práce. Souvisí tedy se základním cílem sociálního začleňo-
vání u starších pracovníků - zajištěním zaměstnání ve smyslu prevence i samotného 
procesu začleňování do společnosti. Důsledná implementace principů age mana-
gementu na podnikové úrovni pak vede k využití potenciálu nejen u stávajících 
zaměstnanců podniku, ale i k začleňování penzionovaných pracovníků, kteří představují 
pro podnik cenný zdroj know-how a zkušeností. Budování vztahů zaměstnavatel-
zaměstnanec pak dostává jinou dimenzi a stává se silou integrující jedince do 
společnosti i dlouho po ukončení ekonomické aktivity. Age management cílí své aktivity 
na pracovníky, kteří se v konkrétní fázi životního cyklu nachází ve zranitelnější pozici, 
a umožňuje jim překonání vzniklých bariér, je postaven na filozofii široké kooperace a 
předpokládá aktivizaci všech zainteresovaných stran.  

V konceptu age managementu, jak je Národním akčním plánem prezentován, 
hraje významnou roli podpora zdraví pracovní síly a pracovní schopnosti a měření 
pracovní schopnosti. Měření pracovní schopnosti prostřednictvím "Work Ability Index"5 
umožňuje vhled do toho, jaký vliv má věk jedince na pracovní schopnost. Mezi 
předsudky tvořícími bariéru k začleňování starších pracovníků na trhu práce hraje 
významnou roli tradované tvrzení, že starší lidé mají horší zdraví a nižší pracovní 
schopnost. Obecnou platnost tohoto předsudku vyvrací dlouhodobá měření "Work 
Ability Index". Vhodnými opatřeními z rejstříku age managementu lze zajistit uplatnění 
potenciálu osob i ve vyšším věku.6 Vytlačení starších pracovníků a seniorů mimo trh 
práce a jejich dlouhodobá nezaměstnanost v důsledku diskriminačních kulturních 
vzorců je rizikovým faktorem z hlediska sociálního vyloučení a může mít nepříznivé 
dopady pro celou společnost. Podíl starších pracovníků se bude v populaci nadále 
zvyšovat a koncept podpory pracovní schopnosti a statistiky měření této schopnosti 
mají potenciál přesvědčit zaměstnavatele o nesprávnosti předsudků týkajících se 
poklesu pracovní schopnosti s věkem. 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 
předpokládá prodloužení pracovní kariéry pracovníků. Hlavním nástrojem směřujícím 
k tomuto cíli jsou vedle boje proti věkové diskriminaci především opatření směřující 

                                                            
5  viz: FIOH. Work Ability Index. Dostupné z: http://www.ttl.fi/en/health/wai/pages/default.aspx 
6  viz: NOVOTNÝ, P. a spol. Age management Asociace institucí vzdělávání dospělých. ISBN 978-80-

904531-7-3 
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k zavádění principů age managementu. Panel opatření věnovaný v plánu této oblasti 
akcentuje především úlohu age managementu při zlepšení postavení starších pracov-
níků, zlepšování pracovních podmínek, podpoře pečujících o blízké atd. Předpokládá 
formulování návrhů k dalšímu prosazování konceptu na základě výsledků výzkumu 
dostupných statistik, pilotních měření pracovní schopnosti, výzkumu zavádění změn 
v ergonomii práce a pracovních podmínek. To lze hodnotit jako vhodný přístup 
k přípravě implementace konceptu age managementu v České republice. Další opatření 
Národního akčního plánu zapojující do zavádění konceptu age managementu úřady 
práce může mít potenciál z hlediska začleňování nejvíce zranitelných skupin občanů. 
Jako primární pole pro uplatnění konceptu však je třeba akcentovat praxi zaměst-
navatelů a pracovních lékařů, nikoli úřadů práce. Panel opatření směřujících k realizaci 
školení v personální politice firem a předpokládaná publikace dobrých praxí z této 
oblasti by mohly vést k výsledkům, které v podmínkách úbytku pracovníků v mladších 
ročnících a nízké míry nezaměstnanosti přinesou změnu přístupu zaměstnavatelů 
k využití pracovníků v předdůchodovém a v důchodovém věku. Komplexnější imple-
mentace konceptu by však bez podpory státu s velkou pravděpodobností byl schopen 
aplikovat pouze omezený počet silných zaměstnavatelů, což by limitovalo i potenciální 
pozitivní dopad implementace konceptu v oblasti prevence sociálního vyloučení starších 
pracovníků a seniorů.   
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2. Sociální exkluze seniorů v ČR7  

Česká republika se na základě vyhodnocení indikátorů sociální exkluze využíva-
ných Eurostatem řadí k zemím EU s nejnižší mírou rizika chudoby. Podle údajů 
výběrového šetření "Životní podmínky EU - SILC (2008-2012)" lze konstatovat, že 
míra chudoby a sociálního vyloučení u seniorů je nižší než celkově v rámci České 
republiky. Navzdory tomu, že senioři nepatří v rámci populace ČR mezi skupiny nejvíce 
ohrožené sociálním vyloučením, existují určité skupiny seniorů, které jsou chudobou a 
sociálním vyloučením ohroženy více než ostatní. Senioři jsou významnou a stále 
rostoucí částí společnosti, která je více než jiné části české populace závislá na 
správném nastavení sociálního systému jako celku a zároveň jeho jednotlivých složek. 
Český právní řád zná několik způsobů ochrany a pomoci, které lze chápat jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení. Hlavním z nich, jež plní zejména preventivní funkci, je 
důchodový systém v jeho širokém smyslu vnímání. Dalšími jsou systém sociálních 
služeb nebo instituty hmotné nouze či státní sociální podpory.  

Současné demografické trendy v naší zemi ukazují, že v následujících letech se 
významným způsobem změní věkové složení populace, počet osob starších 65 let 
vzroste do r. 2050 cca 2 x, počet osob starších 80 let dokonce 3 x, v r. 2050 bude cca 
10 % populace starších 80 let. Na tuto skutečnost je proto nutné se v předstihu 
připravit tak, aby v budoucnu absence potřebných sociálních služeb pro seniory nebyla 
jednou z příčin jejich sociálního vyloučení. 

Problematice poskytování služeb pro seniory je v rámci výzkumné činnosti jak v 
ČR, tak i v evropských zemích věnována dlouhodobě pozornost především v souvislosti 
s aktuálními demografickými trendy. Jsou hledány nové formy zajišťování péče (např. 
marketizace služeb) a jejího financování (např. formou pojištění), důraz je kladen na 
zajišťování péče v přirozeném domácím prostředí jednotlivých klientů. Tyto cesty však 
mohou v některých případech vést k omezení dostupnosti služeb a k sociálnímu 
vyloučení seniorů. 

2.1 Objektivní ukazatele chudoby a materiální deprivace 

Vývoj české ekonomiky byl v letech 2008-2012 poznamenán hospodářskou 
krizí. Ač bylo možno předchozí období let 2005-2007 charakterizovat dynamickým 
růstem HDP, kdy průměrný růst činil 6,5 %, došlo v roce 2008 ke zpomalení tempa 
růstu HDP a projevily se tak sílící důsledky světové hospodářské krize. V roce 2009 
došlo dokonce k reálnému poklesu HDP, v letech 2010 a 2011 sice došlo k opětovnému 
růstu HDP, který však byl nižší než před r. 2009. V posledním sledovaném roce došlo 
k meziročnímu poklesu reálného HDP o 1 procentní bod. Vývoj důchodů, jako hlavního 
příjmu většiny seniorů, ukazuje tabulka č. 1. 

 

 

 

 

                                                            
7  podrobněji viz: VIDOVIĆOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a 

objektivní pohledy. Praha: VÚPSV, 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 
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Tabulka č. 1 Reálná výše důchodu při použití indexu spotřebitelských cen a 
životních nákladů (v %, meziročně) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
index spotřebitelských cen 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 
reálný důchod při použití indexu 
spotřebitelských cen 100,7 106,2 99,2 102,6 98,9 

index životních nákladů 108,2 101,5 102,1 103,0 104,6 
reálný důchod při použití indexu životních 
nákladů 98,9 105,7 98,5 101,5 97,7 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Nejvyšší reálné zvýšení úrovně důchodu podle indexu spotřebitelských cen 

meziročně bylo v r. 2009, naopak nejnižší bylo v posledním sledovaném roce. Při 
použití indexu životních nákladů bylo meziroční zvýšení reálného důchodu o 0,5 p.b. 
nižší, než tomu bylo při posuzování podle indexu spotřebitelských cen. V roce 2012 byl 
pak tento rozdíl ještě patrnější (o 1,2 p.b.). 

Podle dat šetření EU - SILC vzrostl v ČR mezi lety 2008 a 2012 počet osob ve 
věku 60 let a více přibližně o 10 % (o 250 tisíc osob), a to za situace, kdy celkový 
počet obyvatel ČR rostl pouze mírně. Zatímco v r. 2008 osoby ve věkové kategorii 
60+ tvořily 21 % všech obyvatel, v r. 2012 to bylo již 23,3 %. Data z výběrového 
šetření EU - SILC tak jenom potvrzují demografická data a prognózy, i v ČR se 
podobně jako v ostatních vyspělých evropských státech začíná naplno projevovat 
fenomén "stárnutí populace". 

Na základě šetření EU - SILC bylo v r. 2012 v ČR celkem 1,56 mil. domácností s 
důchodci (38 % ze všech domácností), které tvořily především domácnosti dvojic 
(nejčastěji manželský pár). Průměrný počet členů domácnosti činil 1,93 osob, z toho 
nepracujících seniorů bylo v průměru 1,39 a pracujících seniorů 0,08. Domácností 
seniorů - jednotlivců bylo přibližně 500 tis., přičemž se jedná se převážně o ženy 
(78 %). Na narůstajícím podílu domácností jednotlivců ve vyšších věkových kategoriích 
se podílí především zvyšující se úmrtnost ve vyšším věku, a to zejména u mužů (tzv. 
feminizace vysokého stáří). 

Průměrný roční příjem domácností s důchodci byl 143 tis. Kč na osobu (2009). 
Důchody tvoří 70 % všech příjmů domácností s důchodci, v domácnostech seniorů - 
jednotlivců je to již 88 % příjmů. Vývoj počtu důchodců celkově a starobní důchodců 
ilustruje graf č. 1. 
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Graf č. 1 Vývoj počtu důchodců a počtu starobních důchodců 

 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Cca dvě ze tří domácností starobních důchodců nemají příjmy z ekonomické 
aktivity, spoléhají se proto zejména na sociální příjmy (starobní důchody), případně 
předchozí úspory nebo mezigenerační transfery, tento podíl je v čase více méně 
stabilní. 

 
Tabulka č. 2 Struktura peněžních hrubých příjmů (v %, EU - SILC 2012) 

typ příjmu důchodci celkem důchodci ekonomicky aktivní 
pracovní  14,8 54,4 
sociální  82,7 43,4 
ostatní  2,6 2,2 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Při rozboru pracovního příjmu v důchodcovské domácnosti z pohledu věku 
důchodce lze identifikovat zásadní rozdíly (viz tabulka č. 3). Zejména domácnosti 
důchodců starších 70 let, se spoléhají v minimální míře na příjmy z ekonomické 
aktivity. 
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Tabulka č. 3 Přítomnost pracovního příjmu v domácnosti osob v důchodu podle 
jejich věku dle dat EU - SILC 2012 (v %) 
 celkem 

bez pracovního příjmu má pracovní příjem celkem 
55 až 59 let 27,9 72,1 100 
60 až 64 let 52,1 47,9 100 
65 až 69 let 69,1 30,9 100 
70 až 74 let 77,7 22,3 100 
75 až 79 let 81,0 19,0 100 
80 až 84 let 87,4 12,6 100 
85 a více let 82,3 17,7 100 
celkem 68,2 31,8 100 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Průměrná měsíční výše vypláceného starobního důchodu se mezi roky 2008 a 
2012 nominálně zvýšila o 11,6 %, přičemž vývoj nominální výše hrubé měsíční mzdy 
ve stejném období znamenal nárůst pouze o 10,7 %. 

Průměrná výše starobních důchodů dle ČSSZ dosahovala k poslednímu dni 
měsíce prosince roku 2012 úroveň 10 770 Kč, přičemž průměrný důchod, který 
pobírali muži, byl 11 948 Kč, u žen činil průměrný důchod 9 782 Kč. 

  
Tabulka č. 4 Průměrná měsíční výše vyplaceného starobního důchodu  

  2008 2009 2010 2011 2012 
průměrná měsíční výše 
vyplaceného důchodu 9 347 10 028 10 093 10 543 10 770 

meziroční vývoj (%) 107,0 107,3 100,7 104,5 102,2 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Skutečnost, že ženy pobírají nižší starobní důchody, je odrazem odlišného 
průběhu životních drah mužů a žen. Ženy často pracují v oborech a profesích s 
průměrnými nižšími příjmy a mají v průměru oproti mužům kratší pracovní kariéru, 
tedy i dobu pojištění, která má přímo úměrný vliv na výši důchodu. Z těchto důvodů 
lze pak hovořit o riziku feminizace chudoby. Riziko chudoby starších žen je obsaženo i 
v kratší naději dožití mužů, která se zrcadlí v častějším vdovství žen a následné 
absenci dvojího příjmu v domácnosti. Platí, že přibližně devět z deseti chudých lidí nad 
65 let jsou právě ženy. Česká republika patří v rámci EU k zemím s nejvyšším podílem 
žen mezi seniory, kteří žijí v chudobě. 

2.2 Senioři ohrožení příjmovou chudobou 

Metodika Eurostatu stanovuje hranici příjmové chudoby na úrovni 60 % 
národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku. Tabulka č. 5 
ukazuje, jaký je vývoj podílu osob pobírajících starobní důchod ohrožených příjmovou 
chudobou v ČR v členění podle jejich věku a pohlaví. Ze všech takových osob se jich 
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ve sledovaném období cca 6 % až 7 % ocitá pod hranicí chudoby. V každém roce je to 
méně než v celé populaci ČR, kde se pod hranicí chudoby po většinu sledovaného 
období ocitalo více než 9 % osob. 

 

Tabulka č. 5 Podíl osob pobírajících starobní důchod v riziku chudoby v ČR 
podle věkových kategorií a pohlaví v roce 2012 (v % celku) 

věkové kategorie muži ženy celkem 
55 až 59 let 8,2 9,0 8,9 
60 až 64 let 4,9 7,1 6,3 
65 až 69 let 3,4 7,9 6,0 
70 až 74 let 1,1 8,3 5,2 
75 až 79 let 3,5 7,7 5,9 
80 až 84 let 3,7 10,2 7,6 
85 a více let 0,8 10,1 6,8 
celkem z osob v důchodu 3,3 8,2 6,3 
celkem ze všech osob v ČR 8,7 10,5 9,6 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 
Z porovnání příjmové situace mužů a žen vyplývá, že ženy jsou chudobou 

ohroženy ve větší míře než muži. V celé populaci ale není rozdíl tak dramatický, jako je 
tomu ve skupině osob pobírajících starobní důchod. V této skupině jsou ženy ohroženy 
chudobou v průměru třikrát více než muži. U žen je především patrný růst míry 
ohrožení chudobou s rostoucím věkem, což je do určité míry dáno skutečností, že ženy 
- důchodkyně přežívají své muže. 

V případě osob žijících v domácnostech seniorů hraje roli pohlaví (ženy jsou 
téměř v dvojnásobně vyšším riziku chudoby oproti mužům), věk (důchodci v kategori-
ích do 65 let v přibližně dvojnásobně nižším riziku chudoby proti seniorům nad 65 let) 
a vzdělání (důchodci se základním vzděláním a vyučení v dvojnásobně až trojnásobně 
vyšším riziku proti vysokoškolákům). Osoby s velmi špatným zdravotním stavem jsou 
asi v dvojnásobně vyšším riziku oproti osobám s dobrým či přijatelným zdravotním 
stavem. Osoby nad 75 let mají vyšší riziko míry chudoby než věková skupina nad 65 
let. 

 

Tabulka č. 6 Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením, EU - SILC 
2008 až 2012 (%) - různé věkové kategorie 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 osoby celkem 15,3 14,0 14,4 15,3 15,4 

 osoby do 60 let 16,3 14,8 15,7 16,7 16,8 
osoby 60 let a více 11,5 11,3 9,7 10,5 10,6 
osoby do 65 let 15,8 14,4 15,1 16,2 16,2 
osoby 65 let a více 12,5 11,7 10,1 10,7 10,8 
osoby do 75 let 15,4 14,1 14,5 15,6 15,6 
osoby 75 let a více 13,4 13,0 12,2 11,1 11,5 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 
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Náklady na bydlení představují nejvýznamnější položky vydání domácností, pře-
devším u chudých domácností a domácností seniorů.8 Jedná se v zásadě o 
nevyhnutelné náklady, které domácnost platí obvykle měsíčně a zahrnují nájem, 
energie a služby spojené s užíváním bytu. Tyto náklady činí 19 % celkových měsíčních 
čistých příjmů, případně výdajů domácností seniorů, u domácností seniorů - jednotlivců 
je to podle EU - SILC 2010 dokonce 30 %. 

Jak ukazuje tabulka č. 7, existují rozdíly v typu bydlení podle věku. Obecně 
platí, že starší osoby (60 a více let) jsou častěji zastoupeny ve vlastnickém typu 
bydlení a méně často v typu nájemním. 

 

Tabulka č. 7 Typ bydlení občanů ČR v závislosti na jejich věku v r. 2012 
 věkové kategorie 

do 55 
let 

55 až 
59 let 

60 až 
64 let 

65 až 
69 let 

70 až 
74 let 

75 až 
79 let 

80 až 
84 let 

85  
a více celkem 

vlastnická, družstevní 
forma 79,0 85,3 86,2 83,3 84,3 84,3 76,0 67,8 80,4 

nájemní, regulované 3,5 3,6 3,3 4,9 4,5 4,2 4,8 7,7 3,7 
nájemní, tržní 15,2 9,6 8,8 9,1 6,9 6,9 7,9 11,5 13,2 
služební, domovnický, 
ostatní 2,3 1,5 1,7 2,7 4,3 4,7 11,4 13,0 2,7 

celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Přehled dat za jednotlivé věkové kategorie potvrzuje očekávatelný trend, že 
kolem 80. roku věku dochází ve větší míře k přesunu do ostatních forem bydlení 
(domy s pečovatelskou službou), případně do nájemních forem bydlení. 

Tabulka č. 8 ukazuje, že i když je obecně podíl chudých starobních důchodců 
poměrně nízký, neplatí to o skupině, která bydlí mimo vlastnickou formu bydlení (cca 
20 % zastoupení). Obzvláště osoby v tržním nájmu mají obecně nižší příjem, a proto 
jsou častěji ohrožené chudobou. 

 

Tabulka č. 8 Podíl osob pobírajících starobní důchod v riziku chudoby dle typu 
bydlení 

typ bydlení 
sledované období 

2008 2009 2010 2011 2012 
vlastnická, družstevní forma 5,8 5,9 5,3 5,5 5,4 
nájemní, regulované 9,6 10,9 10,8 7,0 7,0 
nájemní, tržní 16,1 13,7 10,9 13,9 11,9 
služební, domovnický, ostatní 10,4 11,7 11,6 8,8 11,6 
celkem 6,8 6,9 6,3 6,4 6,3 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

                                                            
8  viz: SEQUENSOVÁ, V. Chudí mají nadprůměrné příjmy na bydlení. Statistika a My, 4(1): 32-34. 
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Jako velkou zátěž pociťovala náklady na bydlení více než čtvrtina osob ve věku 
nad 65 let, dalších téměř 70 % pak tuto zátěž hodnotilo o něco mírněji. V součtu tak 
problémy s tímto nákladem uvádí více než 90 % seniorů. Podíly osob s velkými 
problémy v pokrytí nutných výdajů na bydlení nejdynamičtěji rostly v domácnostech 
jednotlivců starších 65 let, v r. 2008 to byla čtvrtina z nich, v r. 2011 to bylo již 32 % 
a v r. 2012 již byla tato hodnota na úrovni 37 %. 

 

Graf č. 2 Podíl osob a domácností pociťující náklady na bydlení jako velkou 
zátěž (%) 

 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Riziko ohrožení chudobou měřené s využitím tzv. reziduálního příjmu (tj. příjmu 
po odečtení nákladů na bydlení) a jeho srovnání s hranicí životního minima zohledňuje 
faktor příjmu domácnosti a zároveň její nezbytné náklady. Domácnosti jsou tříděny do 
tří kategorií: 

- v první jsou ty domácnosti (osoby), kterým po zaplacení nákladů na bydlení 
reziduální příjem nestačí ani na pokrytí nezbytných životních potřeb - reziduální 
příjem je nižší než životní minimum, tyto domácnosti tak fakticky žijí v chudobě, 

- v druhé kategorii jsou domácnosti ohrožené chudobou, jejich reziduální příjem je 
sice vyšší než životní minimum, ale nepřevyšuje jej více než dvojnásobně, tyto 
domácnosti se pohybují na hranici chudoby, výpadek příjmů nebo neočekávaný 
výdaj je snadno do chudoby uvrhne, 

- ve třetí kategorii jsou domácnosti, jejichž reziduální příjem je vyšší než dvojnásobek 
životního minima, tyto domácnosti se nepovažují ani za chudé, ani za přímo 
ohrožené chudobou. 
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Tabulka č. 9 ukazuje, jaký je podíl osob pobírajících důchod v chudých a 
chudobou ohrožených domácnostech v jednotlivých věkových kategoriích v roce 2012. 

 

Tabulka č. 9 Výše reziduálního příjmu u osob pobírajících starobní důchod dle 
věkových kategorií v roce 2012 

EU - SILC 2012 

výše reziduálního příjmu 

celkem 
menší než ŽM 

větší nebo rovno 
ŽM, ale menší 

než 2x ŽM 

větší nebo rovno 
2x ŽM 

menší než 55 let 0,0 0,0 100,0 100 
55 až 59 let 3,0 9,3 87,7 100 
60 až 64 let 2,0 8,5 89,5 100 
65 až 69 let 1,7 9,2 89,1 100 
70 až 74 let 1,4 9,5 89,1 100 
75 až 79 let 0,6 11,3 88,1 100 
80 až 84 let 1,2 13,1 85,7 100 
85 a více let 0,4 15,2 84,4 100 
celkem 1,5 10,1 88,4 100 
celkem ze všech osob v ČR 3,9 11,5 84,6 100 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 

 

Tabulka č. 10 ukazuje, že nejvyšší podíly chudých starobních důchodců se 
nacházejí v segmentu nájemního bydlení. Forma bydlení je tak jedním z významných 
faktorů přispívajících ke zvýšení rizika ohrožení chudobou. 

  

Tabulka č. 10 Podíl osob pobírajících starobní důchod dle podílu reziduálního 
příjmu domácnosti k životnímu minimu a dle typu bydlení - osoby žijící 
v chudobě a osoby ohrožené chudobou v roce 2012 

 nižší než ŽM  vyšší než ŽM a nižší než 
dvojnásobek ŽM 

vlastnická, družstevní forma 0,8 8,0 
nájemní, regulované 10,3 27,4 
nájemní, tržní 5,1 23,0 
služební, domovnický, ostatní 1,0 8,2 
celkem 1,5 10,1 

Pramen: VIDOVIČOVÁ, L. a kol. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní 
pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2015. ISBN 978-80-7416-215-2 
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3. Do jaké míry umožňují starobní důchody 
zabezpečit potřeby seniorů? 

V následujících letech bude nutno v souvislosti s očekávanými demografickými 
trendy ke krytí potřeb osob v poproduktivním věku využívat vedle důchodů vypláce-
ných ze základního systému důchodového pojištění i další finanční zdroje plynoucí 
z doplňkového důchodového spoření, osobního spoření seniorů nebo různých forem 
životního pojištění. Role státu a veřejné správy se v oblasti základního systému 
důchodového pojištění bude pravděpodobně omezovat k zajištění pouze minimální výše 
důchodu, v oblasti životních podmínek na zajištění optimální formy přiměřeného 
bydlení a potřebných sociálních a zdravotních služeb v jejich přirozeném domácím 
prostředí. Tyto tendence vyžadují, aby problematika důchodové reformy nebyla řešena 
izolovaně bez vazeb na související politiky, ale tak, aby byly komplexně zhodnoceny 
potřeby starých osob v závislosti na možnostech jejich kvalitního zajištění. Cílem 
tohoto rozboru je proto na základě charakteristiky základních teoretických přístupů k 
pojetí starobního důchodu seniorů posoudit, jaký význam mají důchody v ČR v sou-
časné době při zabezpečení potřeb seniorů. Z tohoto pohledu je proto zkoumán vývoj 
některých základních charakteristik úrovně starobního důchodu po r. 1990 a struktura 
spotřeby domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů podle údajů ze statis-
tiky rodinných účtů. S ohledem na výši nákladů souvisejících se zabezpečením potřeb-
ných sociálních služeb je následně samostatná pozornost věnována rovněž této otázce.  

Problematice zabezpečení potřeb seniorů je věnována pozornost i v rámci 
Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.9 
V rámci tohoto dokumentu je mj. věnována i pozornost problematice zaměstnávání 
starších pracovníků ve vazbě na systém důchodového pojištění. V materiálu se mj. 
konstatuje, že předpokladem vytvoření účinné komplexní strategie podporující ekono-
mickou aktivitu starších pracovníků je i vhodné nastavení důchodového systému, neboť 
maximální využití potenciálu pracovní síly je předpokladem dlouhodobé finanční udrži-
telnosti a schopnosti důchodového systému v budoucnu poskytovat přislíbené dávky.  

3.1 Teoretické přístupy k pojetí starobního důchodu            
z hlediska zabezpečení potřeb seniorů 

Při hodnocení toho, jak důchody přispívají k zabezpečení potřeb seniorů, je 
potřeba vycházet z toho, jaká je funkce starobního důchodu z hlediska jejich hmotného 
zabezpečení. Ve vývoji důchodových systémů lze pozorovat dvě různá pojetí starobního 
důchodu. Při dosažení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod si občan 
buď zaslouží právo na odpočinek (presumpce zásluhy) nebo se předpokládá, že je 
práceneschopný (fikce invalidity).10  

Presumpce zásluhy je založena na pomyslné ekvivalenci mezi celoživotní prací 
člověka a jeho nárokem na starobní důchod. Fikce invalidity se projevuje tím, že 
starobní důchod se poskytuje ve věku, kdy lze z obecné zkušenosti dovodit, že změny 
zdravotního stavu dosáhly takového stupně, že přivodily invaliditu. Rozdíl mezi oběma 

                                                            
9  viz: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/NAP_2013-2017_070114.pdf 
10  viz: TOMEŠ, Igor. Ke koncepci starobního důchodu. Sociální zabezpečení č. 7/1967 
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pojetími se stírá, pokud se předpokládá, že senioři mívají zásluhy až ve vysokém 
věku, kdy už jsou zpravidla invalidní.  

Důsledné uplatňování presumpce zásluh nebo fikce invalidity vede k rozdílům v 
konstrukci podmínek pro vznik nároku na starobní důchod a dobu jeho výplaty. Pokud 
je uplatňována presumpce zásluh, lze jej vyplácet bez ohledu na změny ve výdělečné 
schopnosti, v případě, že je uplatňována fikce invalidity, lze hovořit o momentu 
potřebnosti seniora. Různost obou pojetí vede k různému účelu starobního důchodu, 
který může buď zajišťovat osobám určitého věku dostatečný příjem umožňující úplný 
nebo částečný odchod do důchodu nebo kompenzovat snížení, popř. ztrátu výdělku 
způsobenou předpokládanou invaliditou.  

Jak lze na základě těchto základních teoretických východisek hodnotit pojetí 
starobního důchodu v České republice? Pokud po dosažení věkové hranice pro vznik 
nároku na starobní důchod může občan pokračovat ve své ekonomické aktivitě při 
souběžném pobírání starobního důchodu, lze hovořit o tom, že je při jeho koncipování 
v současné době uplatňována presumpce zásluhy. Pokud se však věková hranice pro 
vznik nároku na starobní důchod podle dnes platného právního stavu každoročně 
zvyšuje bez toho, aby byla stanovena cílová věková hranice,11 je zřejmé, že v 
dlouhodobém časovém horizontu bude toto pojetí postupně nahrazeno fikcí invalidity. 

3.2 Stáří jako sociální událost 

Stárnutí člověka je přirozený proces, který má u každého člověka jiný charak-
ter. Je doprovázeno zpravidla pozvolným omezováním jeho pracovních schopností, 
které je důsledkem anatomických i funkčních změn. V důsledku stárnutí člověka 
dochází k určité modifikaci jeho potřeb. Poněkud se mění skladba stravy, klesají 
požadavky na ošacení a bydlení, naopak se zvyšují životní náklady o některé potřeby, 
které jsou vyvolané vyšší nemocností a různými degenerativními procesy v organismu. 
Pokud se odmyslí, že požadavky na rodinný rozpočet se mění s dovršením výchovy 
dětí v rodině, lze konstatovat, že potřeby lidí se ve svém úhrnu nemění, ale mění se 
jejich vnitřní skladba.12  

Rostoucí závislost člověka na potřebě sociálních služeb lze sledovat např. 
pomocí dvou charakteristik: 

- při poskytování sociálních služeb vývojem podílu příjemců příspěvku na péči na 
celkovém počtu osob v dané věkové skupině (viz tabulka č. 11), 

- při poskytování zdravotní péče vývojem výdajů zdravotních pojišťoven na jednoho 
pojištěnce (viz graf č. 3). 

 

 

 

 

 

                                                            
11  pokud by v budoucnu nedošlo ke změně tohoto ustanovení, děti, které se narodí v r. 2175, získají nárok 

na starobní důchod při dosažení 100 let. 
12  viz: TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: SOCIOKLUB, 2001. ISBN 80-

86484-00-9 
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Tabulka č. 11 Vývoj podílu příjemců příspěvku na péči na celkovém počtu osob 
dané věkové skupiny v závislosti na pohlaví, věku a míře závislosti v letech 
2007-201013 

 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

muži I. I. I. I. II. II. II. II. III. III. III. III. IV. IV. IV. IV. 

51 - 55 0,44 0,47 0,46 0,46 0,46 0,47 0,44 0,45 0,13 0,19 0,25 0,27 0,06 0,10 0,12 0,13 

56 - 60 0,62 0,65 0,63 0,64 0,60 0,66 0,62 0,65 0,17 0,28 0,35 0,37 0,07 0,12 0,14 0,16 

61 - 65 0,93 0,97 0,90 0,90 0,88 0,92 0,87 0,91 0,25 0,36 0,47 0,51 0,11 0,19 0,21 0,22 

66 - 70 1,31 1,34 1,22 1,20 1,19 1,27 1,21 1,20 0,39 0,58 0,72 0,75 0,20 0,32 0,34 0,35 

71 - 75 2,04 2,08 1,92 1,87 1,83 1,92 1,82 1,84 0,65 0,93 1,10 1,10 0,35 0,52 0,59 0,61 

76 - 80 3,75 3,75 3,49 3,37 3,04 3,28 3,20 3,06 1,08 1,59 1,87 1,98 0,58 0,93 1,02 1,02 

81 - 85 8,90 8,82 7,82 7,41 6,20 6,33 5,83 6,00 2,01 3,07 3,78 3,67 1,08 1,69 1,74 1,85 

86 - 90 15,25 15,66 14,62 12,40 10,99 11,46 10,73 8,95 3,50 5,19 6,50 5,76 1,96 2,96 3,20 2,82 

90 + 21,13 19,75 17,20 26,15 20,73 20,04 17,36 25,88 6,89 10,63 14,37 18,33 4,29 6,78 7,58 9,61 

ženy I. I. I. I. II. II. II. II. III. III. III. III. IV. IV. IV. IV. 

51 - 55 0,41 0,43 0,40 0,40 0,36 0,39 0,37 0,38 0,12 0,17 0,21 0,23 0,05 0,09 0,10 0,12 

56 - 60 0,60 0,65 0,61 0,60 0,48 0,52 0,49 0,51 0,14 0,20 0,27 0,29 0,06 0,12 0,14 0,14 

61 - 65 0,92 0,96 0,92 0,92 0,65 0,71 0,68 0,69 0,19 0,27 0,35 0,37 0,09 0,14 0,17 0,19 

66 - 70 1,63 1,77 1,66 1,56 1,05 1,14 1,08 1,08 0,34 0,46 0,55 0,56 0,15 0,23 0,26 0,27 

71 - 75 3,65 3,84 3,50 3,32 2,07 2,21 2,09 2,07 0,60 0,86 1,12 1,09 0,33 0,54 0,57 0,61 

76 - 80 7,75 8,29 7,86 7,63 4,64 4,89 4,63 4,60 1,35 1,98 2,57 2,54 0,77 1,20 1,32 1,38 

81 - 85 16,65 17,03 15,88 15,38 10,11 10,50 9,77 9,83 2,96 4,30 5,54 5,54 1,84 2,90 3,19 3,34 

86 - 90 23,62 23,36 21,77 18,91 17,20 17,34 16,15 14,11 5,81 7,97 10,42 9,26 3,73 5,98 6,93 5,91 

90 + 23,71 21,72 19,11 20,37 27,05 24,51 21,50 21,84 11,12 14,93 19,11 26,32 8,64 14,25 15,88 20,98 

Pramen: JEŘÁBKOVÁ, V. - PRŮŠA, L. Příspěvek na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-7416-145-
2 

 

Z těchto údajů je např. zřejmé, že: 

- prakticky ve všech věkových skupinách a u obou pohlaví dochází ve III. a IV. stupni 
závislosti k růstu podílu osob pobírajících příspěvek na péči na celkovém počtu osob 
v této věkové skupině, 

- u osob ve vyšších věkových skupinách (nad 76 let) je míra závislosti žen vyšší než 
u mužů, nejvyšší rozdíl je ve IV. stupni závislosti ve věkové skupině nad 90 let, kdy 
v r. 2010 byla míra závislosti žen o 11,3 p.b. vyšší než u mužů, 

- tyto rozdíly mezi oběma pohlavími se od r. 2007 pravidelně zvyšují, 

- míra závislosti u osob v mladších věkových skupinách je především u nižších stupňů 
závislosti prakticky neměnná, z hlediska pohlaví je přitom nepatrně vyšší u mužů, 

- v r. 2010 došlo k výraznému nárůstu příjemců příspěvku na péči všech stupňů 
závislosti ve věkové skupině osob starších 90 let, tento nárůst je pravděpodobně 
způsoben důsledky ekonomické krize, kdy růst životních nákladů nebyl v r. 2010 
kompenzován zvýšením důchodů, naopak byla v sociální oblasti realizována řada 

                                                            
13  po změně správce počítačových systémů na MPSV data za r. 2012-2013 nejsou v požadované struktuře k 

dispozici 
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úsporných opatření, a proto rodiny hledaly náhradu chybějících příjmů v relativně 
snadno dostupném systému.14 

 

Graf č. 3 Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce v závislosti na pohlaví 
a věku v r. 2012 

 
Pramen: Zdravotnická ročenka České republiky 2013. Praha: ÚZIS ČR, 2014. ISBN 978-80-7472-135-9 

 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že s rostoucím věkem se zvyšují výdaje 
zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na jednoho pojištěnce, přičemž ve všech 
věkových skupinách jsou výdaje na tuto péči u mužů vyšší než u žen. Z porovnání 
vývoje obou výše uvedených charakteristik je zřejmé, že zatímco potřeba sociálních 
služeb vyjádřená mírou závislosti je ve všech věkových kategoriích vyšší u žen, 
náklady na zdravotní péči je naopak vyšší u mužů. Tato skutečnost je pravděpodobně 
způsobena skutečností, že střední délka života žen je o cca 6 let vyšší, a proto po 
ovdovění se zvyšuje jejich závislost na poskytování sociálních služeb v důsledku 
neschopnosti si sami vykonávat některé činnosti související se zajištěním běžných 
aktivit denního života.  

 
3.3 Základní makroekonomické charakteristiky 
 

Výdaje na důchody představují nejvyšší podíl ze sociálních příjmů obyvatelstva, 
od r. 1990 vzrostly více než 5 x, v r. 2014 dosáhly úrovně cca 386 mld. Kč, v relaci k 
objemu HDP dosáhly úrovně 9,0 % (podrobněji viz graf č. 4). 

 

                                                            
14  viz: JEŘÁBKOVÁ, V. - PRŮŠA, L. Příspěvek na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-7416-145-2 
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Graf č. 4 Vývoj výdajů na dávky důchodového pojištění a vývoj jejich podílu na 
HDP v letech 1993-2014 

 

Pramen: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových 
řadách a grafech, Praha: MPSV, 2014. ISBN 978-80-7421-076-1 
vlastní zpracování  

 

Ve stejném období vzrostla průměrná výše starobního důchodu více než 6,3 x, 
v r. 2013 dosáhla úrovně 11 007 Kč, v relaci k výši průměrné čisté mzdy se však jeho 
výše snížila o více než 11 procentních bodů (podrobněji viz graf č. 5) 
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Graf č. 5 Vývoj průměrné výše vyplaceného starobního důchodu a vývoj jeho 
výše na výši průměrné čisté mzdy v letech 1993-2013 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Výrazně v hodnoceném období vzrostla diferenciace ve výši starobních důchodů. 
Zatímco v r. 1990 činil podíl minimálního starobního důchodu na průměrné výši 
starobního důchodu více než 77 %, v r. 2013 to bylo již pouze 28,2 % (podrobněji viz 
graf č. 6) 
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Graf č. 6 Vývoj průměrné výše vyplaceného starobního důchodu, výše 
minimálního důchodu a vývoj jejich podílu v letech 1990-2013 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Růst této diferenciace se projevil i ve vývoji rozložení vyplácených starobních 
důchodů podle výše důchodu v kvantilovém vyjádření (viz graf č. 7) 

 
  



3. Do jaké míry umožňují starobní důchody zabezpečit potřeby seniorů? 
 
 

31 

Graf č. 7 Rozložení souboru vyplácených starobních důchodů podle výše 
důchodu v kvantilovém vyjádření 

 

Pramen: Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2014. Praha: ČSSZ, 2015. ISBN 978-80-
87039-42-7; vlastní zpracování 

 

Je zřejmé, že růst této diferenciace se projevuje i v tom, že řada příjemců 
starobních důchodů je pro krytí svých životních nákladů odkázána i na dávky ze 
systému státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) a pomoci v hmotné nouzi 
(doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí). 

Vedle příjmu ze základního systému důchodového pojištění mohou příjmovou 
úroveň seniorů ovlivnit rovněž příjmy ze systému doplňkového důchodového spoření 
(dříve penzijní připojištění se státním příspěvkem). Do tohoto systému je v současné 
době zapojeno více než 4,8 mil. osob, průměrná výše příspěvku účastníka však k 30. 
září 2014 činila pouze 564 Kč měsíčně.15 Počet osob, kterým je v současné době z 
tohoto systému penze vyplácena, není znám (nesleduje ho ani statistika Ministerstva 
financí, ani statistika Asociace penzijních společností ČR), lze však vyslovit domněnku, 
že většina osob, která již penzi čerpá, si nechala vyplatit jednorázově celý naspořený 
obnos.16 Z tohoto pohledu proto doplňkové důchodové spoření neplní svoji původní 
roli.   

Souhrnně je nutno konstatovat, že důchodový systém by měl ponechat 
každému občanovi co nejširší prostor pro individuální volbu způsobu jeho odchodu do 
                                                            
15  viz: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vyvoj-penzijniho-pripojisteni/2014/zakladni-

ukazatele-vyvoje-penzijniho-pri-19743 
16  Podle orientačních propočtů lze odhadovat, že člověk, který si založil svoje penzijní připojištění již při 

jeho založení v r. 1994 a platil si příspěvek vždy v maximální výši, do které stát poskytuje podporu, má v 
současné době naspořeno cca 450 tis. Kč. V případě, že by letos začal čerpat penzi v pravidelných 
měsíčních splátkách, činila by její průměrná výše cca 2 205 Kč v závislosti na nastavení parametrů 
pojistného plánu daného fondu, tj. cca 17 % příjmu důchodce. 
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důchodu a neměl by vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce ani bariéry 
pro ekonomickou aktivitu seniorů. Uvolnění regulace výdělečné činnosti v souběhu s 
pobíráním důchodu v uplynulém období vedlo k hojnému masovému využívání tohoto 
institutu.  

Z údajů výběrového šetření pracovních sil, jehož součástí bylo i zjišťování údajů 
o pracujících seniorech, vyplývá, že v prvních třech čtvrtletích 2012 pracovalo v 
národním hospodářství v průměru 230 tis. osob, které pobíraly důchod. Převažující 
část z nich - 150 tis. - tvořili senioři pobírající starobní důchod, 80 tis. pracujících osob 
bylo příjemci invalidních důchodů všech tří stupňů. Z údajů ze sčítání lidu, domů a bytů 
z roku 2011 vyplývá, že v době provádění sčítání vykonávalo ekonomickou aktivitu 86 
170 pracujících seniorů ve věku 65 a více let.17 

Tato skutečnost je mj. důsledkem přenesení části odpovědnosti za zabezpečení 
ve stáří ze státu na jedince a odpovědného přístupu jedince za toto vlastní 
zabezpečení, neboť redukce při výpočtu důchodu (např. při odchodu do starobního 
důchodu r. 2015 bude osobní vyměřovací základ vyšší než 11 709 Kč redukován na 26 
% a osobní vyměřovací základ vyšší než 106 444 Kč nebude při výpočtu starobního 
důchodu zohledňován) a nízká motivace k přesluhování (zvýšení procentní sazby 
důchodu o 1,5 % za každých 90 dnů výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku 
bez pobírání důchodu) přímo vybízí každého k tomu, aby při dosažení důchodového 
věku okamžitě požádal o přiznání starobního důchodu a současně pokračoval ve 
vlastní ekonomické aktivitě.  

3.4 Struktura spotřeby domácností důchodců  

O tom, jaká je úloha důchodů při zabezpečení potřeb starých osob, svědčí 
nejlépe údaje charakterizující strukturu spotřeby seniorů. Rozbor údajů získaných ze 
statistiky rodinných účtů18 potvrzuje, že odchodem do důchodu se potřeby lidí ve svém 
úhrnu nemění, ale mění se jejich vnitřní skladba (viz tabulka č. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                            
17  viz: Národní akční plán podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Praha: MPSV, 2012. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/NAP_2013-2017_070114.pdf 
18  viz: Vydání a spotřeba domácnostní statistiky rodinných účtů za rok 2013 - domácnosti podle postavení 

osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti.  Praha: ČSÚ 2014. ISBN 978-
80-250-2557-4 
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Tabulka č. 12 Čistá peněžní vydání domácností podle postavení osoby v jejím 
čele 

  
  
  

domácnosti 
celkem 

z toho domácnosti 

zaměstnanců samostatně 
činných 

nezaměst-
naných 

důchodců 
bez EA 
členů celkem s nižším 

vzděláním 
s vyšším 

vzděláním 
čisté peněžní příjmy celkem 12 541 13 244 11 683 14 570 11 628 7 231 12 128 

z toho: důchody 3 117 749 870 646 1 075 1 220 11 132 

čistá peněžní vydání celkem 11 107 11 398 9 911 12 661 10 616 7 342 11 476 

- podle účelu použití: 0 0 0 0 0 0 0 

- spotřební vydání 10 069 10 252 9 188 11 156 9 919 7 085 10 226 
- vydání neklasifikovaná 

jako spotřební 1 038 1 145 723 1 505 696 257 1 250 

- podle druhu vydání: 0 0 0 0 0 0 0 
- potraviny, nápoje, veřejné 

stravování 2 594 2 539 2 417 2 644 2 500 1 866 2 950 

- průmyslové zboží 3 030 3 318 2 867 3 701 2 983 1 725 2 525 

- služby 3 822 3 765 3 220 4 228 3 705 3 069 4 219 

- platby a jiná vydání 1 660 1 775 1 407 2 088 1 428 683 1 781 

Pramen: Vydání a spotřeba domácnostní statistiky rodinných účtů za rok 2013 - domácnosti podle postavení 
osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Praha: ČSÚ, 2014. ISBN 978-80-
250-2557-4 

 

Z podrobnějších údajů o struktuře peněžních výdajů domácností podle skupin 
peněžních vydání připadajících na spotřební jednotku je zřejmě, že spotřební vydání 
důchodců jsou zhruba na stejné úrovni jako domácnosti zaměstnanců s nižším 
vzděláním, přičemž  

- výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení, vodu, energie a paliva a na 
zdraví jsou u domácností důchodců vyšší než u domácností zaměstnanců, a naopak  

- výdaje na odívání a obuv, dopravu, pošty a telekomunikace, rekreaci a kulturu, 
vzdělávání a na ubytování a stravování jsou u domácností důchodců nižší než u 
domácností zaměstnanců (tabulka č. 13). 
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Tabulka č. 13 Čistá peněžní vydání domácností podle postavení osoby v jejím 
čele připadající na spotřební jednotku 

  
  
  
  
  
  

domácnosti 
celkem 

z toho domácnosti 

zaměstnanců 
samostatně 
činných 

nezaměst-
naných 

důchodců 
bez EA 
členů celkem s nižším 

vzděláním 
s vyšším 

vzděláním 

čistá peněžní vydání celkem 13 839  14 657  12 741  16 285  13 820  9 235  12 768  

A. spotřební vydání  12 546  13 184  11 812  14 349  12 913  8 912  11 377  

- potraviny a nealkoholické 
nápoje 2 539  2 488  2 468  2 505  2 507  1 997  2 768  

- alkoholické nápoje, tabák 352  342  374  315  353  286  353  

- odívání a obuv 594  697  559  815  719  317  326  

- bydlení, voda, energie, 
paliva 2 788  2 662  2 491  2 808  2 584  2 607  3 283  

- bytová vybavení, zařízení 
domácnosti opravy 690  746  645  831  697  339  602  

- zdraví 329  283  237  322  256  161  499  

- doprava 1 375  1 652  1 429  1 842  1 390  907  790  

- pošty a telekomunikace 541  573  539  602  592  466  449  

- rekreace a kultura 1 166  1 239  982  1 458  1 365  644  914  

- vzdělávání 70  91  66  113  98  37  12  

- stravování a ubytování 646  779  593  937  761  346  330  

- ostatní zboží a služby 1 458  1 631  1 431  1 802  1 593  804  1 052  

  z toho sociální péče 10  5  2  8  1  0  32  
B.  vydání neklasifikovaná 

jako spotřební  1 293  1 473  929  1 935  906  323  1 391  

Pramen: Vydání a spotřeba domácnostní statistiky rodinných účtů za rok 2013 - domácnosti podle postavení 
osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Praha: ČSÚ, 2014. ISBN 978-80-
250-2557-4 

 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že důchody jsou dominantním příjmem 
důchodců při zabezpečování jejich potřeb. Ze struktury jejich spotřeby je zřejmé, 
nejvyšší podíl zaujímají výdaje na bydlení, vodu, energie a paliva (28,85 %) a výdaje 
na potraviny a nealkoholické nápoje (24,33 %) - viz graf č. 8 
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Graf č. 8 Struktura výdajů domácností důchodců v r. 2013 

 

Pramen: Vydání a spotřeba domácnostní statistiky rodinných účtů za rok 2013 - domácnosti podle postavení 
osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Praha: ČSÚ, 2014. ISBN 978-80-
250-2557-4; vlastní zpracování 

 

Vydání na sociální péči jsou ve statistice rodinných účtů sledovány v rámci 
položky "ostatní zboží a služby", v r. 2013 činily výdaje domácností důchodců bez 
ekonomicky aktivních členů celkem 32 Kč měsíčně (průměr na ekonomickou spotřební 
jednotku). Skutečné výdaje klientů za poskytované sociální služby jsou definovány ve 
vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, v platném znění.  

 

Podle této vyhlášky činí maximální výše úhrady např. u pečovatelské služby: 

- 130 Kč za hodinu péče při zajišťování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu nebo při zajišťování pomoci při osobní hygieně,  

- 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel 
nebo 75 Kč za oběd (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy),  

- 30 Kč za dovoz nebo donášku jídla, 

 

Při poskytování služeb v domově pro seniory činí maximální výše úhrady 210 
Kč denně za poskytnutí ubytování a 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v 
rozsahu minimálně 3 hlavních jídel nebo 75 Kč za oběd (včetně provozních nákladů 
souvisejících s přípravou stravy).  
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Souhrnné údaje jsou sledovány v rámci resortní statistiky MPSV,19 podle ní v r. 
2013 zaplatili klienti např. za služby v domovech pro seniory v průměru 12 333 Kč 
měsíčně (= 55,4 % průměrných neinvestičních výdajů na jedno místo) nebo 498 Kč za 
úkony poskytované pečovatelské služby (= 30,3 % výdajů na tuto službu). 

3.5 Krytí potřeb v oblasti sociálních služeb 

Jedním z projevů stárnutí je rostoucí potřeba sociálních služeb v důsledku 
zhoršujícího se zdravotního stavu seniorů. Výše starobního důchodu však klientům 
vyžadujícím sociální služby, zejména v pobytových zařízeních, náklady na potřebné 
sociální služby neumožňuje uhradit, např. v r. 2013 činila průměrná výše neinvestič-
ních výdajů na jedno místo v domově pro seniory 22 500 Kč. Z tohoto titulu byla v r. 
2007 v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, koncipo-
vána nová sociální dávka - příspěvek na péči. Cílem zavedení této dávky jako nového 
nástroje financování sociálních služeb bylo:   

- zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení služeb a reverzibilní přechod od 
"pasivního závislého pacientství" k "aktivnímu klientství",  

- sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty, poskytujícími 
péči za podmínek jejich registrace, 

- zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace, 

- zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižené občany a starobní důchodce,  

- nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče.20   

 

Dávka je poskytována ve 4 stupních, pro osoby starší 18 let činí její výše za kalendářní 
měsíc:  

- 800 Kč měsíčně v I. stupni závislosti,  

- 4 000 Kč měsíčně ve II. stupni závislosti,  

- 8 000 Kč měsíčně ve III. stupni závislosti,  

- 12 000 Kč měsíčně ve IV. stupni závislosti. 

 

Doposud získané poznatky však ukazují, že tyto cíle se nepodařilo v plném 
rozsahu realizovat a změna systému financování nepřispěla k žádoucímu rozvoji 
sociálních služeb. V rámci dříve realizovaných terénních šetření a pilotních výzkumů 
byly z hlediska naplnění potřeb příjemců příspěvku na péči získány tyto stěžejní 
poznatky: 

- více než dvě třetiny příjemců příspěvku na péči nevyužívají pro zabezpečení svých 
potřeb služeb žádného registrovaného poskytovatele sociálních služeb, necelá jedna 
pětina využívá služby v pobytových zařízeních, necelá jedna desetina v terénních 
zařízeních a necelá jedna dvacetina v ambulantních zařízeních, 

                                                            
19  viz: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových grafech. 

Praha: MPSV, 2014. ISBN 978-80-7421-076-1 
20  viz: PRŮŠA, L. Příspěvek na péči - černá díra reformy sociálního systému. FÓRUM sociální politiky                 
č. 3/2009. ISSN 1802-5854 
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- tři pětiny příjemců příspěvku na péči, kteří nevyužívají služeb v pobytových zaříze-
ních, hradí z tohoto příspěvku léky a více než čtvrtina z nich hradí z příspěvku na 
péči náklady na dopravu (jízdné a pohonné hmoty), 

- služby, na jejichž úhradu je příspěvek na péči primárně určen, hradí výrazně méně 
dotázaných, např. úklidové služby hradí z příspěvku na péči přibližně čtvrtina 
příjemců příspěvku na péči, dovoz nebo donášku obědů necelá pětina a pečovatele/ 
pečovatelku přibližně desetina příjemců příspěvku na péči,  

- nejčastějším důvodem pro nevyužívání profesionálních služeb je jejich vysoká cena, 
dalším důvodem je nedostatek informací o těchto službách a o místě jejich 
poskytování, 

- špatná dopravní obslužnost je příčinou nevyužívání služeb od registrovaných posky-
tovatelů především na vesnicích, kde je nabídka služeb menší než ve městech, 

- sociální pracovníci nemají přesné povědomí o lidech, kteří nevědí, že by o příspěvek 
na péči mohli požádat, tyto lidi vyhledávají jen v omezené míře v rámci terénních 
šetření, informace o nich dostávají především od praktických lékařů, ze zdravotnic-
kých zařízení, od sousedů nebo přímo od poskytovatelů sociálních služeb.21 

V dalším období je proto nutno hledat nová řešení, která by přispěla k tomu, 
aby finanční prostředky, které stát vynakládá na výplatu příspěvku na péči, byly 
vynakládány s podstatně vyšší efektivností, než je tomu v současné době.  

                                                            
21  viz: PRŮŠA, L. Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 

2013. ISBN 978-80-7416-120-9 
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4. Jsou služby sociální péče dostupné ve všech 
správních obvodech obcí s rozšířenou působností? 

Významnou pomůcku při hodnocení dostupnosti sociálních služeb představují 
návrhy úrovně normativů vybavenosti jednotlivých regionů službami sociální péče, 
které byly zpracovány bývalým FMPSV v polovině 80. let,22 do praxe však nebyly nikdy 
zavedeny, neboť existovaly obavy jejich zneužití v plánovací praxi jako nástroje 
neúměrného zatížení státního rozpočtu dlouhodobě dopředu. Z hlediska jejich využití 
jako orientačních nástrojů pro hodnocení dlouhodobých trendů v sociální oblasti je 
však potřebné tyto normativy23 ocenit, neboť představují až do dnešních dnů jediný 
srovnatelný pohled na kvantitativní úroveň sociálních služeb v jednotlivých územních 
celcích.  

Poprvé byl rozbor vývoje vybavenosti územních celků službami sociální péče pro 
staré a zdravotně postižené občany zpracován v polovině 90. let24 (údaje za r. 1995), 
důraz byl přitom položen na rozbor vybavenosti jednotlivých okresů místy v domovech 
důchodců, v domovech - penzionech pro důchodce, v domech s pečovatelskou službou 
a dále pečovatelskou službou. V následujícím období byl proveden rozbor vybavenosti 
regionů službami sociální péče realizovaný v r. 200225 (údaje za r. 2000), v r. 2006 
(údaje za r. 2005)26 a v r. 201227 (údaje za r. 2010). Ve všech případech byla 
zkoumána situace na úrovni jednotlivých okresů, popř. jednotlivých krajů.  

V souvislosti s realizací reformy veřejné správy však na přelomu století došlo 
ke zrušení okresních úřadů jako nejnižších článků státní správy a odpovědnost za 
poskytování sociálních služeb přešla do samosprávných kompetencí jednotlivých obcí, 
měst a krajů, přičemž klíčové postavení v tomto směru patří obcím s rozšířenou 
působností. Hodnocení vybavenosti těchto územních celků jednotlivými veřejnými 
službami (nikoli pouze sociálními) však doposud nebylo nikdy realizováno, v tomto 
smyslu je proto tento příspěvek prvním pokusem o zhodnocení dostupnosti sociálních 
služeb, zejména služeb sociální péče,28 v jednotlivých správních obvodech těchto obcí. 

Sledování a hodnocení dostupnosti sociálních služeb v jednotlivých správních 
obvodech těchto obcí s rozšířenou působností umožní v delším časovém horizontu 
ukázat, k jakým vývojovým a strukturálním změnám v jednotlivých regionech dochází 
a zda jsou tyto trendy např. v souladu s moderními trendy rozvoje sociálních služeb v 
evropských zemích,29 popř. zda jsou projevem promítnutí koncepčních záměrů do 
praktické činnosti jednotlivých regionálních orgánů a poskytovatelů sociálních služeb.  

 

                                                            
22  viz: Návrh normativů vybavenosti územních celků službami sociální péče. Praha: FMPSV, 1987 
23  v dnešním pojetí lze hovořit o kvantitativních standardech vybavenosti 
24  viz: kol. Obce, města, regiony a sociální služby. Praha: SOCIOKLUB, 1997. ISBN 80-902260-1-9 
25  viz: PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb, Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-69-3  
26  viz: PRŮŠA, L. Model optimálního uspořádání sociálních a zdravotních služeb na regionální úrovni. Praha: 

VÚPSV 2006. ISBN 80-87007-36-0 
27  viz: PRŮŠA, L. - VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-099-8 
28  Hodnocení dostupnosti služeb sociální prevence v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou 

působností je velmi obtížné, neboť tyto služby nejsou z kvantitativního hlediska (počet klientů, počet 
kontaktů) vhodným způsobem statisticky sledovány 

29  viz: 3rd Biennal Report on Social Services of General Interest. Brussels, European Commission, 2013. 
[online], dostupné z: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10183&langId=en 
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4.1 Faktory determinující dostupnost sociálních služeb               
v jednotlivých regionech  

Při hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech 
a jejich dostupnosti je nutno mít na zřeteli, že při hodnocení jejich vybavenosti nelze 
uplatňovat stejná hlediska na celém území republiky, neboť na zřeteli je nutno mít 
řadu objektivních charakteristik determinujících určité rozdíly vyplývající např.: 

- z míry urbanizace, 

- z věkové, kvalifikační, profesní a sociální struktury obyvatelstva na daném území a 
z náboženských specifik jednotlivých regionů, 

- ze struktury osídlení jednotlivých územních celků, z velikosti obcí a z hustoty 
obyvatelstva, 

- z míry realizace tradičních funkcí rodiny v péči o staré občany, 

- z nejrůznějších sociologických změn probíhajících ve společnosti, zejména rozpad 
vícegeneračního soužití rodin.30 

Opomenout rovněž nelze dlouhodobou absenci jakékoliv koncepce rozvoje soci-
álních služeb, prvním koncepčním materiálem můžeme označit Bílou knihu v sociálních 
službách,31 vliv střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na změnu struktury 
poskytovaných sociálních služeb je pouze minimální. První Národní strategie rozvoje 
sociálních služeb, kterou má podle zákona o sociálních službách zpracovávat MPSV, 
byla vládou schválena pro rok 2015 teprve na počátku tohoto roku.  

V důsledku toho není stávající struktura forem sociální péče v jednotlivých 
krajích ani okresech výsledkem promítnutí deklarovaných koncepcí do praktického 
života, ale je výsledkem dlouholetého živelného vývoje v minulosti, kdy praxe v rámci 
svých možností a podle svého zájmu reagovala na nutnost zabezpečení potřeb starých 
a zdravotně postižených občanů (viz např. historie vzniku domů s pečovatelskou 
službou nebo rozvoj nových forem sociálních služeb - především služeb sociální 
prevence - v 90. letech).32 

Stávající systém financování sociálních služeb přitom konzervuje existující 
rozdíly ve vybavenosti jednotlivých územních celků sociálními službami, a tím se 
nevytváří dynamizující konkurenční prostředí. Změněné politické, ekonomické a 
společenské podmínky významným způsobem ovlivňují přístup zainteresovaných 
subjektů k této oblasti sociální ochrany obyvatelstva. Odlišný způsob financování 
jednotlivých typů zařízení se v minulém období promítl do zájmu jednotlivých 
zřizovatelů o budování nových kapacit i o formy zabezpečení potřeb občanů (např. od 
okamžiku, kdy v polovině 90. let MF přestalo poskytovat dotace na výstavbu domovů-
penzionů pro důchodce, se kapacita těchto zařízení prakticky nezvýšila).33  

Dřívější úvahy o tom, že zavedení příspěvku na péči přispěje k odstranění 
těchto problémů, se doposud nepotvrdily, neboť nově koncipovaný systém financování 
sociálních služeb je ex ante závislý na poskytování dotací ze strany státu a zřizovatele, 
což - vzhledem k tomu, že na přiznání dotace není právní nárok - ve svém důsledku 
                                                            
30  viz: JEŘÁBKOVÁ, V. - PRŮŠA, L. Příspěvek na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-7416-145-2 
31  viz www.mpsv.cz 
32  viz: PRŮŠA, L. - VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-7416-

099-8  
33  viz: PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI Publishing 2007. ISBN 978-80-7357-255-6 
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vede k další konzervaci existujícího stavu, ke stagnaci rozvoje zejména terénních služeb 
sociální péče a ve svém důsledku k tomu, že celý systém financování sociálních služeb 
je neefektivní.34  

Závažným problémem při plánování sociálních služeb i pro hodnocení jejich 
dostupnosti je stávající územně správní uspořádání a sídelní struktura obyvatelstva. 
Obce s rozšířenou působností nemají žádnou povinnost ve své samosprávné působnosti 
poskytovat sociální služby pro občany, kteří žijí v malých obcích v jejich spádovém 
území. Podle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s 
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 
péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. V tomto smyslu proto zůstává otázkou, 
zda by sociální služby v malých obcích ve správních obvodech obcí s rozšířenou 
působností neměl ve své samosprávné působnosti zabezpečovat kraj. 

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů měla v r. 2011 Česká republika 6 251 
obcí. Některá území, na nichž vykonávají přenesenou a rozšířenou působnost větší 
města, mají i více než 100 obcí, zhruba 80 % obcí je menších než 1 000 obyvatel (viz 
tabulka č. 14). Platí zjištění, že čím menší je obec, tím více má seniorů, tím jsou starší 
a tím je obtížnější poskytovat jim terénní sociální služby.35  

 

Tabulka č. 14 Počet obyvatel v obcích různých velikostních skupin 

velikost obce počet obcí počet obyvatel podíl na obyvatelstvu ČR 
do 199 1 612 224 280 2,1 

200 - 499 2 120 757 107 7,3 
500 - 999 1 260 972 467 9,3 

1 000 - 1 999 652 993 738 9,5 
2 000 - 4 999 345 1 101 370 10,6 
5 000 - 9 999 130 881 807 8,4 

10 000 - 19 999 67 917 744 8,8 
20 000 - 49 999 42 1 144 178 11,0 
50 000 - 99 999 17 1 118 857 10,7 

100 000 - 399 999 5 1 056 216 10,1 
Praha 1 1 268 796 12,2 
celkem 6 251 10 436 560 100,0 

Pramen: vlastní zpracování podle údajů Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 

Nově je třeba se dívat na problém stárnutí společnosti, který se projeví růstem 
potřeby sociálních a zdravotních služeb. Hlavní problém je potřeba spatřovat v zajištění 
přiměřeně dostupného a bezbariérového bydlení, které může oddálit potřebu zajišťo-
vání péče v pobytových zařízeních, nicméně je potřeba mít na zřeteli, že v současné 
době žije v těchto zařízeních v naší zemi cca 2,6 % osob starších 65 let, přičemž např. 
v Rakousku žije v těchto zařízeních 4,9 % osob této věkové skupiny, v Belgii 6,4 %, 

                                                            
34  viz: PRŮŠA, L. Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Praha: VÚPSV, v.v.i. 

2008. ISBN 978-80-7416-018-9 
35  viz: PRŮŠA, L. - VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, v.v.vi. 2011. ISBN 978-80-

7416-099-8 
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v Dánsku 9,1 %, ve Francii 6,5 %, v Německu 3,5 %, v Nizozemsku 8,8 %, ve 
Švédsku 8,2 %.36  

Z hlediska výše uvedených faktorů a hodnocení je tedy zřejmé, že jinak je 
potřebné posuzovat vybavenost zemědělských oblastí a městských aglomerací, jinak je 
třeba posuzovat vybavenost Prahy a ostatních velkých měst a jejich přilehlých aglo-
merací, jinak je nutno přistoupit k hodnocení vybavenosti např. horských a podhor-
ských oblastí. Na druhou stranu je ovšem zřejmé, že ve vybavenosti jednotlivých 
okresů se odrážela celková pozornost a zájem, s nímž příslušné dřívější okresní úřady 
přistupovaly k zabezpečení potřeb občanů v této oblasti. Z tohoto pohledu má proto 
pouhé porovnání číselných hodnot bez znalosti těchto širších souvislostí pouze 
informativní charakter a je nutno ho chápat pouze jako jedno z východisek pro rozbor 
optimální struktury forem sociální péče v jednotlivých regionech.  

 
4.2  Základní teoretická východiska při koncipování sítě 
sociálních služeb 
 

Při tvorbě modelu sítě sociálních služeb na území regionu je nezbytné mít na 
zřeteli, že při koncipování sociálních aktivit a jejich racionálního provozování je nutno 
vycházet ze dvou hlavních premis37: 

- celá baterie sociálních služeb tak, jak jsou definovány v zákoně o sociálních 
službách, by měla být k dispozici v zásadě na území každého kraje, 

- při rozhodování o vybavenosti jednotlivých obcí (měst) a jejich spádových území je 
nutno mít na zřeteli, že jedním ze stěžejních aspektů, ovlivňujících rozhodovací 
procesy, je velikost obce (města) a jejího spádového území. V tomto smyslu je 
proto třeba zabývat se např. tím,  

- jaká má být optimální velikost obce (města), v níž je již možné zabezpečovat 
kvalifikovaně a racionálně jednotlivé sociální aktivity, 

- jaká jsou kritéria pro vymezení různě velkých území, v nichž lze jednotlivé 
služby účelně rozvíjet: 

Hledání těchto velikostních typů má více, často protichůdných, aspektů. Např.:  

- s rostoucí velikostí města nebo regionu se zvětšují i jednotlivé sociální skupiny, a 
tedy i skupiny osob, které jsou závislé na poskytování sociálních služeb, což 
umožňuje poskytování služeb profesionalizovat a sociálním pracovníkům specializovat 
se na řešení jednotlivých sociálních situací,  

- se snižující se velikostí města se zvětšuje sociální kontrola a vzájemná pomoc, 
některé sociální aktivity proto není třeba organizovat a může je nahradit např. 
sousedská výpomoc nebo rada, rozsah těchto přirozených sociálních mechanismů je 
výrazně limitován a tyto role postupně přebírají profesionální služby, 

- se snižující se velikostí města nebo obce se zhoršuje věková skladba obyvatelstva, 
na jedné straně se zvyšuje podíl obyvatel v poproduktivním věku, kteří péči 
potřebují, a naopak na druhé straně se snižuje podíl těch, kteří by mohli pomoc 
poskytovat, navíc s klesající velikostí města se zvyšuje vyjížďka za prací, 

                                                            
36  viz: BEDNÁRIK R. - BODNÁROVÁ, B. 2005. Starnutie populácie - výzva na zmeny v službách pre starších 
ľudí. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2005 [online], dostupné z: http://www.sspr. 
gov.sk/texty/File/bulletin/bulletin_4.pdf 

37  podrobněji viz: kol. Obce, města, regiony a sociální služby. Praha: SOCIOKLUB, 1997. ISBN 80-90260-1-9 
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- jednotlivé sociální služby se týkají různých sociálních skupin a zpravidla je proto 
nelze kumulovat pro jejich "provozní neslučitelnost", vzhledem k tomu, že pokrývají 
zpravidla různě veliká spádová území, je třeba řešit různé "dopravní problémy" a 
odlišné dimenze provozní efektivnosti,   

- mezi ekonomickou a sociální optimalitou provozovaných služeb je třeba hledat 
vyváženou proporci, protože oba faktory jsou zpravidla protichůdné – obecně lze 
konstatovat, že s rostoucí velikostí zařízení poskytujícího sociální služby klesají 
relativně provozní výdaje a naopak je všeobecnou tendencí vytvářet a provozovat 
spíše malá zařízení, která zachovávají "lidskou (rodinnou) dimenzi", moderní 
přístupy při rozvíjení sociálních služeb akcentují význam rodiny a rozvíjejí se proto 
takové aktivity, které rodině napomáhají při poskytování sociálních služeb (např. 
respitní péče). 

 

4.3  Vyhodnocení dostupnosti služeb sociální péče                  
v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou 
působností v r. 2013 
 

Vybavenost regionu sociálními službami je třeba posuzovat a rozvíjet v širších 
aspektech, než jen pokud jde o samotnou přítomnost příslušných zařízení a aktivit. Jde 
zejména o: 

- přítomnost služeb a jejich kapacitu, 

- dostupnost služeb (územní, finanční, architektonická), 

- návaznost služeb, 

- informovanost občanů, 

- kvalitu výkonu služeb, 

- ekonomickou efektivnost.38 

Jedná se o provázané aspekty, které ve svém komplexu ovlivňují sociální kvalitu 
území a uspokojování sociálních potřeb občanů.  

Kapacity vybraných jednotlivých služeb sociální péče v r. 2013 na území 
jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v příloze č. 1, 
vybavenost těchto územních celků uvedenými typy služeb je uvedena v příloze č. 2. 

Provedený rozbor těchto hodnot potvrdil, že rozdíly v dostupnosti služeb sociální 
péče v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností jsou výrazně 
vyšší než rozdíly v dostupnosti těchto služeb na území jednotlivých okresů a krajů. Je 
zřejmé, že např.: 

- v 21 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (tj. v 9,5 % z jejich celkového 
počtu) není k dispozici žádné místo v domovech pro seniory, 

- v 87 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (tj. v necelých 40 % z jejich 
celkového počtu) není k dispozici žádné místo v domovech se zvláštním režimem, 

                                                            
38  podrobněji viz: PRŮŠA, L. - VÍŠEK, P. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2011. ISBN 

978-80-7416-099-8 
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- v 93 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (tj. ve více než 40 % z jejich 
celkového počtu) není k dispozici žádné místo v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením, 

- ve 3 správních obvodech obcí s rozšířenou působností není žádnému občanovi 
poskytována pečovatelská služba, 

- ambulantní služby (týdenní a denní stacionáře a odlehčovací služby) patří ke 
službám, jimiž je vybaven nejmenší počet správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností. 

Z hlediska dostupnosti služeb sociální péče se na základě provedeného rozboru 
jeví, že tyto služby jsou nejdostupnější ve správních obvodech obcí s rozšířenou 
působností Třinec, Žatec, Rychnov nad Kněžnou, Chomutov, Pelhřimov, Kutná Hora, 
Vsetín, Brno, České Budějovice a Valašské Klobouky. Naopak, nejnižší dostupnost 
těchto služeb je ve SO ORP Ivančice, Bílina, Jaroměř, Bučovice, Hlinsko, Židlochovice, 
Kraslice, Kravaře, Slavkov u Brna a Pohořelice, ve správním obvodu této obce není - 
jako v jediném správním obvodu obce s rozšířenou působností - k dispozici žádná 
služba sociální péče. Z krajských měst je na nejnižší úrovni dostupnost služeb sociální 
péče v Ústí nad Labem a ve Zlíně (podrobněji viz příloha č. 3). 

Z hlediska pobytových služeb sociální péče provedený rozbor dostupnosti 
ukazuje, že tyto služby jsou nejdostupnější ve správních obvodech obcí s rozšířenou 
působností Kadaň, Votice, Pacov, Litovel, Lovosice, Litoměřice, Orlová, Kroměříž, Krnov 
a Litvínov, naopak nejméně jsou tyto služby dostupné ve správních obvodech obcí s 
rozšířenou působností Bučovice, Horažďovice, Horšovský Týn, Chotěboř, Ivančice, 
Jaroměř, Kraslice, Kuřim, Lipník nad Bečvou, Nové Město na Moravě, Pohořelice, 
Slavkov u Brna, Týn nad Vltavou a Železný Brod. 

Z hlediska vybavenosti jednotlivých správních obvodů místy v domovech pro 
seniory je přitom velmi zajímavou skutečností fakt, že mezi 15 správními obvody obcí 
s rozšířenou působností, kde je počet míst v těchto zařízeních v relaci na 1 000 osob 
starších 80 let nejvyšší, jsou pouze tři obvody těch měst, která měla statut okresního 
města - Ústí nad Orlicí, Tachov a Domažlice a naopak mezi správními obvody s nejnižší 
vybaveností jsou dvě města, která dnes mají statut krajského města - Ústí nad Labem 
a Karlovy Vary. Mezi těmi 21 správními obvody obcí s rozšířenou působností, kde v 
současné době není k dispozici žádné místo v domovech pro seniory, není žádné 
město, které mělo dříve statut okresního města (viz graf č. 9). 
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Graf č. 9 Vybavenost vybraných SO ORP místy v domovech pro seniory na 
1 000 osob starších 80 let v r. 2013 

 

Pramen: vlastní zpracování  

 

Domovy se zvláštním režimem jsou novou formou pobytových sociálních služeb, 
legislativně byly upraveny teprve přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Tato skutečnost je hlavní příčinou toho, že v 87 správních obvodech obcí s 
rozšířenou působností doposud tento typ zařízení není součástí místní sítě služeb 
sociální péče, a proto hodnotit vybavenost jednotlivých regionů tímto typem služby je 
velmi obtížné. Největší vybavenost tímto typem sociálních služeb je ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Blovice, Rumburk a Litoměřice (podrobněji viz 
graf č. 10). 
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Graf č. 10 Vybavenost vybraných SO ORP místy v domovech se zvláštním 
režimem na 1 000 osob starších 80 let v r. 2013 

 

Pramen: vlastní zpracování  

 

Rozbor vybavenosti jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
místy v domovech pro osoby se zdravotním postižením prokázal, že největší 
vybavenost tímto typem služby je ve správních obvodech těch měst, která dříve 
neměla statut okresního města. Tato skutečnost svědčí mj. o tom, že řada bývalých 
okresních úřadů se snažila řešit problémy handicapovaných osob na "perifériích" svých 
obvodů. 
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Graf č. 11 Vybavenost vybraných SO ORP místy v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením na 1 000 osob celkem  v r. 2013 

 

Pramen: vlastní zpracování  

 

Ambulantní služby sociální péče jsou podle provedeného rozboru nejdostupnější                         
ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou, Semily, 
Čáslav, Poděbrady, Brno, Beroun, Žatec, Frýdek-Místek, Mladá Boleslav a Olomouc, 
naopak v 54 správních obvodech obcí s rozšířenou působností tyto služby nejsou 
vůbec dostupné, mj. do této skupiny patří bývalá 4 okresní města - Lovosice, Opava, 
Strakonice a Tachov. Charakteristiky vybavenosti jednotlivých správních obvodů místy 
v týdenních a denních stacionářích a v odlehčovacích službách jsou uvedeny v grafech 
č. 12-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



4. Jsou služby sociální péče dostupné ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou 
působností? 
 
 

47 

Graf č. 12 Vybavenost vybraných SO ORP místy v týdenních stacionářích na 
1 000 osob starších 65 let v r. 2013 

 
Pramen: vlastní zpracování  

 
Graf č. 13 Vybavenost vybraných SO ORP v denních stacionářích na 1 000 osob 
starších 65 let v r. 2013 

 
Pramen: vlastní zpracování  
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Graf č. 14 Vybavenost vybraných SO ORP místy v odlehčovacích službách na 
1 000 osob starších 65 let v r. 2013 

 

Pramen: vlastní zpracování  

 

Rozbor dostupnosti terénních sociálních služeb ukázal, že tyto služby jsou 
nejdostupnější ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Dobříš, Ústí nad 
Orlicí, Chomutov, Polička, Poděbrady, Neratovice, Třinec, Týn nad Vltavou, Český 
Těšín, Kolín, Kutná Hora a Rychnov nad Kněžnou, nejnižší je dostupnost těchto služeb 
ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Litvínov, Tišnov, Šlapanice, 
Hlinsko, Lanškroun, Votice, Slavkov u Brna, Kravaře, Moravský Krumlov a Pohořelice. 

Z hlediska hodnocení jednotlivých správních obvodů počtem osob, který využívá 
nejrozšířenější terénní službu - pečovatelskou službu v relaci na 1 000 osob starších 
65 let, je potřeba upozornit na to, že mezi 15 správními obvody obcí s rozšířenou 
působností, kde je hodnota tohoto ukazatele nejvyšší, je celkem pět obvodů těch 
měst, která měla statut okresního města - Tachov, Ústí nad Orlicí, Kutná Hora, Kolín a 
Chomutov a jediné krajské město - Brno. Naopak mezi správními obvody s nejnižší 
vybaveností jsou dvě města, která měla dříve statut okresního města - Louny a Teplice 
a jedno krajské město - Ústí nad Labem (viz graf č. 15). 
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Graf č. 15 Vybavenost vybraných SO ORP pečovatelskou službou na 1 000 
osob starších 65 let v r. 2013 

 
Pramen: vlastní zpracování  

 

Souhrnné hodnocení dostupnosti služeb sociální péče potvrdilo, že z kvanti-
tativních hledisek nedošlo od r. 1995 k výrazným změnám z hlediska rozsahu péče v 
domovech pro seniory ani z hlediska rozsahu pečovatelské služby. Hodnotit změny ve 
struktuře a dostupnosti dalších zařízení terénních a ambulantních služeb (zejména 
centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení a osobní 
asistence) je velmi obtížné, protože kapacita těchto zařízení nebyla před přijetím 
zákona o sociálních službách statisticky sledována, často pod názvy těchto forem péče 
(především stacionáře) byla chápána zcela jiná forma služeb. 

Pokles kapacity v domovech pro seniory v porovnání s předchozími roky lze 
přisuzovat patrně transformaci části kapacit těchto zařízení na domovy se zvláštním 
režimem. Změny ve vývoji kapacit v zařízeních pro zdravotně postižené nelze 
objektivně posoudit vzhledem k tomu, že přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, došlo k úpravě názvů jednotlivých typů zařízení. Dřívější ústavy sociální péče 
pro mládež a dospělé osoby, které byly diferencovány podle jednotlivých typů 
zdravotního postižení, byly transformovány na domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, přičemž věková hlediska ani typ zdravotního postižení nejsou statisticky 
sledována. Z prostého porovnání počtu míst v bývalých ústavech sociální péče pro 
dospělé a pro mládež s daty o počtu míst v domovech pro občany se zdravotním 
postižením lze dedukovat, že i v těchto zařízeních byla část kapacity transformována 
na domovy se zvláštním režimem.  

Při respektování výše uvedených faktorů ovlivňujících vybavenost regionů 
službami sociální péče lze na základě provedeného rozboru statistických údajů 
konstatovat, že některé dříve prezentované závěry týkající se hodnocení vybavenosti 
jednotlivých regionů sociálními službami na úrovni krajů je z pohledu správních obvodů 
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obcí s rozšířenou působností nutno přehodnotit.39 V tomto směru se jedná především o 
tyto skutečnosti:  

- Vybavenost jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností jak místy v 
domovech pro seniory, tak i pečovatelskou službou není v zásadě determinována 
regionálním profilem jednotlivých území. S rostoucí nadmořskou výškou se sice 
mírně zvyšuje vybavenost jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, závislost mezi oběma veličinami je však velmi slabá (hodnota 
Pearsonova korelačního koeficientu činí v případě domovů pro seniory 0,1745, v 
případě pečovatelské služby 0,1799).  

- Zatímco dříve provedená hodnocení geografické dostupnosti sociálních služeb 
ukázala, že s rostoucí vzdáleností od velkých center jednotlivých krajů, zpravidla 
bývalých okresních měst, se dostupnost těchto služeb snižovala,40 z hodnocení 
vybavenosti jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností sociálními 
službami vyplývá, že z pohledu dostupnosti těchto služeb v těchto správních 
obvodech se projevují dvě protichůdné tendence: 

- na území některých bývalých okresů se potvrzují dříve uváděná hodnocení 
hovořící o tom, že s rostoucí vzdáleností od přirozených center jednotlivých 
regionů se snižuje dostupnost veřejných služeb, 

- na území jiných bývalých okresů jsou však hodnoty dostupnosti některých 
(zejména pobytových) sociálních služeb vyšší na území "nových" správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností než na území, kde roli obce s rozšířenou 
působností plní v současné době dřívější okresní města; tato skutečnost může 
svědčit o snaze některých bývalých okresních úřadů vytěsnit řešení některých 
sociálních otázek na "periférie" mimo nejbližší okolí těchto měst.  

Významným limitujícím prvkem, který nepodporuje rozvoj sociálních služeb v 
jednotlivých obcích, je stávající dikce § 35, odst. 2 věty druhé zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle níž "obec v samostatné 
působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a 
s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů."  

Současně je možno konstatovat, že v rámci doposud realizovaných střednědo-
bých plánů rozvoje sociálních služeb nedošlo k odstranění neopodstatněných rozdílů ve 
vybavenosti jednotlivých regionů těmto službami. Hlavní příčinou je skutečnost, že 
jednotliví poskytovatelé díky závislosti na poskytnutých dotacích z veřejných zdrojů, 
na jejichž přiznání nemají právní nárok, v zásadě nerozšiřují nabídku svých služeb. Lze 
vyslovit tezi, že ani přenesení odpovědnosti za poskytnutí těchto dotací do působnosti 
jednotlivých krajů nepřispěje k odstranění těchto problémů. Tuto skutečnost však 
bude možno posoudit teprve po cca 3-5 letech, kdy bude možno porovnat event. 
změny v dostupnosti těchto služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností. 

                                                            
39  viz: JEŘÁBKOVÁ, V. - PRŮŠA, L. Příspěvek na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-7416-145-2 
40  podrobněji viz: BAREŠ, P. Regionální dostupnost sociálních služeb. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2009. ISBN 978-

80-7416-047-9 



5. Je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti 
sociálních služeb? 
 
 

51 

5.  Je Česká republika připravena na řešení dů-
sledků stárnutí obyvatelstva v oblasti sociálních 
služeb?   

V roce 2013 byla publikována Projekce obyvatelstva České republiky do roku 
2100. Tato skutečnost je příležitostí k aktualizaci dopadů, které může mít očekávaný 
vývoj počtu obyvatel mj. i na všechny sociální systémy. Zatímco dopady do oblasti 
důchodového pojištění jsou zejména v posledním období dlouhodobě diskutovány v 
rámci tzv. odborné důchodové komise a jejich kvantifikace je otázkou především 
standardních pojistně matematických propočtů, o dopadech stárnutí populace na 
oblast sociálních služeb se diskutuje pouze okrajově a žádné komplexní publikace, 
které by kvantifikovaly dopad stárnutí populace na potřebu sociálních služeb v naší 
zemi, doposud nebyly zpracovány. 

Je zřejmé, že zpracování této prognózy je determinováno působením mnoha 
faktorů - na zřeteli je nutno mít všechny faktory ovlivňující rozsah potřeby sociálních 
služeb, opomenout nelze stěžejní koncepční materiály charakterizující žádoucí strate-
gické změny v této oblasti. Přitom je třeba mít na zřeteli, že působení řady faktorů je 
velmi obtížné kvantifikovat, velmi obtížně lze předikovat možné změny právního stavu 
a filozofických koncepcí a přístupů k poskytování sociálních služeb.  

5.1 Charakteristika hlavních výsledků Projekce obyva-
telstva ČR do roku 2100 

Projekce obyvatelstva byla - tak, jako poslední projekce z roku 2009 - zpraco-
vána ve třech variantách - v nízké, ve střední a ve vysoké. Pro další propočty bude 
využívána střední varianta projekce, která je považována a prezentována jako 
nejpravděpodobnější. Cílem projekce je nastínit hlavní směry očekávaného budoucího 
populačního vývoje v naší zemi a ukázat na změny ve věkovém složení obyvatelstva.  

Vzhledem k tomu, že pro odhad potřeby služeb sociální péče je nezbytné 
věnovat pozornost především vývoji počtu osob v poproduktivním věku, bude stěžejní 
pozornost věnována charakteristikám bezprostředně ovlivňujícím vývoj počtu osob v 
této věkové skupině.  

Celkový počet obyvatelstva by se podle této varianty projekce měl již od roku 
2019 trvale snižovat, v roce 2100 (1. 1.) by měl klesnout až na úroveň 7 712 tis. osob, 
přičemž počet osob starších 65 let by se měl až do roku 2057 trvale zvyšovat až na 
úroveň 3 219 tis. osob a následně by se měl až do konce sledovaného období snižovat. 
Podrobnější údaje jsou zřejmé v tabulce č. 15. 
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Tabulka č. 15 Vývoj počtu obyvatel a vybraných seniorských kategorií 
k 1. 1. 2100 (střední varianta)   

počet obyvatel 
podíl osob starších 

65 let 80 let 
celkem 65+ 80+ na celkovém počtu obyvatel 

2015 10 529 752 1 882 437 420 342 17,88 3,99 
2020 10 532 373 2 156 103 455 637 20,47 4,33 
2025 10 489 610 2 341 367 574 363 22,32 5,48 
2030 10 396 701 2 483 876 767 242 23,89 7,38 
2035 10 268 080 2 609 787 928 507 25,42 9,04 
2040 10 126 418 2 819 163 996 211 27,84 9,84 
2045 9 977 357 3 064 334 1 027 600 30,71 10,30 
2050 9 812 872 3 158 657 1 070 432 32,19 10,91 
2055 9 621 867 3 210 881 1 216 391 33,37 12,64 
2060 9 388 273 3 191 317 1 388 622 33,99 14,79 
2065 9 118 749 3 020 458 1 406 687 33,12 15,43 
2070 8 836 298 2 844 521 1 370 219 32,19 15,51 
2075 8 573 544 2 771 048 1 299 740 32,32 15,16 
2080 8 348 483 2 719 090 1 165 482 32,57 13,96 
2085 8 157 697 2 668 240 1 090 265 32,71 13,36 
2090 7 994 692 2 620 404 1 130 656 32,78 14,14 
2095 7 851 456 2 566 036 1 176 371 32,68 14,98 
2100 7 712 096 2 508 879 1 185 099 32,53 15,37 

Pramen: Český statistický úřad, 2013 

 
Z hlediska prognózy potřeby služeb sociální péče je - vzhledem k aktuálním 

problémům z hlediska zajištění péče o osoby v poproduktivním věku a o zdravotně 
handicapované osoby41 - nutno podrobněji zmapovat změny ve věkové struktuře 
populace zejména do roku 2030. Tyto trendy jsou znázorněny na grafu č. 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
41  viz: PRŮŠA, L. Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 

2013. ISBN 978-80-7416-120-9 
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Graf č. 16 Vývoj počtu obyvatel a vybraných seniorských kategorií do roku 
2030 (střední varianta) 

 

Pramen: Český statistický úřad, 2013 

 

Tyto údaje svědčí o tom, že počet osob, které budou v následujícím období 
odkázány na pomoc druhé osoby, se bude v následujícím období výrazně zvyšovat. Je 
to způsobeno skutečností, že v současné době vstupují do věkové skupiny osob 
starších 65 let lidé narození po skončení 2. světové války. Tuto skutečnost je potřeba 
mít na zřeteli především z toho pohledu, že tito lidé se budou kolem roku 2030 dožívat 
80 let a podle současných poznatků lze očekávat, že budou vyžadovat takový rozsah 
péče, na jehož zajištění není naše společnost v současné době připravena.  

 

5.2  Využívání příspěvku na péči k zabezpečení služeb 
sociální péče a možnosti jeho využívání pro prognózo-
vání  
 

Náklady na sociální služby se dlouhodobě zvyšují, přičemž z hlediska struktury 
jednotlivých zdrojů zaujímá nejvýznamnější podíl příspěvek na péči, v uplynulých 
letech se podílel na celkovém krytí výdajů na sociální služby v průměru cca 43,7 % 
(viz tabulka č. 16).  
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Tabulka č. 16 Vývoj výdajů na sociální služby v letech 2007-2013 (v mil. Kč)  

  

výdaje na sociální služby 
(mil. Kč) z toho: příspěvek na péči 

podíl výdajů na příspěvek na péči na 
celkových výdajích na sociální 

služby (v %) 
2007 33 476 14 608 43,64 
2008 40 140 18 252 45,47 
2009 43 013 18 697 43,47 
2010 43 630 19 599 44,92 
2011 43 089 18 084 41,97 
2012 43 205 18 391 42,57 
2013 45 599 19 957 43,77 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008, …, 2014. 
 

V souvislosti s přípravou zákona o sociálních službách se předpokládalo, že 
příspěvek na péči by mělo pobírat cca 175 tis. osob a náklady na jeho výplatu by měly 
činit cca 8 mld. Kč.42 Skutečný počet příjemců této dávky i náklady na její výplatu jsou 
však po celou dobu její výplaty výrazně vyšší, než se původně očekávalo. Z údajů 
informačního systému o příspěvku na péči vyplývá, že v prosinci 2007 pobíralo 
příspěvek na péči celkem cca 256 tis. osob, v prosinci 2014 to bylo již 331 tis. 
klientů.43 

 

Tabulka č. 17 Struktura příjemců příspěvku na péči v prosinci 2007 a 2014  

příspěvek na péči 
2007 2014 

absolutně (tis.) relativně (%) absolutně (tis.) relativně (%) 
I. stupeň  109,8 42,9 108,4 32,7 
II. stupeň  86,5 33,8 107,7 32,5 
III. stupeň  39,7 15,5 72,9 22,0 
IV. stupeň  19,7 7,7 42,0 12,7 
celkem  255,8 100,0 331,0 100,0 

Pramen: Interní data MPSV 

 

Z těchto údajů je zřejmé, že v prosinci 2014 v porovnání s prosincem 2007: 

- klesl podíl příjemců příspěvku na péči v I. stupni závislosti o 10,2 p. b. (ze 42,9 % 
na 32,7 %) a ve II. stupni závislosti o 1,3 p. b. (ze 33,8 % na 32,5 %), 

- vzrostl podíl příjemců příspěvku na péči ve III. stupni závislosti o 6,5 p. b. (z 
15,5 % na 22,0 %) a ve IV. stupni závislosti rovněž o 5,0 p. b. (ze 7,7 % na 
12,7 %). 

 
Klíčový faktor ovlivňující tyto změny ve struktuře příjemců příspěvku na péči je 

- vedle absolutního nárůstu počtu příjemců této sociální dávky (+ 75,2 tis. osob) - 
nutno spatřovat ve snížení výše příspěvku na péči v I. stupni závislosti z 2 000 Kč na 

                                                            
42  viz: Návrh zákona o sociálních službách. Praha: MPSV, 2005 
43  viz: PRŮŠA, L. 2015. Financování služeb sociální péče v ČR - teorie a praxe. FÓRUM sociální politiky, č. 

3/2015, ISSN 1802-5854 
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800 Kč, ke kterému došlo od 1. ledna 2011 v souvislosti s přijetím zákona č. 347/2009 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti 
Ministerstva práce a sociálních věcí. V důsledku tohoto opatření došlo k absolutnímu 
poklesu příjemců této sociální dávky v tomto stupni závislosti, neboť řada 
potencionálních příjemců, kteří by mohli event. splnit podmínky nároku, o tuto dávku 
v důsledku její relativně nízké úrovně (např. vzhledem k výši svého starobního 
důchodu) ani nežádají.44  

Z hlediska zpracování prognózy vývoje potřeby služeb sociální péče o osoby 
starší 65 let poskytují jedny z nejreprezentativnějších údajů data o vývoji podílu 
příjemců příspěvku na péči v jednotlivých stupních závislosti na celkovém počtu osob 
dané věkové kategorie v členění podle pohlaví v pětiletých věkových intervalech (viz 
tabulka č. 11). 

Další zajímavé informace lze zjistit při zmapování změn ve struktuře příjemců 
příspěvku na péči v závislosti na věku, míře závislosti a typu poskytované služby 
sociální péče (viz tabulka č. 18).  

 

Tabulka č. 18 Vývoj počtu příjemců příspěvku na péči podle míry závislosti a 
druhu poskytovaných služeb v prosinci 2007 a 2010 

příspěvek 
na péči 

CDS DSt DOZP DS DZR 

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 

I. stupeň 63 121 201 384 2 918 1 866 7 846 7 897 663 956 

II. stupeň 104 137 462 588 4 002 3 792 7 590 8 896 1 156 1 717 

III. stupeň 55 139 240 636 1 967 3 591 3 445 7 610 430 1 819 

IV. stupeň 32 86 157 544 2 066 4 331 2 639 7 513 364 1 956 

celkem 254 483 1060 2152 10 953 13 580 21 520 31 916 2 613 6 448 

ChB OS PS SSZZ TSt 

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 

I. stupeň 247 581 92 213 6 835 11 970 51 213 54 70 

II. stupeň 132 393 103 276 3 181 6 990 65 270 128 165 

III. stupeň 21 143 93 321 904 3262 52 345 61 171 

IV. stupeň 6 51 62 351 416 1585 57 412 70 162 

celkem 406 1168 350 1161 11 336 23 807 225 1240 313 568 

Poznámka: CDS = centrum denních služeb, DSt = denní stacionáře, DOZP = domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, DS = domovy pro seniory, DZR = domovy se zvláštním režimem, ChB = chráněné 
bydlení, OS = odlehčovací služby, PS = pečovatelská služba, SSZZ = sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních, TSt = týdenní stacionáře 

Pramen: JEŘÁBKOVÁ, V. - PRŮŠA, L. Příspěvek na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-7416-145-
2 

 

 
  

                                                            
44  viz: PRŮŠA, L. - VÍŠEK, P. 2013. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-

80-7416-099-8 
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Z těchto údajů je zřejmé, že: 

- ve sledovaném období rostl počet příjemců příspěvků na péči ve všech typech 
služeb sociální péče, přičemž nejvýznamnější nárůst lze zaznamenat u nově 
definovaných typů služeb (odlehčovací služby, sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních, domovy se zvláštním režimem) a u služeb, které mají 
tradiční charakter (domovy pro seniory, pečovatelská služba), 

- u příjemců příspěvku v I. stupni závislosti v domovech pro seniory a v domovech se 
zvláštním režimem dochází po nárůstu jejich počtu v roce 2008 v roce 2009 k jejich 
poklesu na úroveň roku 2007 v domovech pro seniory a v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením jejich počet soustavně klesá, naopak prakticky ve všech 
typech ambulantních a terénních služeb počet příjemců příspěvku v tomto stupni 
závislosti soustavně roste,  

- u příjemců příspěvku ve IV. stupni závislosti dochází po celé sledované období k 
nárůstu počtu ve všech typech služeb sociální péče. 

 

Tyto změny však nelze vysvětlovat změnami ve zdravotním stavu populace. Jedná se 
o přirozené tendence, které doprovázejí zavedení každého nového systému45: 

- klienti, jimž byl v rámci přijetí přechodných ustanovení zákona o sociálních službách 
automaticky přiznán příspěvek v nižším stupni, žádají o posouzení své sociální 
situace podle nově stanovených podmínek, a tedy i o přiznání příspěvku na péči ve 
vyšším stupni, 

- počet příjemců příspěvků ve IV. stupni roste díky tomu, že o přiznání příspěvku v 
této výši je nutno rozhodnout v rámci běžného řízení, neboť automaticky ze zákona 
v rámci přechodných ustanovení dávku v tomto stupni závislosti nikdo nezískal, 

- u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb se projevuje ekonomický tlak, 
který na ně vyvíjejí jak jejich zřizovatelé, tak i samotná konstrukce systému 
financování sociálních služeb (závislost poskytovatelů sociálních služeb na přiznání 
dotací ze státního rozpočtu, tzv. "cenové regulace" výše úhrad za poskytované 
služby a naprosto nedostatečné financování indikované a poskytnuté ošetřovatelské 
a rehabilitační péče ze systému veřejného zdravotního pojištění46 je vede k tomu, 
že při poskytování sociálních služeb "favorizují" klienty s vyšším stupněm příspěvku 
na péči a těm, jimž služby již poskytují, doporučují, aby si požádali o přiznání 
příspěvku na péči ve vyšším stupni, resp. sami jim tuto žádost pomohou podat), 

- začínají se projevovat i rostoucí znalosti marketingových strategií v této oblasti.47  

 
 
  

                                                            
45  viz: PRŮŠA, L. a kol. Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních 

služeb v období 2012-2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu. Praha: VÚPSV, v.v.i. 
2011. ISBN 978-80-7416-075-2. 

46  viz: PRŮŠA, L. a kol. Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových 
sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. 
Praha: VÚPSV, v.v.i. 2009. ISBN 978-80-7416-030-1. 

47  viz: MOLEK, J. Marketing sociálních služeb, Praha: VÚPSV, v.v.i. 2009. ISBN 978-80-7416-026-4. 
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5.3 Projekce potřeby služeb sociální péče  

5.3.1 Determinanty projekce potřeby služeb sociální péče 

Tak, jako charakter sociální politiky i rozsah potřeby sociálních služeb ovlivňují čtyři 
základní faktory: 

- demografický vývoj, 

- sociálně ekonomické faktory, 

- společensko-politické determinanty, 

- mezinárodní aspekty.48 

Z tohoto pohledu je nezbytné při zpracování projekce potřeby služeb sociální péče mít 
na zřeteli především tyto skutečnosti: 

- stárnutí populace a důsledky, které tento trend doprovázejí (z pohledu sociálních 
služeb se prodlužuje období života, v němž je člověk závislý na pomoci jiné osoby), 

- přenášení standardu života v produktivním věku i do období, kdy je člověk postupně 
stále více závislý na pomoci jiné osoby a z toho vyplývající rostoucí nákladnost 
poskytované péče, 

- transformace pobytových sociálních služeb49 a jejich humanizace, 

- pojetí sociálních služeb jako služeb obecného zájmu,50 

- hledání optimální varianty zabezpečení sociálních potřeb jak z humánního, tak 
technického, technologického, a tedy i ekonomického pohledu,  

- postupně stále širší propojování a koordinace sociálních a zdravotních služeb na 
regionální úrovni.  

Opomenout však nelze ani působení dalších faktorů, z nichž působení některých je 
velmi obtížné kvantifikovat, a proto k nim nebylo přihlíženo. V tomto smyslu se jedná 
např. o: 

- změny zdravotního stavu obyvatelstva,  

- vývoj epidemiologické situace,  

- možné změny v organizaci struktury péče o staré a zdravotně postižené občany 
(např. transformace domovů pro seniory v ošetřovatelské ústavy a jejich event. 
převedení do rezortu zdravotnictví). 

  

                                                            
48  viz: PRŮŠA, L. Sociální politika a determinanty jejího vývoje. Sociální politika č. 1/1996. ISSN 0049-

0961. 
49  viz: Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, 

poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. 
Praha: MPSV, 2007 

50  viz: Služby obecného zájmu, vč. sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek. Sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru 
regionů. [online]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007 
:0725:FIN:CS:PDF>. 
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Projekce potřeby služeb sociální péče vychází ze stávajícího právního stavu, 
přestože lze očekávat, že v následujícím období v zájmu zefektivnění celého systému 
poskytování a financování sociálních služeb dojde k výrazným změnám v systému 
hodnocení míry závislosti seniorů a zdravotně handicapovaných osob (např. větší 
diferenciace potřeby péče) a systému financování sociálních služeb (v tomto smyslu se 
jedná především o zrušení maximální výše úhrad klienta za poskytované sociální 
služby, a tím o odstranění závislosti poskytovatelů služeb sociální péče na poskytova-
ných dotacích ze státního rozpočtu). Tato skutečnost může přispět k vytvoření 
potřebného prostoru pro rozvoj všech forem poskytovaných terénních, ambulantních i 
pobytových služeb sociální péče. 

Nedílnou součástí celého procesu rozvoje sociálních služeb v následujícím období 
jako důsledku demografických trendů je potřeba zajištění potřebného odborně 
vzdělaného personálu jednotlivých poskytovatelů zejména při zajišťování přímé 
obslužné péče.  

5.3.2 Využití regresní analýzy na základě vyhodnocení vývoje 
podílu osob pobírajících příspěvek na péči podle pohlaví, věku a 
míry závislosti v letech 2007-2009 

Rozbor struktury příjemců příspěvku na péči v závislosti na věku příjemce 
dávky, pohlaví a míře závislosti za prosinec 2007-200951 umožňuje s využitím regresní 
analýzy zpracovat odhad vývoje podílu počtu příjemců příspěvku na péči v závislosti 
na věku, pohlaví a stupni přiznaného příspěvku na péči na celkovém počtu osob podle 
pohlaví a věku do roku 2030. Míra spolehlivosti tohoto odhadu je pro seniorské věkové 
skupiny velmi vysoká, v nejvyšších věkových skupinách a vyšších stupních závislosti 
přesahuje 95 %.52 Budoucí vývoj byl odhadován na základě známých podílů ze 
zmíněného období 2007-2009. Díky takto krátkému období vstupních dat je tedy 
nutné brát predikované hodnoty jako hrubé odhady, zejména pokud se jedná o 
předpověď na relativně dlouhé období.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
51  viz: JEŘÁBKOVÁ, V. - PRŮŠA, L. Příspěvek na péči. Praha: VÚPSV, v.v.i. 2013. ISBN 978-80-7416-145-2 
52  viz: PRŮŠA, L. Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030. Demografie             
č. 3/2015. ISSN 0011-8265 
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Tabulka č. 19 Odhad vývoje podílu příjemců příspěvku na péči na celkovém 
počtu osob v závislosti na pohlaví, věku a míře závislosti v letech 2015-2030                       

věk 
muži  ženy  

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
I. stupeň závislosti  

65-69 1,18 1,15 1,13 1,12 1,76 1,78 1,79 1,81 
70-74   1,87 1,83 1,80 1,78 3,52 3,48 3,45 3,43 
75-79 3,33 3,23 3,17 3,12 8,24 8,32 8,37 8,41 
80-84 7,09 6,70 6,42 6,22 15,61 15,36 15,19 15,06 
85-89 14,46 14,26 14,12 14,02 20,45 19,77 19,29 18,93 
90+ 13,91 12,41 11,37 10,57 15,04 13,25 12,02 11,07 

II. stupeň závislosti  
65-69 1,27 1,28 1,29 1,30 1,15 1,17 1,18 1,19 
70-74   1,87 1,87 1,87 1,87 2,18 2,20 2,21 2,22 
75-79 3,44 3,51 3,57 3,60 4,77 4,78 4,79 4,80 
80-84 5,67 5,55 5,46 5,40 9,78 9,68 9,62 9,57 
85-89 10,84 10,78 10,74 10,70 15,57 15,2 14,95 14,75 
90+ 14,83 13,57 12,70 12,04 16,51 14,34 12,85 11,70 

III. stupeň závislosti  
65-69 1,04 1,17 1,26 1,33 0,75 0,84 0,89 0,94 
70-74   1,55 1,73 1,85 1,95 1,60 1,80 1,95 2,05 
75-79 2,67 2,99 3,21 3,37 3,71 4,19 4,52 4,78 
80-84 5,52 6,22 6,71 7,09 7,95 8,97 9,67 10,21 
85-89 9,38 10,57 11,40 12,03 14,59 16,4 17,64 18,60 
90+ 21,28 24,22 26,25 27,81 26,38 29,51 31,68 33,33 

IV. stupeň závislosti 
65-69 0,50 0,56 0,60 0,63 0,38 0,42 0,45 0,48 
70-74   0,84 0,94 1,01 1,06 0,84 0,94 1,01 1,07 
75-79 1,50 1,68 1,81 1,91 1,92 2,15 2,30 2,42 
80-84 2,51 2,79 2,98 3,13 4,66 5,22 5,60 5,90 
85-89 4,57 5,08 5,44 5,71 10,26 11,57 12,47 13,16 
90+ 11,11 12,46 13,4 14,11 23,73 26,71 28,77 30,35 

Pramen: PRŮŠA, L. Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030. Demografie                  
č. 3/2015. ISSN 0011-8265 

 

Při promítnutí uvedeného odhadu vývoje podílu příjemců příspěvku na péči do 
poslední demografické projekce obyvatelstva ČSÚ (střední varianta) lze očekávat 
následující vývoj počtu příjemců této sociální dávky (viz tabulka č. 20): 
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Tabulka č. 20 Projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči v závislosti na 
míře závislosti u osob starších 65 let v letech 2015-2030 

věk 
2015 2020 2025 2030 

I. stupeň závislosti 
65-69 10 037 10 124 9 083 8 769 
70-74 13 495 16 702 16 855 15 157 
75-79 19 336 25 517 32 586 33 723 
80-84 29 540 28 394 38 175 49 503 
85-89 24 582 26 232 27 121 38 666 
90+ 7 792 9 754 11 142 12 046 

celkem 104 781 116 723 134 961 157 864 

 II. stupeň závislosti 
65-69 8 104 8 309 7 563 7 392 
70-74 9 870 12 496 12 835 11 713 
75-79 13 050 17 493 22 611 23 634 
80-84 19 543 19 068 25 956 33 985 
85-89 18 646 20 082 20 901 29 941 
90+ 8 496 10 584 12 053 13 005 

celkem 77 709 88 032 101 919 119 669 

 III. stupeň závislosti 
65-69 5 946 6 753 6 553 6 709 
70-74 7 605 10 773 11 878 11 409 
75-79 10 138 15 172 20 969 23 017 
80-84 16 658 18 618 27 668 38 588 
85-89 17 162 21 151 23 979 36 535 
90+ 13 262 21 045 28 396 34 987 

celkem 70 771 93 511 119 443 151 246 

 IV. stupeň závislosti 
65-69 2 906 3 299 3 198 3 270 
70-74 4 063 5 731 6 304 6 048 
75-79 5 395 8 034 11 076 12 143 
80-84 9 154 10 099 14 869 20 604 
85-89 11 241 13 764 15 525 23 529 
90+ 10 882 17 179 23 064 28 310 

celkem 43 640 58 105 74 037 93 904 

Pramen: PRŮŠA, L. Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030. Demografie   
č. 3/2015. ISSN 0011-8265  

 
Z těchto údajů je zřejmé, že nárůst potřeby péče lze očekávat ve všech 

věkových skupinách osob starších 70 let, očekává se, že v roce 2030 bude příspěvek 
na péči pobírat cca 523 tis. osob starších 65 let (tj. 1,8krát více než v roce 2015), 
přičemž nejvýznamnější nárůst lze očekávat u osob starších 90 let (očekává se, že v 
roce 2030 bude příspěvek na péči pobírat cca 88,3 tis. osob v této věkové skupině, tj. 
cca 2,2krát více než v roce 2015). Z hlediska jednotlivých stupňů závislosti lze 
očekávat největší nárůst u příjemců příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti, v roce 
2030 by příspěvek na péči v tomto stupni závislosti mělo pobírat cca 94 tis. osob, tj. 
cca 2,2krát více než v roce 2015 (viz graf č. 17).  

 



5. Je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti 
sociálních služeb? 
 
 

61 

Graf č. 17 Projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči podle stupně 
závislosti u osob starších 65 let v letech 2015-2030 

 

Pramen: PRŮŠA, L. Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030. Demografie č. 
3/2015. ISSN 0011-8265  

5.3.3 Důsledky projekce potřeby služeb sociální péče 

Přestože v následujících letech lze očekávat "objektivizaci" struktury uživatelů 
jednotlivých - především pobytových - zařízení sociálních služeb, ukazují uvedené 
propočty, že stávající kapacity jednotlivých typů zařízení nebudou v roce 2030 
dostatečné. V tomto smyslu je zřejmé, že rozvoj všech forem terénních, ambulantních 
i pobytových zařízení by se měl stát nedílnou součástí všech regionálních rozvojových 
plánů. Nezbytným předpokladem umožňujícím včas reagovat na změněnou demogra-
fickou situaci je zvýšení důrazu na rozbor změn v demografické situaci obyvatelstva v 
jednotlivých regionech.  

 

Orientačně lze uvést, že:  

- počet příjemců příspěvku na péči v I. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
pravděpodobně vyžadovat pomoc při zvládání některého z úkonů pečovatelské 
služby ve vlastní domácnosti, a to jak prostřednictvím registrovaných poskytovatelů 
sociálních služeb, tak i prostřednictvím rodinných příslušníků nebo blízkých osob 
nebo kombinované péče, 

- počet příjemců příspěvku na péči ve II. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
pravděpodobně vyžadovat intenzivnější pomoc při zvládání více úkonů pečovatelské 
služby ve vlastní domácnosti, v chráněném bydlení, popř. v centru denních služeb 
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nebo v denním stacionáři, popř. prostřednictvím rodinných příslušníků nebo blízkých 
osob nebo kombinované péče, 

- počet příjemců příspěvku na péči ve III. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
vyžadovat intenzivní, zpravidla celodenní komplexní péči v domovech pro seniory, v 
domovech se zvláštním režimem, v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
nebo v týdenních stacionářích, v krajních případech i v chráněném bydlení nebo ve 
vlastních domácnostech, přičemž řada osob bude v těchto případech vyžadovat 
služby osobní asistence a k dispozici by měl být dostatečný rozsah odlehčovacích 
služeb, 

- počet příjemců příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti signalizuje, kolik osob bude 
vyžadovat intenzivní komplexní celodenní péči v pobytových zařízeních sociálních 
služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy 
se zvláštním režimem), ve zdravotnických zařízeních (léčebny pro dlouhodobě 
nemocné, popř. na tzv. sociálních lůžkách ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče), pouze v minimálním rozsahu lze očekávat, že těmto osobám by byla 
poskytována péče v jiných typech zařízení, popř. v jejich domácnostech, v těchto 
případech však bude většina osob vyžadovat služby osobní asistence, domácí 
zdravotní péče, k dispozici bude potřeba rovněž dostatečný rozsah odlehčovacích 
služeb. 

Konkrétní rozsah poskytování jednotlivých sociálních služeb je velmi obtížné 
blíže specifikovat, protože je odrazem působení celé řady faktorů determinujících jejich 
vývoj v jednotlivých regionech. V tomto smyslu je proto nezbytné v rámci přípravy 
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v jednotlivých městech a krajích velmi 
podrobně prozkoumat všechny determinanty ovlivňující chování klientů a potencionál-
ních klientů v jednotlivých typech a formách sociálních služeb. 

Nezbytným předpokladem rozvoje sociálních služeb je rovněž změna základních 
principů jejich financování. Stávající systém, který je založen na "cenové regulaci" 
maximální výše úhrad klienta za poskytované služby a na poskytování dotace ze strany 
jednotlivých krajů, rozvoj sociálních služeb nestimuluje. Pokud je maximální výše 
úhrad uživatele služby stanovena na takové úrovni, která neumožňuje uhradit prů-
měrné celostátní náklady daného typu služby, je ex ante předjímána závislost 
poskytovatelů na přiznání dotací, na které však není právní nárok, poskytovatel 
sociálních služeb je limitován v jejich rozvoji, protože nemá jistotu, že se tato 
skutečnost promítne v navýšení úrovně dotace. Je to o to závažnější, že poskytování 
dotací na sociální služby je v rozporu s legislativou EU, neboť sociální služby jsou 
chápány jakou služby obecného ekonomického zájmu a poskytování podpory ze strany 
veřejné správy ve formě tzv. vyrovnávacích plateb je limitováno splněním řady přesně 
definovaných podmínek.53   

V souvislosti s otázkami financování sociálních služeb je rovněž často diskuto-
vána otázka vhodnosti zavedení systému pojištění na péči obdobně jako je tomu v 
Německu od roku 1995 (Pflegeversicherungssystem). Jakkoli v teoretické rovině lze s 
tímto námětem souhlasit, negativní zkušenosti s fungováním systému zdravotního 
pojištění v naší zemi (které jsou hlavním důvodem toho, že financování důchodů není 
doposud odděleno od státního rozpočtu) a trendy ve stárnutí populace, které se 
projevují očekávaným výrazným zvýšením počtu příjemců příspěvku na péči, hovoří 
pro zachování stávajícího systému financování přímo ze státního rozpočtu. Očekávaný 
další nárůst výdajů na výplatu této dávky je možno korigovat přijetím širokého spektra 

                                                            
53  viz: WILDMANNOVÁ, M. - PRŮŠA, L. Financování sociálních služeb v ČR ve světle legislativy EU. 

Ekonomické rozhĺady /Economic review, č. 4/2012. ISSN 0323-262X 



5. Je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti 
sociálních služeb? 
 
 

63 

opatření v oblasti financování a poskytování sociálních služeb vč. opatření v 
souvisejících oblastech.54. Vytvořením nového systému pojištění by se navíc zvýšila 
cena práce, která je již nyní v ČR relativně vysoká. 

                                                            
54  viz: PRŮŠA, L. a kol. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Praha: 

VÚPSV, v.v.i. 2010. ISBN 978-80-7416-048-6. 
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6. Hlavní výsledky realizovaného terénního 

šetření55 

Cílem realizovaného terénního šetření bylo shromáždit a vyhodnotit empirická 
data, na základě kterých bude možné koncipovat mj. doporučení ke zlepšení podmínek 
pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v předseniorském věku, který byl 
v rámci výzkumu reprezentován osobami ve věku 55-64 let. Empirická data 
shromážděná za tímto účelem se týkají především následujících tematických oblastí: 

- příjmy a ekonomická situace dotazovaných osob (její objektivní charakteristiky i 
subjektivní vnímání respondentem), 

- klíčové charakteristiky sociálního prostředí dotazovaných (např. vztahy k příbuzným, 
sousedům apod.), 

- zdravotní situace dotazovaných osob, využívání zdravotních služeb, využívání služeb 
sociální péče, 

- identifikace a vyhodnocení významu rizikových jevů, které mohou přispět 
k sociálnímu vyloučení dotazovaných (příjmová situace, zdravotní stav apod.), 

- specifikace okruhu služeb, které dotazované osoby využívají, respektive mají zájem 
využívat, včetně důvodů jejich nevyužívání 

Byly shromážděny údaje od 651 osob ve věku 55 a více let žijících v obcích 
(městech) do 5 tisíc obyvatel ve všech krajích ČR. Dalšími údaji, které byly zjišťovány, 
bylo pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, charakteristika okruhu osob žijících 
s respondentem ve společné domácnosti a typ bydlení. Sběr dat probíhal v souladu se 
standardními etickými a technickými požadavky v oblasti sociálně vědního výzkumu.  

Podrobná charakteristika struktury výzkumného vzorku je uvedena v příloze            
č. 4. 

6.1 Ekonomická situace domácností 

6.1.1 Příjmy a výdaje 

Osobní příjem respondentů ve věku 55-64 let tvoří v 63 % případů příjem ze 
zaměstnání nebo z vlastní výdělečné činnosti, ve 34 % případů starobní důchod a v 
16 % případů příjem z brigád či příležitostných prací. Ostatní druhy příjmů má v této 
věkové skupině pět nebo méně procent respondentů. Respondenti starší 64 let mají 
osobní příjem tvořený zejména starobním důchodem (98 %), přičemž ostatní druhy 
příjmů má šest nebo méně procent dotázaných. 

 

 

 

 
                                                            
55  zpracováno podle Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Praha: INESAN, 

2015 
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Graf č. 18 Struktura osobního příjmu respondentů (podle věku respondentů) 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Více než polovina manželů/manželek či partnerů/partnerek respondentů ve věku 
55-64 let má příjem ze zaměstnání nebo vlastní výdělečné činnosti (54 %), více než 
třetina (35 %) pobírá starobní důchod a ostatní zdroje příjmů má sedm nebo méně 
procent těchto osob. Pro manžele/manželky či partnery/partnerky respondentů starších 
než 64 let je hlavním zdrojem příjmů starobní důchod, ostatní příjmy pobírá méně než 
pět procent těchto osob. 

 

Graf č. 19 Struktura osobního příjmu manželů/manželek, partnerů/partnerek 
(podle věku respondentů) 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kteří mají manžely/manželky nebo partnery/partnerky 

Pramen: realizované šetření 
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Příjmy ze zaměstnání, vlastní výdělečné činnosti, brigády nebo příležitostné 
práce se na celkovém příjmu respondentů ve věku 55-64 let podílejí v průměru 90 %, 
zatímco mezi respondenty staršími 64 let dosahují tyto příjmy 53 % podílu. Celkem 85 
% respondentů ve věku 55-64 let, kteří mají příjem ze zaměstnání, vlastní výdělečné 
činnosti, brigády nebo příležitostné práce, je na tomto příjmu závislých, neboť nemají 
žádný další zdroj příjmu. V případě respondentů ve věku 65-84 let dosahuje podíl 
těchto osob 27 %. 

 

Graf č. 20 Podíl příjmů ze zaměstnání, vlastní výdělečné činnosti, brigád nebo 
příležitostných prací na celkovém příjmu respondentů 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Podíl příspěvku respondentů na chod domácnosti činí 67 % (medián má hodnotu 
60) z celkového rozpočtu na domácnost. V domácnostech, ve kterých žijí spolu s 
respondenty také jejich manželé/manželky či partneři/partnerky, představuje prů-
měrný příspěvek těchto osob na chod domácnosti 44 % (medián činí 50). V případě 
mužů činí průměrný podíl příspěvku jejich manželek/partnerek na chod domácnosti  
40 % (medián je roven 45), zatímco v případě žen, činí průměrný podíl příspěvku 
jejich manželů/partnerů 48 % (medián má hodnotu 50). 

Děti žijící ve společné domácnosti se na chodu domácnosti podílejí v průměru 
25 % (medián je v tomto případě 20); další členové domácnosti pak v průměru 11 % 
(medián činí 3). V ojedinělých případech (1-2 %) přispívají respondentům na chod 
domácnosti i další osoby, které nežijí s respondenty ve společné domácnosti; jedná se 
buď o děti a další příbuzné (ti se na chodu domácnosti podílejí 26 %, přičemž medián 
má hodnotu 10) nebo o ostatní osoby (v jejich případě je výše příspěvku na chod 
domácnosti 38 % a medián činí 33). 
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Graf č. 21 Výše příspěvku jednotlivých osob na celkovém chodu domácnosti 

 
Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, s nimiž žijí dané osoby ve společné domácnosti/kterým 
přispívají osoby žijící mimo domácnost na chod domácnosti 

Pramen: realizované šetření 

 

V posledním roce věnovalo svým dětem nebo vnoučatům peníze 73 % 
respondentů; v průměru jim přitom věnovali 14 454 Kč (medián činí 9 000 Kč). Z 
odpovědí dále plyne, že 24 % respondentů věnovalo peníze jiným příbuzným, přičemž 
průměrná výše příspěvku činila v tomto případě 3 765 Kč (medián má hodnotu 2 000 
Kč). Lze shrnout, že finanční prostředky věnovalo celkem 74 % respondentů; ti přitom 
věnovali svým dětem, vnoučatům či jiným příbuzným v průměru 15 347 Kč (medián 
činí 10 000 Kč). 

 

Graf č. 22 Výše finanční částky, kterou věnovali respondenti či jejich 
manželé/manžel-ky, partneři/partnerky v posledním roce svým dětem/ 
vnoučatům a jiným příbuzným (v Kč) 

 
Poznámky: 
- údaje se vztahují jen k respondentům, kteří věnovali peníze svým dětem, vnoučatům/jiným 

příbuzným/svým dětem, vnoučatům a/nebo jiným příbuzným,  
- maxima se nacházejí mimo stanovený rozsah hodnot (označeno dvěma rovnoběžnými čárkami) 
Pramen: realizované šetření 
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Výše poskytovaného příspěvku je diferencována podle čistého měsíčního příjmu 
domácnosti. Zatímco respondenti žijící v domácnostech s příjmem nižším než               
15 000 Kč darovali svým dětem a vnoučatům v průměru 7 731 Kč, respondenti žijící 
v domácnostech s příjmy přesahujícími 25 000 Kč darovali v průměru 18 415 Kč. V 
případě jiných příbuzných činí hodnota finančních příspěvků 3 133 Kč, resp. 4 484 Kč. 
Celková výše příspěvku (poskytovaného dětem, vnoučatům či jiným příbuzným) činí         
8 232 Kč v případě respondentů žijících v domácnostech s příjmem nižším než              
15 000 Kč a 19 826 Kč mezi respondenty žijícími v domácnostech s příjmy vyššími než 
25 000 Kč. 

 

Tabulka č. 21 Výše finanční částky, kterou věnovali respondenti či jejich 
manželé/manželky v posledním roce (podle čistého měsíčního příjmu 
domácnosti) 

 děti a vnoučata jiní příbuzní celkem 
méně než 15 000 Kč 7 731 Kč 3 133 Kč 8 232 Kč 
15 000 - 24 999 Kč 12 285 Kč 3 185 Kč 13 129 Kč 
25 000 Kč a více 18 415 Kč 4 484 Kč 19 826 Kč 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kteří věnovali peníze svým dětem, vnoučatům/jiným 
příbuzným/svým dětem, vnoučatům a/nebo jiným příbuzným 
Pramen: realizované šetření 

 

Z hlediska věku je patrné, že dětem a vnoučatům věnovali v posledním roce 
vyšší průměrnou částku respondenti ve věku 55-64 let (15 872 Kč) než respondenti 
starší než 64 let (13 066 Kč), nicméně tento rozdíl není statisticky významný. V 
případě peněz věnovaných jiným příbuzným se průměrná výše částky mezi oběma 
věkovými skupinami téměř neliší - v obou případech dosahuje necelých čtyř tisíc korun. 

 

Tabulka č. 22 Výše finanční částky, kterou věnovali respondenti či jejich 
manželé/manželky v posledním roce (podle věku respondentů) 

 děti a vnoučata jiní příbuzní celkem 
55-64 let 15 872 Kč 3 878 Kč 17 023 Kč 
65-84 let 13 066 Kč 3 624 Kč 13 725 Kč 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kteří věnovali peníze svým dětem, vnoučatům/jiným 
příbuzným/svým dětem, vnoučatům a/nebo jiným příbuzným 
Pramen: realizované šetření 

 

Respondenti ze svého měsíčního příjmu a z příjmu svých partnerů/partnerek 
uspoří v průměru 2 276 Kč (medián dosahuje hodnoty 1 500 Kč). Celkem 23 % 
respondentů není schopno generovat žádné měsíční úspory, naproti tomu nejvyšší 
spořená částka je 20 000 Kč.  
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Graf č. 23 Výše úspor generovaných z měsíčního příjmu respondentů a jejich 
manželů/manželek, partnerů/partnerek (v Kč) 

 

Poznámka: maximum se nachází mimo stanovený rozsah hodnot (označeno dvěma rovnoběžnými čárkami) 
Pramen: realizované šetření 

 

Respondenti z domácností s čistým měsíčním příjmem nižším než 15 000 Kč 
uspoří měsíčně 1 246 Kč. Podobně také respondenti z domácností s čistým měsíčním 
příjmem ve výši 15 000 - 24 999 Kč uspoří v průměru za měsíc 1 937 Kč. Od obou 
skupin se statisticky významně odlišují respondenti z domácnosti s příjmy přesahují-
cími 25 000 Kč; ty totiž měsíčně uspoří 3 569 Kč. 

Z hlediska věku platí, že domácnosti respondentů ve věku 55-64 let uspoří 
měsíčně 2 627 Kč, zatímco domácnosti respondentů starších než 64 let dosahují úspor 
v průměrné výši 1 971 Kč. Provedený test (ANOVA) potvrdil statistickou významnost 
této diference. 

Pokud jde o vytvořené finanční rezervy pro případ nenadálých situací, je z 
výsledků patrné, že přibližně čtyři pětiny dotazovaných (82 %) disponují takovýmito 
rezervami. Jejich průměrná výše přitom dosahuje 51 540 Kč (medián činí 20 000 Kč).  

 

Graf č. 24 Výše finanční rezervy domácnosti pro případ nenadálé situace (v Kč) 

 
Poznámka: maximum se nachází mimo stanovený rozsah hodnot (označeno dvěma rovnoběžnými čárkami) 
Pramen: realizované šetření 
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Výše finančních rezerv je statisticky významně závislá na měsíčních příjmech 
domácnosti. Respondenti žijící v domácnostech s čistými měsíčními příjmy nižšími než 
15 000 Kč disponují finančními rezervami v průměrné výši 21 821 Kč. Dále se ukazuje, 
že finanční rezervy respondentů z domácností s čistými měsíčními příjmy ve výši 
15 000 - 24 999 Kč dosahují průměrné výše 39 594 Kč. Nejvyšší objem rezerv je 
patrný ve skupině respondentů z domácností s příjmy přesahujícími 25 000 Kč - v 
tomto případě činí průměrná výše rezerv 78 313 Kč. Dále platí, že hodnota rezerv 
souvisí rovněž s věkem respondentů. Konkrétně platí, že lidé ve věku 55-64 let 
disponují finančními rezervami v průměrné výši 62 943 Kč, zatímco v případě 
respondentů starších 64 let je to 41 618 Kč (tj. průměrná diference ve výši 21 325 
Kč). 

6.1.2 Insolvence 

V souvislosti s nedostatkem finančních prostředků na úhradu běžných výdajů 
respondenti v největší míře využili své dřívější úspory či finanční rezervy (40 %) a 
omezili spotřebu v dalším období (35 %). Přibližně jeden respondent z deseti byl 
konfrontován se situací, kdy nemohl včas uhradit poplatky za telefon, televizi nebo 
Internet (11 %) a kdy byl nucen prodat část svého majetku (8 %). V posledním roce 
se respondenti nejčastěji potýkali zejména s nutností omezit spotřebu (11 %) a využít 
finanční rezervu (8 %). 

 

Graf č. 25 Osobní zkušenost s vybranými situacemi, které se týkají nedostatku 
finančních prostředků 

 

Pramen: realizované šetření 

 
Jak je patrné z tabulky č. 23, s jednotlivými situacemi týkajícími se nedostatku 

finančních prostředků se častěji setkali respondenti, kteří hodnotí ekonomickou situaci 
své domácnosti jako špatnou, tzn. osoby s vyšší pravděpodobností sociálního vylou-
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čení. Provedené statistické testy prokázaly ve všech případech statistickou významnost 
jednotlivých diferencí. 

 

Tabulka č. 23 Podíl respondentů, kteří se s vybranými situacemi, které se 
týkají nedostatku finančních prostředků, již někdy setkali (podle současné 
ekonomické situace v domácnosti) 

ekonomická situace 
domácnosti je dobrá 

ekonomická situace 
domácnosti je špatná 

 

nutnost využít dřívější úspory (za nejméně 5 let) 32 % 59 % N=614 
nutnost využít finanční rezervu na úhradu běžné 
údržby 31 % 60 % N=619 

omezení spotřeby v dalším období 24 % 59 % N=615 
výdaje domácnosti překročily celkový příjem 
domácnosti 19 % 57 % N=618 

nutnost přivýdělku 23 %  36 % N=617 
nutnost půjčky od bank či úvěrových společností 20 % 35 % N=622 
nutnost půjčky od osob, které nejsou členy 
domácnosti 10 % 34 % N=621 

nemožnost včas uhradit náklady spojené 
s bydlením 9 % 38 % N=622 

nutnost půjčky od přátel nebo známých 10 % 30 % N=619 
nemožnost včas uhradit poplatky za telefon, 
televizi nebo Internet 4 % 26 % N=624 

nutnost prodeje majetku 5 %  17 % N=620 

Pramen: realizované šetření 

 

Respondenti, kteří v uplynulém roce museli využít úspory, museli si půjčit 
peníze a/nebo museli prodat část svého majetku, uvedli, že jim chybělo v průměru            
25 272 Kč (medián dosahuje hodnoty 10 000 Kč). Vyšší částky chyběly respondentům 
ve věku 65-84 let, a to 27 985 Kč. Naproti tomu respondentům ve věku 55-64 let                 
v průměru chybělo 23 389 Kč, což je o 4 597 Kč méně (tato diference však není 
statisticky významná). 
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Graf č. 26 Výše chybějících finančních prostředků na běžné výdaje domácnosti 
(v Kč) 

 

Poznámky: 
- údaje se vztahují jen k respondentům, kteří v posledním roce museli využít úspory, museli si půjčit 

peníze a/nebo museli prodat nějaký majetek a uvedli konkrétní částku 
- maximum se nachází mimo stanovený rozsah hodnot (označeno dvěma rovnoběžnými čárkami) 

Pramen: realizované šetření 

 

Nejvyšší průměrnou částku na pokrytí nutných výdajů získali respondenti jako 
půjčku od přátel nebo známých (24 250 Kč; tato hodnota je však ovlivněna extrémní 
hodnotou 270 000 Kč, při jejímž vyloučení činí průměrná výše půjčky 5 346 Kč; 
medián dosahuje hodnoty 3 000 Kč). Další v pořadí jsou půjčky od bank nebo 
úvěrových společností (průměrná částka činí 18 647 Kč, medián je roven 10 000 Kč), 
dřívější úspory, jejichž průměrná výše činí 15 882 Kč (medián je přitom 10 000 Kč), a 
prodej majetku. V této souvislosti platí, že průměrný výnos z prodeje části majetku 
dosahuje hodnoty 15 750 Kč, přičemž medián činí 16 000 Kč. Respondenti, kteří využili 
finanční podpory od osob, které nejsou členy domácnosti, požadovali v průměru 12 308 
Kč (medián činí 5 000 Kč). Z finančních rezerv respondenti použili v průměru 10 766 Kč 
(medián dosahuje 5 000 Kč) a vlastní aktivitou doplnili v průměru 5 036 Kč (medián 
činí 2 000 Kč). 
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Graf č. 27 Částka uhrazená z jednotlivých zdrojů na pokrytí běžných výdajů 
domácnosti (v Kč) 

 
Poznámky: 
- údaje se vztahují jen k respondentům, kteří v posledním roce museli využít dané zdroje finančních 

prostředků 
- maxima se nacházejí mimo stanovený rozsah hodnot (označeno dvěma rovnoběžnými čárkami) 

Pramen: realizované šetření 

 

Celkové finanční prostředky chybějící na financování běžných výdajů byly v 
největší míře získány z finanční rezervy na úhradu běžné údržby (38 % z celkové výše 
chybějících finančních prostředků) a z dřívějších úspor (28 % z celkové výše chybějí-
cích finančních prostředků). Formou půjčky (od banky či úvěrové společnosti, přátel a 
příbuzných či ostatních osob) bylo získáno celkem 28 % z celkové výše chybějících 
finančních prostředků a zbylých 7 % bylo získáno prodejem majetku a příjmem z 
vlastní aktivity. Z podrobnějšího rozboru vyplývá, že respondenti ve věku 65-84 let 
získávají chybějící finanční prostředky z rezerv a dřívějších úspor, zatímco pro 
respondenty mladší než 65 let je typické větší využívání půjček od známých a příjmů 
plynoucích z vlastní ekonomické aktivity. 

 

Graf č. 28 Podíl jednotlivých zdrojů na pokrytí běžných výdajů domácnosti 

 
Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kteří v posledním roce museli využít úspory, museli si 
půjčit peníze a/nebo museli prodat nějaký majetek 
Pramen: realizované šetření 
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6.1.3 Subjektivní vnímání ekonomické situace domácnosti  
 

Přibližně čtvrtina respondentů uvádí, že je pro ně spotřební zboží běžně 
dostupné bez jakéhokoliv omezení. Více než dvě pětiny respondentů si mohou dovolit 
nakupovat základní zboží bez omezení, nicméně nákup ostatního zboží už musí 
zvažovat. Více než čtvrtina respondentů si může dovolit jen levnější zboží a pro 3 % 
dotázaných jsou drahé i ty nejlevnější druhy základního zboží. Výrazná diference je 
patrná mezi těmi, kteří hodnotí ekonomickou situaci své domácnosti jako dobrou, a 
těmi, kteří ji hodnotí jako špatnou. Zatímco respondenti žijící v ekonomicky stabilních 
a silných domácnostech si v 86 % případů mohou dovolit nakupovat bez omezení 
všechno nebo alespoň základní spotřební zboží, respondenti z ekonomicky slabých 
domácností tak mohou činit jen ve 36 % případů. Provedený test prokázal statistickou 
významnost těchto diferencí. 

 

Graf č. 29 Finanční dostupnost spotřebního zboží 

 
Pramen: realizované šetření 

 

Více než dvě třetiny domácností (69 %) hodnotí ekonomickou situaci své 
domácnosti jako velmi nebo spíše dobrou. Naopak, jako spíše špatnou ji hodnotí 28 % 
respondentů a 4 % ji vnímají jako velmi špatnou; jako velmi špatnou vnímají 
ekonomickou situaci své domácnosti především respondenti se základním vzděláním 
(10 %) a respondenti, jejichž čistý příjem domácnosti je nižší než 15 000 Kč (9 %). 
Dále je patrný vyšší podíl respondentů hodnotících ekonomickou situaci domácnosti 
jako dobrou mezi lidmi ve věku 55-64 let (73 %), naproti tomu respondenti ve věku 
65-84 let hodnotí ekonomickou situaci své domácnosti jako dobrou v 64 % případů. Je 
třeba připomenout, že horší ekonomická situace respondentů indikuje vyšší 
pravděpodobnost jejich sociálního vyloučení. 
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Graf č. 30 Hodnocení ekonomické situace domácnosti respondenty 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Mezi osoby, které hodnotí svou ekonomickou situaci jako špatnou, dále patří 
samostatně žijící (44 %), respondenti, kteří bydlí v bytech (46 %), lidé z domácností s 
čistým měsíčním příjmem nepřesahujícím 15 000 Kč (47 %), ekonomicky neaktivní 
(37 %) a respondenti, kteří žijí v nájemním bydlení (55 %). Všechny tyto skupiny 
vykazují vyšší pravděpodobnost sociálního vyloučení a měly by se na ně zaměřovat 
snahy o sociální začleňování. 

 

Tabulka č. 24 Hodnocení ekonomické situace domácnosti respondenty (podle 
počtu osob v domácnosti, typu bydliště, čistého měsíčného příjmu domác-
nosti, ekonomické aktivity a typu bydlení) 

ekonomická situace domácnosti 
dobrá špatná 

počet osob v domácnosti 
1 osoba 56 % 44 % 
2 osoby 72 % 28 % 
3 a více osob 78 % 22 % 

typ bydliště 
rodinný domek 72 % 28 % 
byt 54 % 46 % 

čistý měsíční příjem domácnosti 
méně než 15 000 Kč 53 % 47 % 
15 000-24 999 Kč 68 % 32 % 
25 000 Kč a více 85 % 15 % 

ekonomická aktivita 
ekonomicky aktivní 79 % 21 % 
ekonomicky neaktivní 63 % 37 % 

typ bydlení 
nájemní bydlení 45 % 55 % 
vlastní bydlení 71 % 29 % 

Pramen: realizované šetření 
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6.2 Sociální prostředí respondentů 

Pro respondenty je důležité, aby jejich přání a názory respektovali zejména 
partneři, děti, lékař a ostatní osoby žijící s nimi ve společné domácnosti; respekt přání 
a názorů ze strany těchto osob je důležitý pro více než tři pětiny dotazovaných. 
Porozumění ze strany přátel a dalších blízkých osob je důležité pro polovinu 
respondentů a respekt ze strany ostatních osob je významný pro méně než třetinu 
dotázaných. 

 

Graf č. 31 Důležitost respektování přání a názorů respondentů ze strany 
vybraných osob 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, pro které jsou dané subjekty relevantní 

Pramen: realizované šetření 

 

Jednoznačně největší míra aktuálně projevovaného respektu a porozumění je 
patrná ze strany partnerů (90 %), dětí (87 %) a lékaře (80 %). Přibližně dvě třetiny 
respondentů potvrdily, že jejich přání a názory respektují i ostatní osoby žijící s nimi 
ve společné domácnosti a v neposlední řadě také přátelé a další blízké osoby. 
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Graf č. 32 Respektování přání a názorů respondentů ze strany vybraných osob 

 
Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří jsou v kontaktu s danými osobami 
Pramen: realizované šetření 
 

Jak je patrné z tabulky č. 25, respondenti, kteří očekávají respekt od ostatních 
osob, tento respekt také ve velké míře dostávají. Naopak, názory a přání osob, pro 
které není respekt ostatních důležitý, jsou ze strany nejbližšího sociálního okolí respek-
továny v minimální míře. Respektování respondentů nejbližším sociálním okolí je tak 
do značné míry ovlivněno vnímanou důležitostí chování jednotlivých subjektů k osobě 
respondenta. 
 

Tabulka č. 25 Podíl respondentů, kteří uvedli, že dané osoby respektují jejich 
přání a názory (podle důležitosti respektování přání a názorů respondentů ze 
strany jednotlivých osob) 

důležitost respektování přání a názorů respondentů  
ze strany vybraných osob 

je to pro 
respondenty důležité ani, ani je to pro respondenty 

nedůležité 
manžel/manželka, partner/partnerka 
(N=413) 96 % (4 %) 79 % (21 %) 11 % (89 %) 

děti (N=586) 93 % (7 %) 71 % (29 %) 36 % (64 %) 
jiné osoby žijící v domácnosti (N=134) 83 % (17 %) 40 % (60 %) 20 % (80 %) 
přátelé a ostatní blízké osoby (N=578) 84 % (16 %) 73 % (27 %) 39 % (61 %) 
osoby žijící v místě bydliště (N=553) 72 % (28 %) 58 % (42 %) 28 % (72 %) 
osoby, se kterými se respondenti 
potkávají v běžných životních situacích 
(N=556) 

64 % (36 %) 64 % (36 %) 26 % (74 %) 

poskytovatelé profesionálních/sociálních 
služeb (N=342) 69 % (31 %) 53 % (47 %) 23 % (77 %) 

lékař (N=590) 89 % (11 %) 74 % (26 %) 38 % (62 %) 

Poznámky: 
- údaje se vztahují k respondentům, kteří jsou v kontaktu s danými osobami 
- hodnoty v závorce vyjadřují podíl respondentů, kteří uvedli, že dané osoby nerespektují jejich přání a 

názory 
Pramen: realizované šetření 
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Výše uvedené výsledky potvrzují také další zjištění. V případě obtížně řešitelné 
situace by se respondenti obrátili s žádostí o radu nebo pomoc nejčastěji na své 
partnery (92 %) a děti (84 %). Dvě třetiny dotázaných by se obrátily na svého lékaře 
(v relevantní situaci) a přibližně polovina dotázaných by se obrátila na své přátele a 
ostatní osoby žijící ve společné domácnosti. Na ostatní osoby by se s žádostí o pomoc 
obrátila méně než čtvrtina respondentů. 

 

Graf č. 33 Osoby, na které se respondenti obracejí s žádostí o radu či pomoc 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Mezi osoby, které respektují přání respondentů a respondenti je zároveň žádají 
o pomoc ve složitých situacích, patří obvykle partneři, děti, lékař a do určité míry také 
přátelé. Vedle toho ostatní osoby žijící s respondenty ve společné domácnosti sice 
respektují přání a názory respondentů, ale respondenti se na ně obracejí s žádostí o 
pomoc významně méně. Okrajovou část sociální sítě dotazovaných jednotlivců 
představují lidé v místě bydliště, poskytovatelé sociálních služeb a osoby, se kterými 
se respondenti potkávají v běžných životních situacích. Tyto subjekty totiž obvykle 
nerespektují přání a názory respondentů, a tak je respondenti ani nežádají o rady či 
pomoc. 
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Graf č. 34 Positioning subjektů z hlediska poskytování pomoci a respektování 
přání a názorů respondentů 

 

Poznámky: 
- průměrné hodnocení: 1 = rozhodně ne, 4 = rozhodně ano 
- údaje se vztahují k respondentům, kteří jsou v kontaktu s danými osobami 
- velikost bodů vyjadřuje důležitost respektování přání a názorů respondentů ze strany vybraných osob; 

čím jsou body větší, tím je důležitost vyšší  
Pramen: realizované šetření 

 

Z výše uvedených zjištění tak vyplývá, že z hlediska sociálního okolí 
respondentů hrají v případě sociálního začleňování důležitou roli partneři, děti a lékaři. 

6.3 Zdravotní stav respondentů 

Téměř dvě třetiny respondentů hodnotí svůj zdravotní stav jako velmi nebo 
spíše dobrý, přičemž za velmi dobrý ho považuje 7 % respondentů; kromě toho třetina 
dotázaných hodnotí zdravotní stav jako spíše špatný a 4 % jako velmi špatný. Podle 
předpokladu hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý častěji respondenti ve věku 55-64 
let (75 %) oproti respondentům ve věku 65-84 let (52 %). 
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Graf č. 35 Sebehodnocení zdravotního stavu 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Celkem čtvrtina dotázaných, kteří nežijí v domácnosti sami, žije s osobou, jejíž 
zdravotní stav je špatný. Ve větší míře žijí s osobou se špatným zdravotním stavem 
respondenti ve věku 65-84 let (30 %). Naproti tomu mezi respondenty mladšími 65 let 
činí jejich podíl 18 %, což je statisticky významně méně. 

 

Graf č. 36 Osoba se špatným zdravotním stavem žijící v domácnosti 
respondenta / počet osob se špatným zdravotním stavem 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kteří žijí ve společné domácnosti alespoň s jednou další 
osobou/jen k respondentům, kteří žijí v domácnosti s osobou se špatným zdravotním stavem 

Pramen: realizované šetření 

 

Jak vyplývá z následujícího grafu, osoby se špatným zdravotním stavem žijí 
významně častěji v domácnostech respondentů, kteří mají sami zdravotní problémy, 
zejména pak v segmentu respondentů starších než 64 let. Konkrétně platí, že osoby se 
špatným zdravotním stavem žijí v 35 % domácností respondentů se zdravotními 
problémy ve věku 55-64 let a v 59 % domácností respondentů se zdravotními 
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problémy ve věku 65-84 let. Naproti tomu v domácnostech respondentů, kteří netrpí 
zdravotními problémy, žije jen 13 %, resp. 11 % osob se zdravotními problémy.  

 

Graf č. 37 Osoba se špatným zdravotním stavem žijící v domácnosti 
respondenta (podle věku a zdravotního stavu respondentů) 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kteří žijí ve společné domácnosti alespoň s jednou další 
osobou 
Pramen: realizované šetření 

 

Pokud by se zdravotní stav respondentů zhoršil, preferovali by v největší míře 
pomoc ze strany rodiny (v 82 % případů). Dvě třetiny respondentů by za takové 
situace preferovaly pomoc od poskytovatele terénních služeb a necelá polovina 
respondentů by nejraději využila pomoc přátel či blízkých osob mimo rodinných 
příslušníků. V případě poskytování zdravotní péče tedy vedle rodinných příslušníků 
hrají významnou roli také poskytovatelé terénních služeb. 

 

Graf č. 38 Preferované subjekty poskytující pomoc v případě zhoršeného 
zdravotního stavu 

 

Pramen: realizované šetření 
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6.4 Využívané a preferované služby 

Ze spontánních odpovědí respondentů vyplývá, že nejdůležitějšími faktory 
spokojeného života jsou dobré zdraví (a to jak respondentů samotných, tak také jejich 
rodinných příslušníků) a dostatek finančních prostředků (dobré zdraví uvedlo 85 % 
respondentů, zatímco dostatek peněz 46 %). Pro pětinu respondentů je spokojený 
život spojen s rodinou a rodinným zázemím. Ostatní faktory byly spontánně 
respondenty uváděny mnohem méně (viz schéma č. 1). Dále bylo zkoumáno, které ze 
spontánně uvedených faktorů respondenti nejvíce postrádají. Z výsledků je patrné, že 
pořadí prvních pěti faktorů je stejné jako v případě důležitosti. 

 

Schéma č. 1 Spontánně uvedené nejdůležitější věci pro spokojený život / 
spontánně uvedená nejvíce postrádaná věc pro spokojený život 

 

Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří uvedli konkrétní věc 

Pramen: realizované šetření 

 

V rámci provedeného výzkumu bylo sledováno používání vybraných služeb 
spojených s volnočasovými a léčebnými aktivitami. Z celého spektra sledovaných 
oblastí respondenti v největší míře navštěvují společenské akce (33 %), kulturní 
programy (32 %) a trhy či prodejní akce (27 %), přičemž většina respondentů tyto 
akce navštěvuje přibližně jednou za měsíc. Přibližně pětina respondentů se účastní 
léčebných a rehabilitačních programů a turistických, poznávacích či pobytových 
zájezdů. V nejmenší míře se respondenti účastní prodejních akcí (10 %) a zájezdů 



6. Hlavní výsledky realizovaného terénního šetření 
 
 

83 

zaměřených na nákup (6 %). Nejčastěji dotazovaní chodí na vycházky a pěší výlety po 
okolí a připojují se k aktivitám organizovaných zájmovými či turistickými kluby; 
přibližně polovina respondentů tyto akce navštěvuje několikrát za měsíc. 

 

Graf č. 39 Využívání vybraných služeb spojených s volnočasovými a léčebnými 
aktivitami / frekvence  využívání služeb spojených s volnočasovými a 
léčebnými aktivitami 

 

Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří dané služby využívají 

Pramen: realizované šetření 

 

Z podrobnějšího rozboru vyplývá, že 38 % respondentů neprovozuje žádnou z 
uvedených aktivit, 30 % vykonává jednu nebo dvě činnosti a ostatní (32 %) provozují 
tři či více činností. Většinu ze sledovaných volnočasových a léčebných aktivit využívají 
ve větší míře respondenti ve věku 55-64 let. Výjimku tvoří programy kulturní a dále 
pak léčebné a rehabilitační programy, které jsou častěji využívány respondenty 
staršími 64 let. V případě prodejních akcí je míra využívání přibližně na stejné úrovni. 
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Tabulka č. 26 Podíl respondentů, kteří využívají jednotlivé služby spojené s 
volnočasovými a léčebnými aktivitami (podle věku) 

55-64 let 65-84 let 
kulturní a společenské aktivity 38 % 28 % 
trhy nebo prodejní akce, při kterých se prodává sezónní zboží  31 % 24 % 
kulturní programy pořádané obecním či městským úřadem, spolky  
nebo firmami 31 % 34 % 

turistické, poznávací či pobytové zájezdy organizované cestovními 
kancelářemi 23 % 15 % 

aktivity organizované zájmovými, sportovními nebo turistickými kluby 22 % 11 % 
léčebné a rehabilitační programy 19 % 24 % 
vycházky a pěší výlety po okolí organizované různými spolky 17 % 15 % 
prodejní akce s doprovodným programem a možností zvýhodněného 
nákupu zboží 9 % 10 % 

zájezdy zaměřené na nákup, např. zájezdy do zahraničí před Vánoci 8 % 5 % 

Pramen: realizované šetření 

 

Sledované sociální služby jsou využívány jen úzkou skupinou respondentů. Nejčastěji 
je využíváno ošetření a pomoc při řešení zdravotních potíží (10 %) a rozvoz obědů       
(9 %). Ošetření a pomoc při řešení zdravotních potíží využívá častěji než jednou za měsíc 
necelá polovina uživatelů, rozvoz obědů využívají dvě třetiny klientů každodenně.  
 

Graf č. 40 Využívání vybraných sociálních služeb/Frekvence využívání daných 
sociálních služeb 

 
Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří dané služby využívají 
Pramen: realizované šetření 
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Z podrobnějšího rozboru vyplývá, že 81 % respondentů nevyužívá žádnou z 
uvedených sociálních služeb, 12 % respondentů využívá jednu službu a 7 % využívá 
dvě či více sociálních služeb. 

Nejčastěji využívané a zároveň nejvíce preferované služby jsou rozvoz obědů 
spolu s ošetřením a pomocí při řešení zdravotních potíží; tyto služby aktuálně využívá 
10 %, resp. 11 % respondentů, přičemž v budoucnu by tyto služby rádo využívalo 45 %, 
resp. 38 % dotázaných. Tyto služby tak mají největší rozvojový potenciál. Třetí nejvíce 
perspektivní službou je pomoc při velkém úklidu v domácnosti, kterou v současnosti 
využívají 3 %, nicméně 30 % dotázaných by si přálo tuto službu využívat v budoucnu. 
Ostatní sledované služby jsou aktuálně využívány úzkou skupinou respondentů a 
potenciál jejich rozvoje přitom nepřesahuje 25 %. 

 

Graf č. 41 Segmentace z hlediska aktuálního a preferovaného využití vybraných 
sociálních služeb 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Nižší míra současného i preferovaného využívání sledovaných sociálních služeb 
je typická pro respondenty mladší 65 let. V případě jejich aktuálního využívání byla 
zjištěna největší diference mezi oběma segmenty u rozvozu obědů (2 % vs. 15 %); 
nicméně z hlediska preferovaného využívání byly zjištěny statisticky významné dife-
rence u téměř všech sledovaných služeb (s výjimkou poradny poskytující rady a pomoc 
v obtížných životních situacích a elektronického dohledu). Vyšší zájem respondentů ve 
věku 65-84 let o sociální služby v kombinaci s jejich obecně horší ekonomickou situací 
poukazují na důležitost realizace opatření směřujících k většímu sociálnímu začleňování 
seniorů. 
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Tabulka č. 27 Podíl respondentů, kteří využívají/preferují využívat jednotlivé 
sociální služby (podle věku) 

aktuální využívání 
vybraných sociálních služeb 

preferované využívání 
vybraných sociálních služeb 

55-64 let 65-84 let 55-64 let 65-84 let 
ošetření, pomoc při řešení zdravotních potíží 9 % 12 % 33 % 43 % 
poradny poskytující radu a pomoc v obtížných 
životních situacích 3 % 3 % 15 % 15 % 

rozvoz obědů 2 % 15 % 32 % 56 % 
pomoc při velkém úklidu domácnosti, mytí 
oken apod. 2 % 5 % 25 % 34 % 

zajištění běžného chodu domácnosti 1 % 1 % 5 % 12 % 
pomoc při obstarávání běžných nákupů 1 % 3 % 14 % 28 % 
pomoc při péči o vlastní osobu (hygiena) 1 % 1 % 5 % 11 % 
elektronický dohled (rozšířená tísňová péče) 0 % 0 % 11 % 10 % 

Pramen: realizované šetření 

 

Míru využívání sociálních služeb dokresluje ochota platit za jednotlivé sociální 
služby. Ze sledovaných sociálních služeb utratí respondenti v současnosti největší 
částku za rozvoz obědů - 1 014 Kč měsíčně (medián má hodnotu 1 000 Kč). Za 
zajištění běžného chodu domácnosti a za pomoc při péči o vlastní osobu zaplatí 
respondenti v průměru za měsíc 733 Kč, resp. 633 Kč (hodnoty mediánů jsou v tomto 
případě 750 Kč a 600 Kč). Nejméně peněz respondenti vydávají za služby poraden, a 
to 193 Kč (medián činí 200 Kč). Celkem respondenti vydávají za sociální služby 958 Kč 
měsíčně (medián má hodnotu 600 Kč). 

 

Graf č. 41 Průměrná měsíční útrata za sociální služby (v Kč) 

 

Poznámky: 
- údaje se vztahují k respondentům, kteří dané služby využívají 
- maxima se nacházejí mimo stanovený rozsah hodnot (označeno dvěma rovnoběžnými čárkami) 

Pramen: realizované šetření 

 

Nejvyšší akceptovatelná měsíční útrata za preferované sociální služby je patrná 
u rozvozu obědů, a to 968 Kč měsíčně (medián činí 1 000 Kč). Přibližně 500 Kč by 
respondenti byli ochotni zaplatit za zajištění běžného chodu domácnosti, za ošetření a 
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pomoc při řešení zdravotních potíží, za pomoc při velkém úklidu v domácnosti, za 
pomoc při péči o vlastní osobu a za pomoc při obstarávání běžných nákupů (průměrná 
akceptovatelná částka se u těchto pěti služeb pohybuje v intervalu od 453 Kč do 538 Kč; 
mediánové hodnoty jsou 300-500 Kč). Nejnižší částka, kterou by dotazovaní byli ochot-
ni zaplatit, byla zaznamenaná v případě služby elektronického dohledu; průměrná 
částka činí 228 Kč měsíčně, medián má hodnotu 200 Kč. 

 

Graf č. 43 Průměrná nejvyšší akceptovatelná měsíční útrata za sociální služby 
(v Kč) 

 
Poznámky: 
- údaje se vztahují k respondentům, kteří by preferovali využívat dané služby 
- maxima se nacházejí mimo stanovený rozsah hodnot (označeno dvěma rovnoběžnými čárkami) 

Pramen: realizované šetření 

 

Ze vzájemné komparace aktuální a akceptovatelné měsíční útraty za jednotlivé 
sociální služby vyplývá, že respondenti, kteří preferují služby spojené se zajištěním 
běžného chodu domácnosti a pomoc při péči o vlastní osobu, by chtěli platit měsíčně 
nižší částky, než jaké platí v současnosti. V případě pomoci při velkém úklidu 
domácnosti, ošetření a pomoci při řešení zdravotních potíží, pomoci při obstarávání 
běžných nákupů a využití služeb poraden je situace opačná. Dotazovaní jsou v případě 
budoucího využití ochotni platit více než v současnosti. V případě rozvozu obědů jsou 
aktuální i nejvyšší akceptovaná částka přibližně stejné. 
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Graf č. 44 Srovnání aktuální a nejvyšší akceptovatelné měsíční útraty za 
vybrané sociální služby 

 

Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří dané služby využívají/kteří by preferovali využívat dané 
služby 
Pramen: realizované šetření 

 

Respondenti jsou s využívanými službami ve většině případů spokojeni, přičemž 
velmi spokojena je čtvrtina dotázaných a sedm z deseti je spíše spokojeno. Celkem            
8 % respondentů vyjádřilo s využívanými službami nespokojenost. Z hlediska věku 
nebyla v tomto ohledu zjištěna žádná statisticky významná diference. 

 

Graf č. 45 Celková spokojenost s využívanými službami 
 

 

Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří využívají nějaké služby 
Pramen: realizované šetření 
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Kromě předem definovaných služeb byly dále zjišťovány konkrétní aktivity a 
programy, které respondenti postrádají a rádi by je využívali. Z odpovědí přitom 
vyplývá, že konkrétní program nebo aktivitu postrádá 12 % respondentů. Tyto osoby 
by rády navštěvovaly kulturní akce, divadla a rády by se setkávaly se svými vrstevníky. 
Menší zájem mají o službu zajišťující odvoz k lékaři, o cvičení pro seniory, o výlety pro 
seniory a o přednášky/vzdělávací programy a rekvalifikace. Obecně platí, že mezi 
chybějícími aktivitami či programy byly uváděny jak sociální služby a další formy 
pomoci, tak také volnočasové aktivity a různé formy participace na veřejném dění. 
Výčet preferovaných programů, služeb či aktivit je patrný z grafu č. 46. 

 

Graf č. 46 Postrádané aktivity nebo programy / spontánně uvedené 
postrádané / preferované aktivity nebo služby 

 

Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří postrádají nějaké preferované aktivity nebo služby 

Pramen: realizované šetření 

 

V souvislosti s hodnocením informací o nabídce aktivit a programů je patrné, že 
téměř osm respondentů z deseti považuje tyto informace za důvěryhodné, snadno 
dostupné a srozumitelné. Celkem sedm respondentů z deseti dále uvedlo, že informace 
o nabídce preferovaných aktivit a programů obsahují vše důležité. I v tomto případě 
respondenti s tvrzením spíše souhlasí; rozhodný souhlas vyjádřilo 16 % dotázaných. 
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Graf č. 47 Hodnocení informací o nabídce aktivit a programů 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Při rozhodování o využití služeb je pro respondenty nejdůležitější cena a obsah 
dané služby či aktivity. Tyto dva faktory jsou důležité pro téměř devět respondentů z 
deseti. Mezi dalšími důležitými faktory při výběru služby jsou dále uváděny dostupnost 
dopravního spojení do místa, kde je daná služba poskytována (78 %), časová dostup-
nost služby (74 %), doporučení a zkušenosti příbuzných či přátel (71 %) a vlastní 
předchozí zkušenost (64 %). Další informace jsou důležité pro méně než polovinu 
dotázaných, přičemž nejméně důležitou informací je dostupnost bezbariérového 
přístupu (33 %). 

 

Graf č. 48 Důležitost vybraných okolností při rozhodování o využití zvolené 
služby 

 

Pramen: realizované šetření 

 
Časová dostupnost je důležitá při rozhodování o využití služby mezi respondenty 

ve věku 55-64 let (79 % oproti 69 % respondentů ve věku 65-84 let). Časová 
dostupnost služby je zároveň jediným faktorem, který je důležitější pro osoby mladší 
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než 65 let. Naopak, ostatní charakteristiky jsou důležitější pro osoby ve věku 65-84 let. 
Sociální a další služby jsou účinným nástrojem prevence a řešení sociálního začleňo-
vání. Proto je důležité, aby klíčové charakteristiky těchto služeb byly nastaveny 
přijatelným způsobem pro cílovou skupinu potenciálních uživatelů (tj. respondentů 
starších 64 let). Důležitost faktorů, kterými jsou obsah nabízených služeb a jiné infor-
mace o poskytované službě, se v obou segmentech respondentů nachází na stejné 
úrovni.  

 

Tabulka č. 28 Podíl respondentů, kteří považují dané okolnosti při rozhodování 
o využití zvolené služby za důležité (podle věku) 

55-64 let 65-84 let 
obsah nabízených aktivit, služeb 86 % 85 % 
cena 84 % 88 % 
časová dostupnost 79 % 69 % 
dopravní spojení 73 % 82 % 
doporučení příbuzných nebo známých, informace o jejich 
zkušenostech 67 % 74 % 

předchozí zkušenosti 60 % 68 % 
jiné informace o službě 46 % 46 % 
bezbariérový přístup 29 % 37 % 

Pramen: realizované šetření 

 

Na důležitost dobrého dopravního spojení, pozitivního doporučení přátel a zná-
mých a bezbariérového přístupu v místě poskytování služby dále poukazuje rozbor 
postojů založený na ekonomické aktivitě respondentů. Ukazuje se, že ekonomicky 
neaktivní (kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením více než ostatní) považují tyto 
faktory za důležitější než ekonomicky aktivní. 

 

Tabulka č. 29 Podíl respondentů, kteří považují dané okolnosti při rozhodování 
o využití zvolené služby za důležité (podle ekonomické aktivity) 

ekonomicky aktivní ekonomicky neaktivní 
dopravní spojení 70 % 81 % 
doporučení příbuzných nebo známých, informace  
o jejich zkušenostech 67 % 72 % 

bezbariérový přístup 26 % 37 % 

Pramen: realizované šetření 

 

Při vyhledávání obecných informací využívají počítač či jiné elektronické zařízení 
připojené k Internetu tři pětiny respondentů. Celkem 30 % respondentů využívá tato 
zařízení běžně, 18 % je využívá občas a 13 % je využívá jen velmi málo. Dvě pětiny 
respondentů informace na Internetu vůbec nevyhledávají.  

Z hlediska věku platí, že mladší respondenti (55-64 let) běžně využívají 
elektronická zařízení připojená k Internetu přibližně v třikrát větší míře než starší 
respondenti (65-84 let). Dále platí, že tímto způsobem informace vůbec nevyhledává 
22 % osob ve věku 55-64 let, zatímco mezi lidmi staršími 64 let je to 56 %. Tyto 
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údaje dokládají relativně nízkou míru využívání Internetu jako informačního zdroje 
mezi osobami staršími 64 let. 

 

Graf č. 49 Využívání počítače či jiných elektronických zařízení připojených k 
Internetu při vyhledávání obecných informací 

 

Pramen: realizované šetření 

 

Respondenti, kteří běžně nevyužívají Internet k vyhledávání informací, tak činí 
především proto, že nemají počítač ani žádné jiné obdobné zařízení (31 %). Dalším 
důvodem je, že jim informace sdělují přátelé nebo příbuzní (28 %), nemají zkušenosti 
s použitím Internetu (27 %), získávají potřebné informace jinak (27 %), nemají vlastní 
připojení k Internetu (26 %) nebo jim informace sdělují členové domácnosti (24 %). 

 

Graf č. 50 Důvody nepoužívání Internetu pro vyhledávání informací 

 

Poznámka: údaje se vztahují k respondentům, kteří využívají Internet při zjišťování informací jen občas, 
velmi málo nebo ho nevyužívají vůbec 
Pramen: realizované šetření 



6. Hlavní výsledky realizovaného terénního šetření 
 
 

93 

Na základě shlukové analýzy lze definovat celkem tři skupiny důvodů, proč 
respondenti nevyužívají Internet pro vyhledávání informací. První skupinou důvodů je 
absence technického zařízení či nedostatek zkušeností. Druhou skupinu představuje 
využívání jiných informačních kanálů a třetí skupinou jsou situační důvody. 

 

Schéma č. 2 Ukázka hierarchického shlukování (typické skupiny faktorů 
častějšího nepoužívání Internetu pro vyhledávání informací) 

 

Poznámka: Dendogram je výstupem procesu hierarchického shlukování, který využívá Euklidovskou 
vzdálenost a je založen na Wardově metodě 

Pramen: realizované šetření 

 

6.5 Rizikové jevy přispívající k sociálnímu vyloučení 

V rámci výzkumného šetření byla zkoumána pravděpodobnost výskytu celkem 
dvaceti rizikových jevů (životních situací), které mohou vést či přispět k sociálnímu 
vyloučení. Data byla v prvním kroku analyzována na základě faktorové analýzy 
založené na metodě hlavních komponent s využitím ortogonální rotace. Na jejím 
základě bylo definováno celkem šest rizikových faktorů, které mohou přispět k 
sociálnímu vyloučení. Jedná se o: 

- ohrožení ze strany nejbližšího sociálního okolí, 

- růst cen/nedostatek finančních prostředků, 

- ztráta majetku/insolvence, 

- ohrožení kriminálními činy cizích osob, 

- zdravotní problémy/sociální izolace, 

- ztráta/ohrožení současného zaměstnání. 
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Podrobný popis jednotlivých faktorů a míra jejich přispění k vysvětlení rozptylů 
původních proměnných je znázorněna v následujícím schématu: 

 

Schéma č. 3 Typické skupiny daných životních situací z hlediska pravděpodob-
nosti jejich výskytu v příštím roce 

 

Poznámky: 
Jednotlivé faktory (levý sloupec) vyjadřují latentní proměnné, které charakterizují širší skupinu výchozích 
proměnných (jednotlivých rizikových jevů). Hodnoty u jednotlivých faktorů vyjadřují míru vysvětlení 
rozptylu výchozích 20 proměnných (rizikových jevů) pomocí daného faktoru (daný model tedy vysvětluje 
celkem 72 % rozptylu výchozích 20 proměnných). Hodnoty u jednotlivých rizikových jevů (pravý sloupec) 
představují míru přispění dané položky k vysvětlení příslušného faktoru. Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe 
daná položka charakterizuje příslušný faktor. 

Údaje se vztahují jen k respondentům, kterým se daná životní situace v současnosti/nedávné minulosti 
nepřihodila. 

Pramen: realizované šetření 

 

Situace, které tvoří faktor ohrožení ze strany nejbližšího sociálního okolí, 
nepředstavují z pohledu respondentů vysoké riziko. Výskyt jednotlivých životních 
situací, mezi které patří: 

- zhoršení vztahů v rodině,  
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- závažné konflikty nebo spory se sousedy nebo jinými osobami žijícími v blízkosti 
bydliště,  

- závažné konflikty nebo spory s jinými příbuznými nebo členy rodiny,  

- závažné konflikty nebo spory s osobami žijícími ve společné domácnosti, 

- ohrožení zdraví, života nebo majetku osobou nebo osobami, se kterými jsou 
respondenti v pravidelném kontaktu, považuje za pravděpodobné 5 % až 11 % 
respondentů. 

 

Graf č. 51 Pravděpodobnost výskytu daných životních situací v příštím roce - 
ohrožení ze strany nejbližšího sociálního okolí 
 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kterým se daná životní situace v současnosti/nedávné 
minulosti nepřihodila 

Pramen: realizované šetření 

 

Naproti tomu položky v rámci faktoru růstu cen a nedostatku finančních 
prostředků dosahují významně vyšší pravděpodobnosti. Z odpovědí vyplývá, že se 
respondenti v následujícím roce obávají zejména nedostatku finančních prostředků na 
úhradu nákladů spojených s bydlením (40 %) a výrazného nárůstu nákladů spojených 
s bydlením (35 %). Přibližně čtvrtina respondentů se dále obává nedostatku finančních 
prostředků na zajištění běžného chodu domácnosti a výrazného nárůstu nákladů na 
nákup zboží běžné spotřeby. 
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Graf č. 52 Pravděpodobnost výskytu daných životních situací v příštím roce - 
růst cen / nedostatek finančních prostředků 
 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kterým se daná životní situace v současnosti/nedávné 
minulosti nepřihodila 

Pramen: realizované šetření 

 

Faktor ztráta majetku/insolvence představuje pro respondenty riziko, jehož 
výskyt si připouští jen málokdo. Neschopnost splácet půjčené peníze, ztrátu bydlení i 
exekuci příjmu či majetku považuje za pravděpodobnou méně než 10 % dotázaných. 

  

Graf č. 53 Pravděpodobnost výskytu daných životních situací v příštím roce - 
ztráta majetku/insolvence 
 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kterým se daná životní situace v současnosti/nedávné 
minulosti nepřihodila 

Pramen: realizované šetření 

 

Kriminálních činů cizích osob, tedy ohrožení na majetku i na životě či zdraví, se 
obává přibližně čtvrtina respondentů. 
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Graf č. 54 Pravděpodobnost výskytu daných životních situací v příštím roce - 
ohrožení kriminálními činy cizích osob 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kterým se daná životní situace v současnosti/nedávné 
minulosti nepřihodila 

Pramen: realizované šetření 

 

Z hlediska zdravotních problémů a sociální izolace, je reflexe výskytu jednotli-
vých rizikových životních situací variabilní. Polovina respondentů se na jedné straně 
obává výskytu zdravotních potíží omezujících řešení běžných životních situací, na druhé 
straně sociální izolace, tj. nemožnosti kontaktu s nejbližším okolím, se obává necelá 
čtvrtina dotázaných osob. Přibližně třetina respondentů považuje za pravděpodobné, 
že budou pečovat o osobu blízkou. 

 

Graf č. 55 Pravděpodobnost výskytu daných životních situací v příštím roce - 
zdravotní problémy/sociální izolace 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kterým se daná životní situace v současnosti/nedávné 
minulosti nepřihodila 

Pramen: realizované šetření 

 
Na rozdíl od ostatních uvedených faktorů byly v rámci skupiny zdravotní 

problémy/sociální izolace identifikovány statisticky významné diference z hlediska 
věku. Konkrétně platí, že výskyt zdravotních potíží omezujících řešení běžných život-
ních situací považuje za pravděpodobný 42 % respondentů ve věku 55-64 let oproti 
58 % respondentů ve věku 65-84 let. Tito respondenti dále dvakrát častěji než osoby 
ve věku 55-64 let považují za pravděpodobné, že budou trpět sociální izolací. 
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Poslední z faktorů, ztráta/ohrožení současného zaměstnání, představuje opět 
nízké riziko, neboť omezení současného zaměstnání z důvodu zdravotních problémů 
považuje v následujícím roce za pravděpodobné 21 % respondentů a ztrátu zaměstnání 
z důvodu reorganizace či zániku pracovního místa 12 % dotázaných. Oba jevy se 
přitom týkají především osob ve věku 55-64 let. Výskyt zdravotních komplikací 
omezujících výkon současného zaměstnání považuje za pravděpodobný 32 % těchto 
osob oproti 11 % respondentů ve věku 65-84 let. Ještě výraznější diference mezi 
oběma segmenty panuje v případě pravděpodobnosti ztráty příjmu z důvodu zániku 
pracovního místa či reorganizace pracoviště. Tímto jevem se cítí ohroženo 22 % osob 
ve věku 55-64 let oproti 3 % osob ve věku 65-84 let. 

 

Graf č. 56 Pravděpodobnost výskytu daných životních situací v příštím roce - 
ztráta /ohrožení současného zaměstnání 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kterým se daná životní situace v současnosti/nedávné 
minulosti nepřihodila 

Pramen: realizované šetření 

 

Obecně lze konstatovat, že za nejzávažnější rizika přispívající k sociálnímu 
vyloučení respondenti považují výskyt zdravotních potíží omezujících řešení běžných 
životních situací a jevy negativně ovlivňující ekonomickou situaci, zejména pak výrazný 
nárůst nákladů na bydlení a nedostatek prostředků na pokrytí těchto nákladů. Na 
druhé straně za jevy či situace s nízkým vlivem na sociální vyloučení respondenti 
považují konflikty či ohrožení ze strany osob z nejbližšího okolí, riziko insolvence a 
ztrátu majetku. 

Z podrobnějšího rozboru vyplývá, že žádnou ze zkoumaných životních situací se 
necítí ohroženo 19 % respondentů. Necelá čtvrtina respondentů se cítí ohrožena 
jednou či dvěma z dvaceti zkoumaných rizikových situací; více než čtvrtina dotázaných 
se pak cítí ohrožena třemi nebo čtyřmi jevy a ostatní (necelá třetina respondentů) 
považuje za pravděpodobný výskyt pěti a více rizikových situací. Z hlediska věku 
nebyly zjištěny žádné statisticky významné diference mezi respondenty ve věkových 
skupinách 55-64 let a 65-84 let. 
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Graf č. 57 Intenzita výskytu rizikových jevů vedoucích k sociálnímu vyloučení 

 

Poznámka: údaje se vztahují jen k respondentům, kteří uvedli pravděpodobnost výskytu (velmi 
pravděpodobný nebo spíše pravděpodobný výskyt) u všech 20 sledovaných rizikových jevů 

Pramen: realizované šetření 

 

Na základě vybraných dat byla sestavena typologie respondentů, z níž vyplývá, 
že 11 % respondentů má kontinuální problémy s placením bydlení, tzn., že již někdy 
v minulosti neuhradili náklady spojené s bydlením z důvodu nedostatku finančních 
prostředků, přičemž je pravděpodobné, že budou mít tyto problémy i v následujících 
12 měsících. U celkem 13 % respondentů byly zjištěny potenciální problémy s placením 
bydlení. Tito respondenti sice v minulost řádně platili všechny náklady na bydlení, 
avšak v následujících 12 měsících je pravděpodobné, že nebudou mít dostatek finanč-
ních prostředků na úhradu bydlení. Celkem 6 % respondentů má již vyřešené problémy 
s bydlením. V minulosti sice měli problémy s včasným placením nákladů spojených s 
bydlením, nicméně nedostatek finančních prostředků na úhradu nákladů na bydlení je u 
nich pro příští rok nepravděpodobný. Ostatní respondenti (71 %) jsou charakterističtí 
bezproblémovým placením, tzn., že v minulosti platili náklady spojené s bydlením 
řádně, přičemž v následujících 12 měsících je nepravděpodobné, že by trpěli 
nedostatkem finančních prostředků na úhradu těchto nákladů. 

 

Graf č. 58 Segmentace respondentů z hlediska problémů s placením nákladů 
spojených s bydlením 

 

Poznámka: Mezi respondenty s kontinuálními problémy s placením patří osoby, které někdy v minulosti 
nezaplatily náklady spojené s bydlením z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedostatek těchto 
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prostředků je u nich pravděpodobný i v následujících 12 měsících. Mezi respondenty s potenciálními 
problémy s placením patří osoby, které v minulosti řádně zaplatily všechny náklady spojené s bydlením, 
avšak v následujících 12 měsících je u nich pravděpodobný nedostatek finančních prostředků na úhradu 
bydlení. Mezi respondenty s vyřešenými problémy s placením patří osoby, které někdy v minulosti 
nezaplatily náklady spojené s bydlením z důvodu nedostatku finančních prostředků, avšak nedostatek těchto 
prostředků je u nich v následujících 12 měsících nepravděpodobný. Bezproblémově platící respondenti se 
nikdy nedostali do problémů s placením svého bydlení a ani v následujících 12 měsících se u nich žádné 
podobné problémy neočekávají. 

Pramen: realizované šetření 
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7.  Životní situace osob v seniorském a předse-
niorském věku se zřetelem k tématům sociálního 
začleňování, dostupnosti a využívání služeb touto 
skupinou osob - výzkumné podněty pro praxi 
vyplývající z provedeného empirického šetření 

Provedená srovnání výše osobního příjmů podle věku a podle ekonomické 
aktivity jasně ukazují, že v souvislosti s otázkou sociálního vyloučení je nutné věnovat 
zvláštní pozornost nejenom skupině osob s příjmem nižším než 10 000 Kč, ale je 
potřebné vést v patrnosti také to, že v souvislosti s odchodem do důchodu lze 
očekávat zřetelný pokles výše příjmu u velké části zaměstnaných a podnikají-
cích osob, jejichž současný čistý příjem přesahuje 15 000 Kč. Tento trend lze 
předpokládat s ohledem na skutečnost, že příjem do 15 000 Kč má 91 % důchodců, 
ale pouze 45 % zaměstnaných a 30 % podnikatelů, a to i přesto, že trend poklesu 
příjmu pod uvedenou příjmovou hladinu po odchodu do důchodu nemůže automaticky 
zasáhnout další více než dvě pětiny zaměstnaných osob, respektive další více než tři 
pětiny podnikatelů. Riziko sociálního vyloučení ale přirozeně nevzniká automaticky 
pouze s poklesem příjmu - dotyčný může omezit své výdaje, využít dosavadní úspory 
jako nového zdroje příjmu (penzijní připojištění, životní pojištění nebo jiné finanční 
produkty, předchozí úspory, investice atd.). Důležitá je přirozeně také podpora rodiny 
dotyčného a struktura příjmů a výdajů domácností respondentů, respektive to, jaký 
význam pro ekonomickou situaci jejich domácnosti má pokles příjmu respondenta. 

Odchod do důchodu a s tím spojená změna příjmové situace se promítají i do 
subjektivního hodnocení příjmové situace vlastní domácnosti. Rozhodně ale nelze 
hovořit o skokovém nárůstu podílu osob, které s příjmovou situací své domácnosti 
nejsou spokojeny, u důchodců oproti výdělečně činným osobám (oproti zaměstnaným 
osobám je mezi příjemci starobního důchodu respondentů hodnotících ekonomickou 
situaci domácnosti jako "spíše špatnou" o 11 % více). V domácnostech seniorů a osob 
v předseniorském věku tak nedochází s odchodem do důchodu k masivnímu zhoršení 
příjmové situace jejich domácností nebo dokonce k propadu velké části těchto osob do 
chudoby. To je do značné míry odrazem toho, že značné rozdíly v osobních příjmech 
výdělečně činných osob a příjmech příjemců starobních důchodců se v rámci příjmu 
celé rodiny "rozřeďují". Tento trend doložilo i provedené srovnání celkových příjmů 
domácnosti dotázaných dle ekonomické aktivity respondenta. 

V souvislosti s počtem členů domácnosti se podle očekávání ukázalo, že svoji 
ekonomickou situaci hodnotili nejkritičtěji respondenti reprezentující jednočlenné do-
mácnosti (samostatně žijící osoby). Z výsledků šetření dále vyplynulo, že domácnosti 
tvořené manželským párem jsou sociálním vyloučením ohroženy méně než ostatní 
vícečlenné domácnosti (tj. např. domácnost, ve které dotázaný senior žije se svými 
dětmi apod.). Další provedená srovnání odpovědí na vybrané otázky u samostatně 
žijících osob a u domácností tvořených manželským párem potvrdila u obou těchto 
skupin domácností méně příznivou situaci u osob, jejichž výhradním příjmem byl 
starobní důchod. 

Při posuzování míry ohrožení sociálním vyloučením v souvislosti s výší příjmu 
domácnosti je potřebné zohlednit počet členů domácnosti. Ani pro jednotlivé skupiny 
domácností podle počtu členů ale nelze stanovit jednoznačnou hranici, která by 
umožnila jednoznačně identifikovat skupiny osob, které jsou ohrožené sociálním vylou-
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čením. Jako nejvhodnější postup se v tomto směru ukazuje identifikovat a zhodnotit 
následující tři hlavní příjmová pásma (zvlášť pro každou skupinu domácností z hlediska 
počtu jejích členů): 

• příjmová kategorie, ve které jsou osoby sociálním vyloučením ohrožené silně, 

• hraniční příjmová kategorie, ve které může být část osob (při nižší hranici intervalu) 
sociálním vyloučením ohrožena, ale riziko sociálního vyloučení se netýká celé 
skupiny, případně u části osob v příslušné kategorii již není příliš závažné a 

• příjem, který v současnosti domácnosti postačuje, aniž by byla ohrožena sociálním 
vyloučením, ale který může přestat být postačující v případě, že se výrazně změní 
sociální nebo zdravotní charakteristiky některého člena domácnosti, popřípadě 
pokud je vyšší pravděpodobnost, že by stávající příjem mohl v budoucnu poklesnout 
(např. v souvislosti s odchodem člena domácnosti do důchodu aj.). 

Získaná data ukazují, že přibližně 5 % dotázaných seniorů a osob v předsenior-
ském věku se nachází ve velmi nepříznivé ekonomické situaci, jejímž důsledkem je 
sociální vyloučení. U další přibližně třetiny dotázaných lze předpokládat, že mohou být 
v souvislosti s jejich ekonomickou situací sociálním vyloučením ohroženi. Míra ohrožení 
těchto osob sociálním vyloučením je ale přirozeně velmi různorodá a sociálním 
vyloučením v důsledku své ekonomické situace nejsou aktuálně ohroženy všechny 
osoby, jejichž současná ekonomická situace není příliš příznivá. I přesto je ale ze 
získaných údajů zřejmé, že riziko sociálního vyloučení je u osob v nepříliš příznivé 
ekonomické situaci velmi výrazné. Zároveň je zřejmé, že ekonomická situace předsta-
vuje pouze jeden z faktorů, které mohou přispívat k sociálnímu vyloučení a ekonomická 
rovina je pouze jedním, jakkoli velmi důležitým, hlediskem, které je potřebné zohlednit 
při sociálním začleňování osob sociálně vyloučených a při prevenci sociálního vyloučení. 

7.1  Nejvýznamnější implikace zjištěných poznatků 

7.1.1 Ekonomická situace seniorů a osob v předseniorském věku 

Stěžejní poznatky: 

 Příjmová situace osoby se s odchodem do důchodu mění zásadně, snižují se příjmy, 
omezují se možnosti spoření a vytvoření finanční rezervy (případně je čerpána); 

 Spokojenost s celkovou ekonomickou situací je u důchodců nižší než u 
zaměstnaných, nejde ale o výrazný rozdíl. 

 

Nejvýznamnější implikace: 

 Možnost získání informací o budoucím příjmu (informace na ČSSZ, webové aplikace 
umožňující orientační výpočet důchodu apod.) mohou osobám v předseniorském 
věku značně usnadnit posouzení budoucí příjmové situace a umožnit jim se na tuto 
situaci připravit (rozhodnout o věku odchodu do důchodu, odložit část spotřeby 
apod.); 

 Důležitá je podpora možnosti zprostředkování těchto informací specifickým ohrože-
ným skupinám osob (nezaměstnaní, osoby s nízkými příjmy, především v případě 
OSVČ); 
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 Zajištění dostatečné dostupnosti informací, bezplatného poradenství a pomoci 
v případě finanční nouze pro osoby ve vyšším věku, seniorském věku a v důchodo-
vém věku. 

7.1.2 Sociální prostředí seniorů a osob v předseniorském věku 

Stěžejní poznatky: 

 Vztahy a sociální prostředí respondentů bylo možné vnímat velmi příznivě. 

Nejvýznamnější implikace: 

 Fungující sociální prostředí seniorů a osob v předseniorském věku by mělo být dále 
podporováno veškerými aktivitami, které tomu mohou napomoci (podpora činnosti 
různých organizací, spolkové činnosti, místních iniciativ, sociální služby zaměřené 
na osoby poskytující péči dalším osobám, sociální poradenství apod.). 

7.1.3 Zdravotní stav seniorů a osob v předseniorském věku 

Stěžejní poznatky I: 

 V případě, že by se zdravotní stav respondentů zhoršil, preferují respondenti 
nejvíce, aby jim pomoc poskytnul někdo z rodiny. 

Nejvýznamnější implikace: 

 Podpora fungujícího sociálního prostředí seniorů a osob v předseniorském věku; 

 Podpora sociálních služeb poskytovaných pečujícím osobám; 

 

Stěžejní poznatky II: 

 Přibližně polovina respondentů vyjádřila zájem spíše nebo rozhodně využívat v pří-
padě zhoršení zdravotní situace profesionální služby a pomoc poskytovanou jinými 
osobami než rodinným příslušníkem. Po příslušnících rodiny byly zaznamenány 
nejvyšší preference u služeb poskytovaných přímo v domácnosti. 

Nejvýznamnější implikace: 

 Podpora dostupnosti sítě sociálních služeb poskytovaných seniorům, především 
terénních. 

7.1.4 Využívání služeb 

Stěžejní poznatky: 

 Senioři a osoby v předseniorském věku využívají především kulturní, společenské 
aj. aktivity; 

 Sociální služby jsou využívány daleko užším okruhem uživatelů; 

 Celkově jsou respondenti s využívanými službami většinou velmi nebo spíše 
spokojeni. 
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Nejvýznamnější implikace: 

 Při poskytování služeb (nejen sociálních) seniorům a osobám v předseniorském 
věku je potřebné reflektovat jejich preference, očekávání i faktické možnosti, které 
tato cílová skupiny má, např. co se týče dopravní dostupnosti, časové přístupnosti, 
motivací při výběru určité služby, způsobu jejího vyhledání, referencí, které jsou 
pro výběr služby u této skupiny osob důležité apod. 

7.1.5 Ohrožení sociálním vyloučením 

Stěžejní poznatky: 

 Riziko sociálního vyloučení bylo nepřekvapivě zaznamenáno v různých oblastech, 
kdy souviselo se zdravím, příjmem, bydlením či ohrožením sociální izolací. 

Nejvýznamnější implikace: 

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení musí reagovat na všechna ohrožení, která 
se týkají nebo mají dopad na sociální situaci sledované skupiny osob. Části strategie 
v těchto dílčích oblastech nemohou být realizovány izolovaně a jednotlivé oblasti 
boje proti sociálnímu vyloučení musejí být provázány. To je důležité především 
v případě osob, které jsou ohroženy více různými rizikovými jevy nebo jejich 
skupinami. Provedené šetření ukázalo, že při tvorbě strategie boje proti sociálnímu 
vyloučení je potřebné přihlížet k různým specifickým charakteristikám a potřebám 
sledované skupiny osob. 
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Závěr 

O tom, že česká populace stárne, nikdo nepochybuje. Tento proces se dotýká 
všech oblastí společenského života společnosti a promítá se do života každého z nás 
přesto, že málokdo z nás si to uvědomuje. Dlouhodobě se diskutuje o potřebě realizace 
důchodové reformy, zaznívají signály o potřebě rozsáhlé reformy zdravotního systému, 
systém sociálních služeb na tyto trendy reaguje zatím velmi pomalu. Všechny reformy 
však mohou být účinné pouze tehdy, budou-li založeny na komplexním přístupu, na 
koordinaci všech přijatých opatření. Toto je velká výzva, která stojí nejen před naší 
společností, ale prakticky před všemi evropskými zeměmi. Zpracování Národního 
akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 je prvním 
krokem, který se výše uvedené principy snaží uvést do praxe. 

V rámci roku aktivního stárnutí byla Ministerstvem práce a sociálních věcí 
využita příležitost pro zapojení relevantních aktérů do přípravy Národního akčního 
plánu pozitivního stárnutí. Právě aktivace všech relevantních aktérů při sociálním 
začleňování seniorů je důležitým předpokladem úspěchu agendy tohoto typu tak, aby 
nezůstala jen na papíře. Vysoce kladně lze hodnotit i to, že opatření Národního akčního 
plánu v prvním kroku předpokládají výzkum a následné řešení problému na základě 
výsledku tohoto rozboru. Lze konstatovat, že dokument neopomíjí žádnou důležitou 
oblast z hlediska sociálního začleňování seniorů a prizmatem projekcí demografického 
vývoje se vhodně snaží reagovat nejen na současné problémy, ale strategicky se snaží 
předcházet hrozbám vyplývajícím z identifikovaných trendů. Jak napovídá i název 
dokumentu, nespatřuje Národní akční plán v demografickém vývoji jen hrozby ale i 
příležitosti. Jde o ambicióznější variantu ve srovnání národních plánů pro uplynulá 
období co do výčtu opatření dotýkajících se sociálního začleňování seniorů i co do 
adresnosti úkolů. Ambicióznost pojetí agendy se projevuje i v časovém plánování 
jednotlivých opatření. Prizmatem cíle dokumentu v oblasti sociálního začleňování není 
případné zpoždění plnění jednotlivých opatření závažným problémem. Stanovení časo-
vého horizontu je nicméně správné, protože podporuje dynamiku plnění cílů dokumentu. 

 

Z realizovaných jednotlivých částí výzkumných aktivit vyplynulo, že z pohledu 

ekonomické aktivity jsou lidé těsně před důchodem více ohroženi chudobou než 
samotní důchodci. Provedené rozbory ukazují, že zatímco v letech 2008 a 2012 podíl 
osob podléhajících riziku chudoby mírně vzrostl z 9,1 na 9,6 %, podíl obdobně ohrože-
ných osob na všech osobách pobírajících starobní důchod klesal z 6,8 % na 6,3 %. 

Významné rozdíly ukázaly rozbory mezi seniory muži a ženami a jednotlivými 
věkovými kategoriemi. Riziko ohrožení chudobou je pro obě pohlaví velmi vysoké ve 
věku kolem 55-59 let, u mužů však výrazně s rostoucím věkem klesá až téměř k nule, 
zatímco u žen se po určitém období poklesu v nejstarších věkových kategoriích 
nakonec zvyšuje ještě nad úroveň "počátečního" raně důchodcovského stavu. To je 
možné interpretovat tak, že na riziko chudoby a materiální deprivace mají výrazný vliv 
i faktory mimo pracovní trh a oblast příjmu, zejména vliv formy bydlení, zdravotní 
stav a rodinné události, především úmrtí nebo nemoc blízké osoby, které přispívají ke 
zhoršení rizika sociálního vyloučení. 

V České republice je obecně nízká míra rizika chudoby determinována nízkou 
mírou rizika chudoby u pracujících, nízkou mírou rizika chudoby seniorů v důsledku 
vysoce redistributivního důchodového systému a relativně efektivním systémem 
sociálních transferů. Výsledné riziko chudoby a sociálního vyloučení u seniorů je na 
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velmi nízké úrovni, výrazně pod úrovní průměru zemí EU. Avšak přesto je možné 
v rámci seniorské populace identifikovat vysoce ohrožené skupiny sociálním vylouče-
ním, zejména samostatně žijící osoby a ženy. 

 

Charakteristika základních podmínek pro přiznání starobního důchodu ukázala, 
že v současné době je při jeho koncipování uplatňována presumpce zásluhy, přičemž 
ale v dlouhodobém časovém horizontu - pokud se věková hranice pro vznik nároku na 
starobní důchod podle dnes platného právního stavu bude každoročně nadále zvyšovat 
bez toho, aby byla stanovena cílová věková hranice - bude toto pojetí postupně 
nahrazováno fikcí invalidity. Je přitom zřejmé, že stárnutí člověka je přirozený proces, 
který je doprovázen omezováním jeho pracovních schopností, přičemž dochází k určité 
modifikaci jeho potřeb, mění se skladba stravy, klesají požadavky na ošacení a 
bydlení, zvyšují se náklady na sociální a zdravotní služby.  

Z údajů statistiky rodinných účtů vyplývá, že spotřební vydání domácností 
důchodců bez ekonomicky aktivních členů jsou zhruba na stejné úrovni jako spotřební 
koš domácností zaměstnanců s nižším vzděláním, přičemž výdaje na potraviny, bydlení 
a na zdraví jsou u domácností důchodců vyšší než u domácností zaměstnanců, a 
naopak výdaje na odívání, dopravu, rekreaci, kulturu a vzdělávání u domácností 
důchodců nižší než u domácností zaměstnanců. Při krytí nákladů těchto potřeb hrají 
dominantní roli důchody, které jsou vypláceny ze základního systému důchodového 
pojištění. 

Z porovnání výše těchto důchodů s náklady na zajištění potřebných sociálních 
služeb je zřejmé, že výše starobního důchodu neumožňuje klientům vyžadujícím 
sociální služby, zejména v pobytových zařízeních, tyto náklady uhradit. Tato skutečnost 
vedla k zavedení příspěvku na péči tak, aby si klient, který potřebné služby potřebuje, 
je mohl "koupit", potřebný rozvoj služeb však díky závislosti poskytovatelů sociálních 
služeb na přiznání dotací z veřejných zdrojů nebyl nastartován, prostředky vynaklá-
dané na výplatu příspěvku na péči jsou neefektivně využívány. Tato skutečnost musí 
vést k tomu, aby v nejbližším období byla hledána nová řešení, která by přispěla k 
výraznému zvýšení efektivnosti při financování sociálních služeb a k jejich žádoucímu 
rozvoji.  

 
Provedené hodnocení dostupnosti poskytovaných služeb sociální péče v jednot-

livých správních obvodech obcí s rozšířenou působností ukázalo na výrazné rozdíly mezi 
těmito regionálními celky, což svědčí o tom, že stávající struktura forem sociální péče 
je výsledkem dlouholetého živelného vývoje v uplynulých letech, kdy praxe v rámci 
svých možností a podle svého zájmu reagovala na nutnost zabezpečení potřeb starých 
a zdravotně postižených občanů (viz např. historie vzniku domů s pečovatelskou 
službou). 

Stávající systém financování sociálních služeb navíc konzervuje existující rozdíly 
ve vybavenosti jednotlivých územních celků sociálními službami, a tím se nevytváří 
dynamizující konkurenční prostředí. Dřívější úvahy o tom, že zavedení příspěvku na 
péči přispěje k odstranění těchto problémů, se doposud nepotvrdily.  

Přestože zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, je v 
současné době v praxi uplatňován již devátým rokem, k odstranění neopodstatněných 
rozdílů ve vybavenosti jednotlivých regionů sociálními službami zatím nedošlo. Vedle 
již uvedeného neefektivního systému financování je to způsobeno především skuteč-
ností, že v rámci plánování sociálních služeb není dostatečná pozornost věnována 
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rozboru demografického vývoje a především změnám ve struktuře populace, což je 
zejména z hlediska aktuálních demografických trendů velmi alarmující skutečnost. 
Navíc jednotlivé plány jsou zpracovávány na zpravidla pouze tříleté období, což 
nemůže v dostatečném rozsahu zachytit hloubku těchto změn. V tomto směru by proto 
bylo žádoucí, aby jednotlivé obce s rozšířenou působností zpracovaly vlastní projekce 
vývoje obyvatelstva zhruba do r. 2050 a v návaznosti na to definovaly svoje rozvojové 
cíle v dlouhodobém a střednědobém časovém horizontu a tyto následně pravidelně 
aktualizovaly v ročních akčních plánech rozvoje sociálních služeb. 

Realizace těchto kroků může přispět k odstranění výše uvedených problémů a - 
především z hlediska péče o seniory - v předstihu vytvořit adekvátní předpoklady pro 
zajištění potřebného spektra služeb, které by bylo v souladu s moderními evropskými 
trendy. 

 

Nová demografická projekce, kterou zpracoval Český statistický úřad v roce 
2013, ukazuje, že v nejbližším období výrazným způsobem vzroste podíl osob starších 
65 let na celkovém počtu obyvatelstva. Stávající struktura služeb sociální péče je na 
tento vývoj připravena. Vybavenost jednotlivých regionů těmito službami je výrazně 
diferencována, chybějící kapacity pobytových služeb nejsou nahrazovány péčí v přiro-
zeném domácím prostředí terénními službami. Rozsah těchto služeb je v mezinárodním 
srovnání velmi nízký, např. v porovnání s Rakouskem je podíl osob starších 65 let, 
které využívají terénní sociální služby, o cca 6,5 p. b. nižší. 

Provedené propočty identifikují nárůst potřeby péče ve všech věkových skupi-
nách osob starších 70 let, očekává se, že v roce 2030 bude příspěvek na péči pobírat 
cca 529 tis. osob starších 65 let (tj. 1,8krát více než v roce 2015), přičemž 
nejvýznamnější nárůst lze očekávat  

- ve IV. stupni závislosti (očekává se, že v roce 2030 bude příspěvek na péči v tomto 
stupni závislosti pobírat cca 96 tis. osob, tj. cca 2,2krát více než v roce 2015), 

- u osob starších 90 let (očekává se, že v roce 2030 bude příspěvek na péči pobírat 
cca 88,6 tis. osob v této věkové skupině, tj. cca 2,2krát více než v roce 2015). 

 

Prognóza potřeby služeb sociální péče by se měla stát pravidelně se opakujícím 
projektem na všech stupních veřejné správy, neboť právě na úrovni jednotlivých měst 
a obcí je nutno aktuálně reagovat na měnící se podmínky a potřeby obyvatelstva. 
Stávající metodické materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zaměřují 
na otázky plánování sociálních služeb, však věnují otázkám rozborů demografického 
vývoje - jež představují nedílný základem těchto rozborů - minimální pozornost. 

 

V rámci realizovaného terénního šetření se ukázalo, že mezi respondenty v 
předseniorském věku (55-64 let) a seniory (65-84 let) existuje významná diference ve 
struktuře osobních příjmů. Zatímco příjem ze zaměstnání nebo z vlastní výdělečné 
činnosti pobírá většina osob ve věku 55-64 let (63 %), podíl seniorů s příjmy z 
výdělečné činnosti dosahuje 6 %. Současně platí, že 98 % seniorů pobírá starobní 
důchod. Dále je třeba uvést, že výdělečně činné osoby starší 64 let nejsou na těchto 
příjmech závislé v takové míře jako lidé v předseniorském věku. Z konkrétních údajů 
je patrné, že v případě výdělečně činných seniorů se příjmy ze zaměstnání či jiné 
výdělečné činnosti podílejí na celkových příjmech přibližně jednou polovinou (53 %), 
mezi osobami v předseniorském věku podíl těchto příjmů dosahuje 90 %. 
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Respondenti ze svého měsíčního příjmu a z příjmu svých partnerů/partnerek 
uspoří v průměru 2 276 Kč, přičemž osoby v předseniorském věku (55-64 let) uspoří o 
656 Kč více než senioři. Přibližně čtvrtina dotázaných není schopna ze svých příjmů 
spořit. O ekonomické situaci respondentů dále vypovídá schopnost finančně přispívat 
svým dětem, vnoučatům či příbuzným. V této souvislosti bylo zjištěno, že v posledním 
roce takto věnovala peníze většina respondentů (téměř tři čtvrtiny), přičemž průměrná 
výše příspěvku činí 15 347 Kč. Třetím ukazatelem ekonomické situace respondentů je 
výše finanční rezervy na krytí nenadálých výdajů. Takovouto rezervou disponují více 
než čtyři pětiny dotazovaných, přičemž průměrná částka činí 51 540 Kč. Podobně jako 
výše měsíčních úspor, také finanční dary v rámci rodiny a finanční rezerva dosahují 
vyšších hodnot mezi respondenty ve věku 55-64 let než mezi seniory. 

Nedostatek finančních prostředků na běžné výdaje respondenti kryli svými 
úsporami či finanční rezervou (shodně dvě pětiny) nebo získali dodatečné prostředky 
díky omezením své spotřeby (jedna třetina) a čtvrtina respondentů využila na řešení 
insolvence půjčku od banky či úvěrové společnosti. Respondenti, kteří se v průběhu 
uplynulého roku dostali do problémů s placením běžných výdajů, uvedli, že jim chybělo 
v průměru 25 272 Kč (seniorům přitom chybělo o 4 597 Kč více než respondentům ve 
věku 55-64 let). Z vlastních úspor a finančních rezerv respondenti použili v průměru 
dvě třetiny z chybějící částky, přičemž podíl těchto zdrojů je významně vyšší v 
segmentu respondentů starších 64 let (79 % oproti 56 %). 

V obecné rovině lze konstatovat, že sedm z deseti respondentů vnímá svou 
ekonomickou situaci jako dobrou, zatímco 4 % ji hodnotí jako velmi špatnou. Jednot-
livé indikátory charakterizující ekonomickou situaci respondentů spolu se subjektivním 
vnímáním vlastní ekonomické situace poukazují na ekonomickou soběstačnost obou 
segmentů cílové skupiny. Možnosti zobecnění ekonomické situace jsou v případě 
zkoumaného vzorku dány tím, že jde o obyvatele obcí s méně než 5 000 obyvateli. V 
rámci takto vymezené populace je zřejmý vysoký podíl respondentů, kteří žijí ve 
vlastním obydlí a jejichž náklady na bydlení jsou nižší ve srovnání s výdaji populace ve 
větších obcích. Z hlediska věku byla identifikována zhoršená ekonomická situace v 
segmentu seniorů, což indikuje vyšší míru rizika jejich sociálního vyloučení.  

Pro většinu respondentů je důležité, aby je respektovalo jejich nejbližší sociální 
okolí, zejména pak členové rodiny. Respekt ze strany partnerů považuje za důležitý 
nejméně devět respondentů z deseti, respekt ze strany svých dětí pak více než osm 
respondentů z deseti a důležitý je pro respondenty také respekt ze strany jejich lékaře 
- konkrétně pro více než sedm respondentů z deseti. Současně platí, že partneři 
respondentů, jejich děti a lékaři patří mezi osoby, na které se dotázaní v největší míře 
obracejí s žádostí o radu či pomoc ve složitých životních situacích. Tato zjištění 
vypovídají o vysokém významu nejbližšího sociálního okolí respondentů a zejména pak 
jejich rodiny v případě zajištění péče a pomoci, resp. v případě řešení problematiky 
sociálního vyloučení. 

Z hlediska role ostatních osob lze definovat dvě skupiny. První představují osoby 
žijící s respondenty ve společné domácnosti a další blízké osoby. Tyto osoby většinou 
respektují přání a názory respondentů, nicméně respondenti u nich nevyhledávají 
pomoc v tíživých životních situacích v takové míře jako u svých partnerů, dětí či lékaře. 
Druhou skupinou jsou poskytovatelé profesionálních/sociálních služeb a ostatní osoby 
žijící v místě bydliště či osoby, se kterými se respondenti potkávají v běžných situacích. 
Respondenti tyto osoby většinou nežádají o pomoc; jejich význam je z hlediska 
sociálního začleňování tedy marginální.  
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Jako špatný hodnotí svůj zdravotní stav více než třetina dotázaných, přičemž 
jejich podíl je mezi seniory o 23 procentních bodů vyšší než v segmentu osob mladších 
než 65 let, což poukazuje na vyšší riziko sociálního vyloučení v segmentu 65-84 let. 

K sociálnímu vyloučení může přispívat i péče o osobu či osoby se špatným 
zdravotním stavem žijící ve společné domácnosti s respondentem. Tato situace byla 
identifikována přibližně v jedné čtvrtině případů, přičemž častěji žijí ve společné 
domácnosti s osobou či osobami se špatným zdravotním stavem respondenti, jejichž 
zdravotní stav je také špatný. 

V případě péče o respondenty se špatným zdravotním stavem hrají významnou 
roli rodinní příslušníci; jejich péči totiž preferuje více než osm dotázaných z deseti. 
Významnou úlohu v případě péče o respondenty se špatným zdravotním stavem 
zastávají také organizace, které poskytují péči přímo v domácnostech - péči ze strany 
těchto subjektů preferuje šest dotázaných z deseti. 

Respondenti aktuálně využívají služby spojené s volnočasovými aktivitami ve 
větší míře než služby sociální. Volnočasové aktivity využívají více než tři pětiny 
dotázaných, zatímco sociální služby aktuálně využívá necelá pětina dotázaných v 
obcích do 5 000 obyvatel. V rámci volnočasových aktivit jde zejména o návštěvy 
kulturních a společenských událostí, o návštěvy trhů a návštěvy prodejních akcí. 
Přibližně pětina dotázaných se účastní turistických, poznávacích či pobytových zájezdů 
a podstupuje léčebné a rehabilitační programy. V rámci sociálních služeb respondenti 
nejčastěji využívají ošetření či pomoc při řešení zdravotních potíží (10 %) a rozvoz 
obědů (9 %), přičemž za rozvoz obědů vydávají respondenti nejvíce ze všech sledova-
ných sociálních služeb. Dále platí, že služby spojené s volnočasovými aktivitami 
využívají ve větší míře především respondenti mladší než 65 let. V případě sociálních 
služeb je situace opačná; míra aktuálního využití i preferovaného využití je vyšší v 
segmentu respondentů starších 64 let. 

Sociální služby však mají přes jejich aktuálně nízkou míru využívání vysoký 
růstový potenciál, neboť očekávaná míra budoucího využití je významně vyšší než 
aktuální využívání. Konkrétně platí, že zájem o rozvoz obědů převyšuje míru aktuálního 
využití o 37 procentních bodů, zájem o ošetření či pomoc při řešení zdravotních 
problémů o 29 procentních bodů a zájem o pomoc při úklidu domácnosti má 30 % 
dotázaných, zatímco ji v současnosti využívají 3 %. 

V této souvislosti je významná ekonomická dimenze využívání sociálních služeb. 
Z výzkumu je totiž patrné, že respondenti jsou za zajištění běžného chodu domácnosti 
a za pomoc při péči o vlastní osobu ochotni zaplatit méně, než kolik platí v současné 
době. Dále platí, že cena rozvozu obědů je adekvátní, neboť její aktuální výše odpovídá 
akceptovatelným výdajům. V případě ošetření či pomoci při řešení zdravotních 
problémů, pomoci při obstarávání nákupů, pomoci při úklidu a pomoci v tíživých 
životních situacích převyšuje akceptovatelná výše výdajů současnou výši plateb za 
tyto služby, a tak existuje potenciální prostor pro zvýšení cen těchto služeb. 

Další významnou okolností je důležitost jednotlivých služeb pro samotné 
respondenty. Z výsledků výzkumu v této souvislosti vyplývá, že pro dotázané je v 
největší míře důležitý obsah a cena nabízených služeb. Důležitá je rovněž dopravní a 
časová dostupnost služeb a předchozí pozitivní zkušenost či doporučení ze strany pří-
buzných či známých. Platí, že pro osoby v předseniorském věku je důležitější časová 
dostupnost služeb, zatímco senioři přikládají vyšší důležitost dopravní dostupnosti.  

V rámci výzkumného šetření bylo vyprofilováno celkem šest potenciálních příčin, 
které mají největší dopad na sociální vyloučení seniorů. Jedná se o: 
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- ohrožení ze strany nejbližšího sociálního okolí,  

- růst cen, resp. nedostatek finančních prostředků,  

- ztrátu majetku/insolvenci, 

- ohrožení kriminálními činy cizích osob, 

- neuspokojivý zdravotní stav, 

- ohrožení či ztrátu výdělečné činnosti. 

 

Za nejzávažnější riziko přispívající k sociálnímu vyloučení respondenti považují 
neuspokojivý zdravotní stav, který dle názorů respondentů omezuje vykonávání a 
řešení běžných životních situací. Dalším rizikovým faktorem je růst cen, resp. 
nedostatek finančních prostředků, a zejména pak riziko výrazného nárůstu nákladů na 
bydlení.  

V menší míře se respondenti cítí ohroženi kriminálními činy cizích osob a 
ohrožením či ztrátou současné výdělečné činnosti (tj. nejčastěji zaměstnání). Ohrožení 
ze strany nejbližšího sociálního okolí a ztráta majetku/insolvence jsou považovány za 
marginální rizika (navzdory své závažnosti respondenti považují jejich výskyt za 
nepravděpodobný). 

 

Autorský kolektiv věří, že získané poznatky budou využity při přípravě dalších 
koncepčních materiálů MPSV zejména v oblasti prevence sociálního vyloučení a 
pozitivního stárnutí. 
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Příloha č. 1 

Kapacity vybraných služeb sociální prevence v jednotlivých správních 
obvodech obcí s rozšířenou působností v r. 2013 

  
  

kapacita (počet míst/počet osob) 
DS DZR DOZP TSt DSt OS PS OA 

Praha 2 439 444 503 73 497 1 533 13 624 1 260 
Benešov 161  193   408 869 26 
Beroun 171 29 82 31 25 76 581 77 
Brandýs n.L.-St.Boleslav 351 49 58   31 852 28 
Čáslav 105 95  14 41 21 224   
Černošice 409 167 97 27 46 13 732   
Český Brod 175  60 3 4 13 176   
Dobříš 91     38 793 88 
Hořovice 124 12    73 447   
Kladno 541 135 68 27 16 77 958 7 
Kolín 152 206    91 1 770 55 
Kralupy nad Vltavou 50 103   10 3 217   
Kutná Hora 180 96 180 8 8 3 1 255 33 
Lysá nad Labem 120  65  5 4 353 7 
Mělník 345 102   12  354 7 
Mladá Boleslav 299  30 27 101 81 592 45 
Mnichovo Hradiště 75 26 80   2 157 9 
Neratovice 87  30  22 7 475 29 
Nymburk 153 38    16 521 17 
Poděbrady 99 20  35 20 48 603 49 
Příbram 295 123  17  23 1 010 9 
Rakovník 205 26 176 11 28 18 719   
Říčany 159 88    17 327 20 
Sedlčany 300  98  19 71 138 3 
Slaný 228 50 160 10 8  190   
Vlašim 104      0 44 
Votice 129 44 125   27 25   
Blatná 89  70    179   
České Budějovice 723 253 70 24 10 204 1 463 156 
Český Krumlov 175     32 449 11 
Dačice 138      347 9 
Jindřichův Hradec 165 18 178 24 15  544 11 
Kaplice 24      140 6 
Milevsko 36  76   12 497   
Písek 289 109 68 20 21 4 650 9 
Prachatice 179 26    274 409   
Soběslav 252      296 10 
Strakonice 204 16 145    642 44 
Tábor 246 36  18 27 93 787 6 
Trhové Sviny 94      277   
Třeboň 124     6 247   
Týn nad Vltavou        216 16 
Vimperk 176  82    323   
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1. pokračování tabulky 

  
  

kapacita (počet míst/počet osob) 
DS DZR DOZP TSt DSt OS PS OA 

Vodňany 80 65   10 20 77   
Blovice 58 260     118   
Domažlice 337    2 15 484 1 
Horažďovice 0      226   
Horšovský Týn 0      141   
Klatovy 232  196  25  744 5 
Kralovice 0  90    288   
Nepomuk 107      117   
Nýřany 44  320  30 9 449   
Plzeň 336 262 44 28 73 226 2 211 135 
Přeštice    30  18 20 139   
Rokycany 219 160 211  14  330 68 
Stod 82 20 148    335   
Stříbro 15      481   
Sušice 93 14   15 70 548 15 
Tachov 256 25 65    2 313 3 
Aš 54  103    156   
Cheb 298  44 7 13 4 388 17 
Karlovy Vary 21 105 124 9 38 9 1 372 54 
Kraslice 0      73   
Mariánské Lázně 162 25 76  10 26 233   
Ostrov 100  180    185   
Sokolov 228 215 41  50  726 54 
Bílina 0  22    120   
Děčín 136 64 208  15 53 922 72 
Chomutov 266 81 152  25 75 1 329 93 
Kadaň 316 125 281   10 206   
Litoměřice 246 399 329 4 18 6 443   
Litvínov 334 16 178 6  10 136   
Louny 129 16   17 11 155 15 
Lovosice 202 98 114    122   
Most 410 19 6   79 498 23 
Podbořany 115 50     72   
Roudnice nad Labem 92 154   12 8 288   
Rumburk 208 311    7 307 19 
Teplice 450 222 96 24 20 37 232 16 
Ústí nad Labem 115 130 129 3  15 333 15 
Varnsdorf 37 44     157   
Žatec 83 46 78 10 19 23 346 17 
Česká Lípa 150  57  50 41 653 49 
Frýdlant 69 47 29   16 144 22 
Jablonec nad Nisou 69 16 88   47 435 60 
Jilemnice 65 45  10 27 4 117 5 
Liberec 289 127 107 36 26 185 1 335 210 
Nový Bor 60 20 28  8 6 412 20 
Semily 104 24  29 33 31 177 11 
Tanvald 133     1 234   
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2. pokračování tabulky 

  
  

kapacita (počet míst/počet osob) 
DS DZR DOZP TSt DSt OS PS OA 

Turnov 29 42    56 450 14 
Železný Brod 0     1 154 1 
Broumov 34 60     197   
Dobruška 141  104  5  266 15 
Dvůr Králové nad Labem 103 10 14  13 45 399 12 
Hořice 147  79    136 10 
Hradec Králové 466 223   32 265 1 695 112 
Jaroměř 0      159   
Jičín 212    45  539 14 
Kostelec nad Orlicí 163 81   8  289 38 
Náchod 537  71   480 724 11 
Nová Paka 65      155 54 
Nové Město nad Metují 51     40 128   
Nový Bydžov 47  164   48 158   
Rychnov nad Kněžnou 51 40 204 11 26 163 530 30 
Trutnov 323  70 24 35  909 23 
Vrchlabí 55 10    25 323 9 
Česká Třebová 102   12   236   
Hlinsko 87      58   
Holice 0  4   103 217   
Chrudim 424 159 284  8 12 1 131 12 
Králíky 150      70   
Lanškroun 106  88   24 42   
Litomyšl 187 25   20 102 451 15 
Moravská Třebová 200    12  208   
Pardubice 284 177 80   95 1 190 155 
Polička 119  107 3   381 23 
Přelouč 94 146   32 6 179   
Svitavy 31 8 57   27 214 33 
Ústí nad Orlicí 873 24   21  689 120 
Vysoké Mýto 270    21 11 115   
Žamberk 0  115   5 366   
Bystřice nad Pernštejnem 192 27  5  9 356 5 
Havlíčkův Brod 193 133 60  20 68 524 50 
Humpolec 236     1 162   
Chotěboř 0    15 18 343 15 
Jihlava 267 70  28 18 71 1 302 86 
Moravské Budějovice 166 106    12 124   
Náměšť nad Oslavou 92     3 54   
Nové Město na Moravě 0    28 10 251 8 
Pacov 82 59 80   217 123 8 
Pelhřimov 219 30 234 12 5 91 564 26 
Světlá nad Sázavou 115  80    377   
Telč 60     37 145   
Třebíč 457 27 36  42 43 327 45 
Velké Meziříčí 87 34 134   30 270 34 
Žďár nad Sázavou 54 40   25 27 467 16 
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3. pokračování tabulky 

  
  

kapacita (počet míst/počet osob) 
DS DZR DOZP TSt DSt OS PS OA 

Blansko 89 255   35  649   
Boskovice 196 38 274  28  483   
Brno 1 600 722 240 102 209 1 088 7 937 185 
Břeclav 167 137   33 49 713 19 
Bučovice 0      129   
Hodonín 142 182 29 17 28  378 26 
Hustopeče 0  16 10 7  167   
Ivančice 0      241   
Kuřim        378   
Kyjov 106 46     575 16 
Mikulov 30 53 113  27 21 107   
Moravský Krumlov 20 50 102       
Pohořelice 0         
Rosice 34 121     169   
Slavkov u Brna 0      8   
Šlapanice 52 94 101 8 6  191   
Tišnov 97 32    20 99   
Veselí nad Moravou 26 63     549 31 
Vyškov 303 152 35  14 142 356   
Znojmo 170 524 155  32 67 1 032   
Židlochovice 40      107   
Hranice 184 31 78    369 24 
Jeseník 264 14 72 3   358   
Konice 158      147   
Lipník nad Bečvou 0      214   
Litovel 310 46 117    89   
Mohelnice 21     7 227 4 
Olomouc 274  19 6 110 312 1 506 110 
Prostějov 532 76 300  16 60 409 46 
Přerov 390 137 301   7 1 139 63 
Šternberk 17  195    330   
Šumperk 321 120 65 11  58 797 41 
Uničov 45      272 1 
Zábřeh 53 45    20 291 18 
Bystřice pod Hostýnem 74  114  14  188 13 
Holešov 178     13 221   
Kroměříž 447 197 283 4 21 41 514 38 
Luhačovice 50      257   
Otrokovice 246 12 35 7 5 81 386 2 
Rožnov pod Radhoštěm 230     19 328 5 
Uherské Hradiště 440 50 467 2 18 77 615 26 
Uherský Brod 209  50 14 10  945   
Valašské Klobouky 130 139 15  25  308 22 
Valašské Meziříčí 25 21   6 284 181 27 
Vizovice    47   101 115   
Vsetín 400 102 95 10  78 712 63 
Zlín 371 197 28 18 12  543 29 
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4. pokračování tabulky 

  
  

kapacita (počet míst/počet osob) 
DS DZR DOZP TSt DSt OS PS OA 

Bílovec 49      136 24 
Bohumín 96 22   35 15 413 9 
Bruntál 166  63   4 339 16 
Český Těšín 158  27   11 359 25 
Frenštát pod Radhoštěm 87  10  6  84   
Frýdek-Místek 353 164 28 3 88 197 739 146 
Frýdlant nad Ostravicí 63  101   5 89   
Havířov 254 50   97 171 768 50 
Hlučín 143  92  15  304 20 
Jablunkov 75    15 4 254 26 
Karviná 118 120 12  48  863 33 
Kopřivnice 88 6    72 294 30 
Kravaře 46      1   
Krnov 213 100 123    413   
Nový Jičín 174  48  30 45 260 36 
Odry 66 11     315   
Opava 314 84 411    876 84 
Orlová 327 129 54   12 310   
Ostrava 1 546 394 235 33 67 328 2 361 181 
Rýmařov 23 11  7   160 8 
Třinec 359 112 54  76 70 817 99 
Vítkov 64 85 12       186   

Pramen: interní data MPSV 
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Příloha č. 2 

Vybavenost správních obvodů obcí s rozšířenou působností vybranými typy 
služeb sociální péče v r. 2013 

  
  

vybavenost 

DS/80+ DZR/80+ DOZP/C TSt/65+ DSt/65+ OS/65+ PS/65+ OA/65+ 

Praha 43,35 7,89 0,40 0,32 2,21 6,81 60,54 5,60 

Benešov 73,75 0,00 3,32 0,00 0,00 42,33 90,15 2,70 

Beroun 85,12 14,44 1,39 3,24 2,61 7,94 60,68 8,04 

Brandýs n.L.-St.Boleslav 126,94 17,72 0,59 0,00 0,00 2,32 63,81 2,10 

Čáslav 94,17 85,20 0,00 3,11 9,09 4,66 49,69 0,00 

Černošice 105,25 42,97 0,74 1,48 2,52 0,71 40,17 0,00 

Český Brod 245,44 0,00 3,03 0,98 1,31 4,24 57,42 0,00 

Dobříš 120,21 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 217,14 24,10 

Hořovice 114,18 11,05 0,00 0,00 0,00 14,02 85,86 0,00 

Kladno 122,01 30,45 0,56 1,30 0,77 3,72 46,22 0,34 

Kolín 45,48 61,64 0,00 0,00 0,00 6,32 122,98 3,82 

Kralupy nad Vltavou 49,12 101,18 0,00 0,00 1,96 0,59 42,48 0,00 

Kutná Hora 92,59 49,38 3,67 0,89 0,89 0,33 139,18 3,66 

Lysá nad Labem 194,49 0,00 2,72 0,00 1,82 1,46 128,60 2,55 

Mělník 218,77 64,68 0,00 0,00 1,63 0,00 47,97 0,95 

Mladá Boleslav 79,04 0,00 0,28 1,58 5,91 4,74 34,64 2,63 

Mnichovo Hradiště 101,21 35,09 4,78 0,00 0,00 0,69 53,79 3,08 

Neratovice 90,34 0,00 0,98 0,00 4,81 1,53 103,94 6,35 

Nymburk 105,15 26,12 0,00 0,00 0,00 2,35 76,39 2,49 

Poděbrady 68,23 13,78 0,00 5,84 3,34 8,01 100,58 8,17 

Příbram 105,92 44,17 0,00 1,40 0,00 1,89 83,20 0,74 

Rakovník 100,05 12,69 3,18 1,15 2,93 1,89 75,34 0,00 

Říčany 88,63 49,05 0,00 0,00 0,00 1,97 37,86 2,32 

Sedlčany 335,57 0,00 4,42 0,00 4,79 17,91 34,81 0,76 

Slaný 148,44 32,55 4,04 1,51 1,21 0,00 28,62 0,00 

Vlašim 107,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 

Votice 221,27 75,47 10,12 0,00 0,00 11,63 10,77 0,00 

Blatná 150,59 0,00 5,06 0,00 0,00 0,00 66,74 0,00 

České Budějovice 120,92 42,31 0,45 0,89 0,37 7,60 54,47 5,81 

Český Krumlov 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 69,03 1,69 

Dačice 183,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,23 2,63 

Jindřichův Hradec 86,57 9,44 3,74 2,88 1,80 0,00 65,20 1,32 

Kaplice 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,23 2,20 

Milevsko 41,14 0,00 4,11 0,00 0,00 3,10 128,19 0,00 

Písek 125,43 47,31 1,31 2,07 2,17 0,41 67,32 0,93 

Prachatice 168,55 24,48 0,00 0,00 0,00 52,19 77,90 0,00 

Soběslav 237,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,39 2,38 

Strakonice 117,24 9,20 3,22 0,00 0,00 0,00 80,31 5,50 

Tábor 68,43 10,01 0,00 1,21 1,81 6,23 52,76 0,40 

Trhové Sviny 146,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,64 0,00 

Třeboň 112,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 52,36 0,00 

Týn nad Vltavou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,54 7,30 

Vimperk 261,13 0,00 4,68 0,00 0,00 0,00 107,24 0,00 
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1. pokračování tabulky 

  
  

vybavenost 

DS/80+ DZR/80+ DOZP/C TSt/65+ DSt/65+ OS/65+ PS/65+ OA/65+ 

Vodňany 182,65 148,40 0,00 0,00 5,11 10,21 39,33 0,00 

Blovice 116,47 522,09 0,00 0,00 0,00 0,00 54,68 0,00 

Domažlice 227,70 0,00 0,00 0,00 0,29 2,17 69,92 0,14 

Horažďovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,21 0,00 

Horšovský Týn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,90 0,00 

Klatovy 115,88 0,00 3,87 0,00 2,76 0,00 82,16 0,55 

Kralovice 0,00 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 72,91 0,00 

Nepomuk 211,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,95 0,00 

Nýřany 24,27 0,00 5,88 0,00 3,48 1,04 52,12 0,00 

Plzeň 40,75 31,77 0,24 0,78 2,03 6,28 61,45 3,75 

Přeštice 0,00 0,00 1,35 0,00 4,71 5,23 36,35 0,00 

Rokycany 110,44 80,69 4,41 0,00 1,60 0,00 37,75 7,78 

Stod 110,51 26,95 6,52 0,00 0,00 0,00 89,14 0,00 

Stříbro 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,08 0,00 

Sušice 81,87 12,32 0,00 0,00 3,14 14,65 114,69 3,14 

Tachov 275,57 26,91 1,81 0,00 0,00 0,00 455,85 0,59 

Aš 111,34 0,00 5,84 0,00 0,00 0,00 59,34 0,00 

Cheb 180,28 0,00 0,87 0,87 1,61 0,50 48,12 2,11 

Karlovy Vary 6,02 30,10 1,40 0,55 2,32 0,55 83,70 3,29 

Kraslice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,19 0,00 

Mariánské Lázně 176,09 27,17 3,14 0,00 2,24 5,82 52,11 0,00 

Ostrov 106,72 0,00 6,28 0,00 0,00 0,00 40,97 0,00 

Sokolov 113,55 107,07 0,53 0,00 4,13 0,00 59,99 4,46 

Bílina 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 38,01 0,00 

Děčín 50,75 23,88 2,66 0,00 1,09 3,86 67,16 5,24 

Chomutov 121,74 37,07 1,86 0,00 2,06 6,19 109,65 7,67 

Kadaň 283,92 112,31 6,51 0,00 0,00 1,53 31,57 0,00 

Litoměřice 124,43 201,82 5,56 0,41 1,85 0,62 45,45 0,00 

Litvínov 267,20 12,80 4,64 0,89 0,00 1,48 20,15 0,00 

Louny 95,34 11,83 0,00 0,00 2,41 1,56 22,00 2,13 

Lovosice 180,68 87,66 4,13 0,00 0,00 0,00 23,68 0,00 

Most 193,95 8,99 0,08 0,00 0,00 6,74 42,50 1,96 

Podbořany 223,30 97,09 0,00 0,00 0,00 0,00 28,18 0,00 

Roudnice nad Labem 69,70 116,67 0,00 0,00 2,13 1,42 51,01 0,00 

Rumburk 195,86 292,84 0,00 0,00 0,00 1,30 56,82 3,52 

Teplice 129,50 63,88 0,90 1,32 1,10 2,04 12,77 0,88 

Ústí nad Labem 28,27 31,96 1,08 0,15 0,00 0,75 16,62 0,75 

Varnsdorf 53,39 63,49 0,00 0,00 0,00 0,00 47,23 0,00 

Žatec 95,62 53,00 2,87 2,35 4,46 5,40 81,22 3,99 

Česká Lípa 71,84 0,00 0,75 0,00 4,49 3,68 58,62 4,40 

Frýdlant 94,65 64,47 1,18 0,00 0,00 4,07 36,60 5,59 

Jablonec nad Nisou 32,58 7,55 1,60 0,00 0,00 4,94 45,72 6,31 

Jilemnice 65,33 45,23 0,00 2,50 6,75 1,00 29,24 1,25 

Liberec 54,14 23,79 0,76 1,49 1,08 7,67 55,37 8,71 

Nový Bor 70,92 23,64 1,06 0,00 1,75 1,31 90,23 4,38 

Semily 83,87 19,35 0,00 5,90 6,71 6,30 35,98 2,24 

Tanvald 169,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 62,02 0,00 
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2. pokračování tabulky 

  
  

vybavenost 

DS/80+ DZR/80+ DOZP/C TSt/65+ DSt/65+ OS/65+ PS/65+ OA/65+ 

Turnov 20,10 29,11 0,00 0,00 0,00 9,18 73,78 2,30 

Železný Brod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 66,12 0,43 

Broumov 62,04 109,49 0,00 0,00 0,00 0,00 66,55 0,00 

Dobruška 159,86 0,00 5,15 0,00 1,37 0,00 73,06 4,12 

Dvůr Králové nad Labem 88,79 8,62 0,51 0,00 2,51 8,68 76,92 2,31 

Hořice 188,46 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 40,50 2,98 

Hradec Králové 67,49 32,30 0,00 0,00 1,13 9,38 59,99 3,96 

Jaroměř 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,59 0,00 

Jičín 101,19 0,00 0,00 0,00 5,37 0,00 64,30 1,67 

Kostelec nad Orlicí 146,32 72,71 0,00 0,00 1,73 0,00 62,61 8,23 

Náchod 187,43 0,00 1,16 0,00 0,00 40,83 61,59 0,94 

Nová Paka 104,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,96 20,89 

Nové Město nad Metují 77,86 0,00 0,00 0,00 0,00 14,51 46,43 0,00 

Nový Bydžov 62,42 0,00 9,37 0,00 0,00 15,69 51,63 0,00 

Rychnov nad Kněžnou 40,61 31,85 6,03 1,94 4,59 28,77 93,54 5,29 

Trutnov 134,36 0,00 1,09 2,12 3,09 0,00 80,25 2,03 

Vrchlabí 56,12 10,20 0,00 0,00 0,00 5,13 66,23 1,85 

Česká Třebová 138,96 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 70,18 0,00 

Hlinsko 93,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 0,00 

Holice 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 35,88 75,58 0,00 

Chrudim 125,07 46,90 3,43 0,00 0,55 0,83 78,24 0,83 

Králíky 487,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00 

Lanškroun 133,50 0,00 3,80 0,00 0,00 6,44 11,27 0,00 

Litomyšl 174,44 23,32 0,00 0,00 4,44 22,63 100,07 3,33 

Moravská Třebová 204,71 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 45,06 0,00 

Pardubice 49,22 30,68 0,63 0,00 0,00 4,10 51,38 6,69 

Polička 134,77 0,00 5,45 0,88 0,00 0,00 111,47 6,73 

Přelouč 91,09 141,47 0,00 0,00 7,34 1,38 41,07 0,00 

Svitavy 27,39 7,07 1,80 0,00 0,00 5,00 39,59 6,11 

Ústí nad Orlicí 842,66 23,17 0,00 0,00 4,42 0,00 145,05 25,26 

Vysoké Mýto 185,19 0,00 0,00 0,00 3,72 1,95 20,39 0,00 

Žamberk 0,00 0,00 3,94 0,00 0,00 1,06 77,82 0,00 

Bystřice nad Pernštejnem 229,67 32,30 0,00 1,33 0,00 2,40 94,91 1,33 

Havlíčkův Brod 87,13 60,05 1,15 0,00 2,16 7,34 56,60 5,40 

Humpolec 295,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 47,48 0,00 

Chotěboř 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 4,35 82,83 3,62 

Jihlava 67,34 17,65 0,00 1,67 1,07 4,23 77,55 5,12 

Moravské Budějovice 147,95 94,47 0,00 0,00 0,00 2,80 28,88 0,00 

Náměšť nad Oslavou 139,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 21,28 0,00 

Nové Město na Moravě 0,00 0,00 0,00 0,00 8,02 2,86 71,86 2,29 

Pacov 175,59 126,34 8,26 0,00 0,00 105,54 59,82 3,89 

Pelhřimov 116,99 16,03 5,19 1,42 0,59 10,78 66,82 3,08 

Světlá nad Sázavou 136,42 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 103,49 0,00 

Telč 104,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14,99 58,75 0,00 

Třebíč 152,95 9,04 0,48 0,00 3,34 3,42 26,00 3,58 

Velké Meziříčí 64,93 25,37 3,74 0,00 0,00 5,16 46,43 5,85 

Žďár nad Sázavou 32,35 23,97 0,00 0,00 3,29 3,55 61,46 2,11 
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3. pokračování tabulky 

  
  

vybavenost 

DS/80+ DZR/80+ DOZP/C TSt/65+ DSt/65+ OS/65+ PS/65+ OA/65+ 

Blansko 35,89 102,82 0,00 0,00 3,39 0,00 62,84 0,00 

Boskovice 95,75 18,56 5,32 0,00 3,12 0,00 53,80 0,00 

Brno 85,97 38,79 0,64 1,40 2,86 14,90 108,68 2,53 

Břeclav 76,40 62,67 0,00 0,00 3,26 4,84 70,49 1,88 

Bučovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 0,00 

Hodonín 62,23 79,75 0,47 1,65 2,71 0,00 36,64 2,52 

Hustopeče 0,00 0,00 0,45 1,69 1,18 0,00 28,22 0,00 

Ivančice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,52 0,00 

Kuřim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,73 0,00 

Kyjov 45,11 19,57 0,00 0,00 0,00 0,00 58,49 1,63 

Mikulov 50,17 88,63 5,72 0,00 8,49 6,60 33,64 0,00 

Moravský Krumlov 23,20 58,00 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohořelice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rosice 33,04 117,59 0,00 0,00 0,00 0,00 37,84 0,00 

Slavkov u Brna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 

Šlapanice 21,04 38,03 1,57 0,75 0,56 0,00 17,89 0,00 

Tišnov 74,22 24,48 0,00 0,00 0,00 3,63 17,94 0,00 

Veselí nad Moravou 16,80 40,70 0,00 0,00 0,00 0,00 79,72 4,50 

Vyškov 147,80 74,15 0,68 0,00 1,61 16,35 40,98 0,00 

Znojmo 49,16 151,53 1,70 0,00 2,15 4,50 69,35 0,00 

Židlochovice 37,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,02 0,00 

Hranice 138,24 23,29 2,26 0,00 0,00 0,00 64,36 4,19 

Jeseník 191,72 10,17 1,80 0,44 0,00 0,00 52,32 0,00 

Konice 319,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,10 0,00 

Lipník nad Bečvou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,12 0,00 

Litovel 325,29 48,27 4,93 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00 

Mohelnice 29,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 71,77 1,26 

Olomouc 40,23 0,00 0,12 0,21 3,92 11,12 53,66 3,92 

Prostějov 125,65 17,95 3,05 0,00 0,90 3,37 22,95 2,58 

Přerov 111,46 39,15 3,66 0,00 0,00 0,45 72,52 4,01 

Šternberk 20,02 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 82,58 0,00 

Šumperk 110,80 41,42 0,92 0,87 0,00 4,57 62,74 3,23 

Uničov 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 0,26 

Zábřeh 41,67 35,38 0,00 0,00 0,00 3,47 50,56 3,13 

Bystřice pod Hostýnem 107,40 0,00 7,27 0,00 4,88 0,00 65,55 4,53 

Holešov 178,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 56,93 0,00 

Kroměříž 152,87 67,37 4,07 0,32 1,70 3,33 41,72 3,08 

Luhačovice 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,83 0,00 

Otrokovice 172,75 8,43 1,01 1,15 0,82 13,25 63,14 0,33 

Rožnov pod Radhoštěm 158,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 51,53 0,79 

Uherské Hradiště 117,05 13,30 5,17 0,12 1,11 4,76 38,00 1,61 

Uherský Brod 92,27 0,00 0,95 1,46 1,04 0,00 98,69 0,00 

Valašské Klobouky 143,17 153,08 0,64 0,00 6,63 0,00 81,65 5,83 

Valašské Meziříčí 16,27 13,66 0,00 0,00 0,82 38,63 24,62 3,67 

Vizovice 0,00 0,00 2,79 0,00 0,00 40,74 46,39 0,00 

Vsetín 159,74 40,73 1,43 0,88 0,00 6,85 62,57 5,54 

Zlín 78,77 41,83 0,28 0,95 0,63 0,00 28,73 1,53 
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4. pokračování tabulky 

  
  

vybavenost 

DS/80+ DZR/80+ DOZP/C TSt/65+ DSt/65+ OS/65+ PS/65+ OA/65+ 

Bílovec 56,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,05 5,66 

Bohumín 79,54 18,23 0,00 0,00 6,10 2,62 72,00 1,57 

Bruntál 149,55 0,00 1,67 0,00 0,00 0,68 57,96 2,74 

Český Těšín 170,44 0,00 1,03 0,00 0,00 2,78 90,70 6,32 

Frenštát pod Radhoštěm 111,25 0,00 0,52 0,00 1,82 0,00 25,47 0,00 

Frýdek-Místek 96,37 44,77 0,25 0,17 4,88 10,93 41,00 8,10 

Frýdlant nad Ostravicí 68,18 0,00 4,20 0,00 0,00 1,19 21,11 0,00 

Havířov 76,00 14,96 0,00 0,00 5,75 10,14 45,53 2,96 

Hlučín 98,69 0,00 2,28 0,00 2,23 0,00 45,14 2,97 

Jablunkov 85,32 0,00 0,00 0,00 4,45 1,19 75,35 7,71 

Karviná 54,30 55,22 0,18 0,00 3,83 0,00 68,92 2,64 

Kopřivnice 69,02 4,71 0,00 0,00 0,00 10,97 44,78 4,57 

Kravaře 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 

Krnov 140,41 65,92 2,97 0,00 0,00 0,00 57,04 0,00 

Nový Jičín 105,52 0,00 0,99 0,00 3,83 5,75 33,21 4,60 

Odry 115,38 19,23 0,00 0,00 0,00 0,00 113,64 0,00 

Opava 84,09 22,50 4,04 0,00 0,00 0,00 51,57 4,95 

Orlová 285,34 112,57 1,40 0,00 0,00 2,09 54,03 0,00 

Ostrava 123,66 31,51 0,72 0,57 1,16 5,69 40,95 3,14 

Rýmařov 44,32 21,19 0,00 2,49 0,00 0,00 56,90 2,84 

Třinec 152,96 47,72 0,98 0,00 7,84 7,22 84,29 10,21 

Vítkov 128,26 170,34 0,88 0,00 0,00 0,00 80,52 0,00 

Pramen: interní data MPSV 
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Příloha č. 3 

Souhrnné hodnocení dostupnosti služeb sociální péče 
ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v r. 2013 

pořadí  PZSS-R AmbS-R TS-R CELKEM 
1 Třinec 19,5 25 7,5 52 
2 Žatec 35,5 6,5 22 64 
3 Rychnov nad Kněžnou 64,5 1 11 76,5 
4 Chomutov 27,5 54 3 84,5 
5 Pelhřimov 29 14,5 46 89,5 
6 Kutná Hora 31 62 11 104 
7 Vsetín 18 51 35,5 104,5 
8 Brno 80 5 23,5 108,5 
9 České Budějovice 50 20 46 116 
10 Valašské Klobouky 14 92,5 13 119,5 
11 Litomyšl 85 19 18 122 
12 Beroun 90 6,5 32,5 129 
13 Pacov 3 74 57 134 
14 Písek 24,5 32,5 79,5 136,5 
15 Havlíčkův Brod 49 42 48 139 
16 Frýdek-Místek 72,5 8,5 66,5 147,5 
17 Liberec 104 12 37 153 
18 Kroměříž 8 34 112,5 154,5 
19 Lysá nad Labem 60 83 19,5 162,5 
20 Šumperk 46 64 53,5 163,5 
21 Bystřice nad Pernštejnem 57 68 40 165 
22 Poděbrady 160 4 5 169 
23 Ústí nad Orlicí 66 102 2 170 
24 Otrokovice 54 13 103,5 170,5 
25 Karlovy Vary 106 41 25,5 172,5 
26 Trutnov 94 44,5 43 181,5 
27 Sokolov 35,5 103,5 44 183 
28 Chrudim 17 111,5 60 188,5 
29 Plzeň 120,5 17 51,5 189 
30 Dvůr Králové nad Labem 109,5 38 42 189,5 
31 Polička 58,5 127,5 4 190 
32 Ostrava 51 27 115,5 193,5 
33 Děčín 91 73 32,5 196,5 

 Nový Bor 93 87,5 16 196,5 
35 Jihlava 158 21,5 19,5 199 

 Sušice 155 29 15 199 
37 Sedlčany 31 18 153,5 202,5 
38 Neratovice 138,5 59,5 6 204 
39 Přerov 24,5 149 31 204,5 
40 Uherské Hradiště 33,5 32,5 140 206 
41 Praha 152,5 16 38 206,5 
42 Bystřice pod Hostýnem 74,5 98 35,5 208 
43 Rakovník 68 23,5 117 208,5 
44 Dobruška 45 138 29 212 
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1. pokračování tabulky 

pořadí  PZSS-R AmbS-R TS-R CELKEM 
45 Břeclav 107 46,5 61 214,5 
46 Kostelec nad Orlicí 61,5 130,5 27 219 
47 Český Brod 47,5 28 145 220,5 
48 Benešov 118,5 76 28 222,5 
 Mariánské Lázně 15 49,5 158 222,5 

50 Český Těšín 83,5 130,5 9 223 
51 Jindřichův Hradec 79 59,5 85 223,5 
52 Příbram 96,5 70 58 224,5 
53 Litoměřice 6 49,5 170,5 226 
54 Rokycany 11 136,5 79,5 227 
 Tachov 12,5 180,5 34 227 

56 Teplice 22,5 36 169 227,5 
57 Kladno 58,5 31 139 228,5 
58 Znojmo 47,5 61 123 231,5 
59 Vyškov 21 39 176 236 
60 Mikulov 27,5 26 183 236,5 
61 Rumburk 26 142 69 237 
62 Vodňany 37,5 23,5 179 240 
63 Hradec Králové 141 55 49,5 245,5 
64 Velké Meziříčí 72,5 110 63,5 246 
65 Česká Lípa 152,5 43 51,5 247 
66 Karviná 95 106 49,5 250,5 
67 Kolín 135 105 11 251 
68 Náchod 76 77 98,5 251,5 
69 Mnichovo Hradiště 22,5 147 82,5 252 
70 Strakonice 55 180,5 17 252,5 
71 Bohumín 147 44,5 62 253,5 
72 Třebíč 70,5 57,5 127 255 
73 Dobříš 161,5 94 1 256,5 
74 Čáslav 92 3 162 257 
75 Jablunkov 179 65 14 258 
76 Hranice 39 180,5 39 258,5 
77 Frýdlant 42 120,5 96,5 259 
 Olomouc 180 10 69 259 

79 Cheb 88 53 118,5 259,5 
80 Nový Jičín 117 37 106 260 
81 Klatovy 86 117 59 262 
82 Prostějov 40 82 141 263 
83 Černošice 56 30 178 264 
84 Hodonín 81 52 133 266 
 Prachatice 83,5 75 107,5 266 

86 Slaný 12,5 67 187 266,5 
87 Chotěboř 200,5 46,5 23,5 270,5 
88 Pardubice 102 119 55,5 276,5 

89 Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 69 134,5 73,5 277 

90 Havířov 154 21,5 107,5 283 
91 Semily 144,5 2 137,5 284 
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2. pokračování tabulky 

pořadí  PZSS-R AmbS-R TS-R CELKEM 
92 Litvínov 10 80,5 197 287,5 
93 Nymburk 114 133 41 288 
94 Jilemnice 126,5 11 153,5 291 
95 Votice 2 90 202 294 
96 Nové Město na Moravě 200,5 40 55,5 296 
97 Orlová 7 139 150,5 296,5 
 Stod 19,5 180,5 96,5 296,5 

99 Uherský Brod 137 72 89 298 
100 Most 67 101 131 299 

 Vimperk 37,5 180,5 81 299 
102 Mladá Boleslav 158 8,5 133 299,5 
104 Mělník 41 132 128,5 301,5 
104 Tábor 163 14,5 124 301,5 
104 Vítkov 16 180,5 105 301,5 
106 Bruntál 82 148 75 305 
107 Domažlice 118,5 99 90,5 308 
109 Boskovice 43 113,5 152 308,5 
109 Opava 64,5 180,5 63,5 308,5 
109 Žďár nad Sázavou 168,5 57,5 82,5 308,5 
111 Turnov 168,5 97 46 311,5 
112 Jablonec nad Nisou 133 115 65 313 
113 Hořovice 126,5 89 98,5 314 
114 Přelouč 87 56 175 318 
115 Jeseník 31 134,5 156 321,5 
116 Zlín 89 84,5 150,5 324 
117 Kadaň 1 141 185 327 
118 Český Krumlov 149 116 66,5 331,5 
119 Svitavy 135 113,5 85 333,5 
120 Hlučín 104 120,5 110 334,5 
121 Krnov 9 180,5 146 335,5 
123 Dačice 131,5 180,5 25,5 337,5 
123 Milevsko 138,5 125,5 73,5 337,5 
123 Roudnice nad Labem 98 78,5 161 337,5 
125 Světlá nad Sázavou 70,5 180,5 87 338 
126 Nový Bydžov 99 84,5 160 343,5 
127 Hořice 44 180,5 120,5 345 
128 Jičín 175 96 77,5 348,5 
129 Kopřivnice 171 91 88 350 

 Soběslav 116 180,5 53,5 350 
131 Rýmařov 165,5 109 77,5 352 
132 Valašské Meziříčí 181 48 126 355 
133 Vrchlabí 172 111,5 72 355,5 
134 Nýřany 131,5 69 157 357,5 
135 Blatná 51 180,5 128,5 360 
136 Veselí nad Moravou 161,5 180,5 21 363 
137 Louny 144,5 71 148 363,5 
138 Moravské Budějovice 51 129 186 366 
139 Blansko 125 108 135 368 
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3. pokračování tabulky 

pořadí  PZSS-R AmbS-R TS-R CELKEM 
 Zábřeh 151 123 94 368 

141 Odry 113 180,5 76 369,5 
142 Ústí nad Labem 100 100 170,5 370,5 
143 Říčany 101 140 133 374 
144 Lovosice 5 180,5 191 376,5 
145 Litovel 4 180,5 194 378,5 
146 Česká Třebová 150 107 122 379 
147 Holice 185 80,5 115,5 381 
148 Lanškroun 77,5 103,5 201 382 
149 Nová Paka 173 180,5 30 383,5 
150 Kralupy nad Vltavou 115 95 174 384 
151 Šlapanice 96,5 92,5 199 388 
152 Týn nad Vltavou 200,5 180,5 7,5 388,5 
153 Vysoké Mýto 130 63 196 389 
154 Blovice 61,5 180,5 149 391 
155 Přeštice 176 35 182 393 
156 Rožnov pod Radhoštěm 142 127,5 125 394,5 
157 Mohelnice 192 136,5 69 397,5 
158 Aš 74,5 180,5 143 398 
159 Podbořany 33,5 180,5 189 403 
160 Telč 174 86 144 404 
161 Holešov 135 124 147 406 
162 Konice 109,5 180,5 118,5 408,5 
163 Šternberk 128,5 180,5 103,5 412,5 

 Vizovice 167 78,5 167 412,5 
165 Moravská Třebová 123 118 172 413 
166 Žamberk 158 146 110 414 
167 Broumov 104 180,5 130 414,5 
168 Trhové Sviny 146 180,5 93 419,5 
169 Humpolec 111,5 151 164 426,5 
170 Tanvald 140 152 136 428 
171 Ostrov 77,5 180,5 177 435 
172 Nové Město nad Metují 182 87,5 166 435,5 
173 Hustopeče 183 66 188 437 
174 Stříbro 191 180,5 71 442,5 
175 Frenštát pod Radhoštěm 128,5 125,5 190 444 
176 Železný Brod 200,5 150 95 445,5 
177 Kyjov 165,5 180,5 101 447 
178 Moravský Krumlov 63 180,5 205 448,5 
179 Frýdlant nad Ostravicí 111,5 144 195 450,5 
180 Kralovice 156 180,5 120,5 457 
181 Uničov 188 180,5 90,5 459 
182 Vlašim 170 180,5 110 460,5 
183 Králíky 108 180,5 173 461,5 

 Nepomuk 122 180,5 159 461,5 
185 Třeboň 164 143 155 462 
186 Tišnov 143 122 198 463 
187 Kuřim 200,5 180,5 85 466 
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4. pokračování tabulky 

pořadí  PZSS-R AmbS-R TS-R CELKEM 
188 Bílovec 187 180,5 102 469,5 

 Varnsdorf 124 180,5 165 469,5 
190 Horažďovice 200,5 180,5 92 473 
191 Luhačovice 186 180,5 114 480,5 
192 Lipník nad Bečvou 200,5 180,5 100 481 
193 Kaplice 189 180,5 112,5 482 

 Rosice 120,5 180,5 181 482 
195 Náměšť nad Oslavou 148 145 193 486 
196 Horšovský Týn 200,5 180,5 137,5 518,5 
197 Ivančice 200,5 180,5 142 523 
198 Bílina 178 180,5 180 538,5 
199 Jaroměř 200,5 180,5 163 544 
200 Bučovice 200,5 180,5 168 549 
201 Hlinsko 177 180,5 200 557,5 
202 Židlochovice 190 180,5 192 562,5 
203 Kraslice 200,5 180,5 184 565 
204 Kravaře 184 180,5 205 569,5 
205 Slavkov u Brna 200,5 180,5 203 584 
206 Pohořelice 200,5 180,5 205 586 

Pramen: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 

Struktura výzkumného souboru 

1. Struktura respondentů podle pohlaví a věku 

 

 

2. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

3. Rodinný stav 
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4. Velikost místa bydliště 

 

 

5. Oblast bydliště 

 

 

6. Charakter lokality bydliště 

 

 

7. Typ bydliště 
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8. Typ současného bydlení 

 

 

9. Charakteristika respondentů 

 

 

Poznámka: 
přednosta domácnosti - respondent, který přináší do domácnosti největší část peněz, ale nemá na starosti 
každodenní chod domácnosti 
hospodyně - respondent, který nepřináší do domácnosti největší část peněz, ale má na starosti každodenní 
chod domácnosti 
přednosta domácnosti & hospodyně - respondent, který přináší do domácnosti největší část peněz a zároveň 
má na starosti každodenní chod domácnosti 
závislá osoba - respondent, který nepřináší do domácnosti největší část peněz a zároveň ani nemá na 
starosti každodenní chod domácnosti 
 
 

10.  Osoby žijící ve společné domácnosti s respondenty 
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11.  Čistý měsíční příjem domácnosti/respondenta 

 
12.  Profese 

 

87

28

6

4

4

2

1

0 20 40 60 80 100

manžel/manželka,
partner/partnerka

vlastní děti

zeť/snacha

jiné, nepříbuzné osoby

vlastní rodiče

tchán/tchýně

nevlastní děti

údaje jsou v procentech

1

2

8

9

12

30

8

24

7

1

1

3

9

10

55

20

0

0 10 20 30 40 50 60

více než 70 000 Kč

50 000–69 999 Kč

35 000–49 999 Kč

30 000–34 999 Kč

25 000–29 999 Kč

18 000–24 999 Kč

15 000–17 999 Kč

10 000–14 999 Kč

5 000–9 999 Kč

méně než 5 000 Kč

domácnost

respondent

údaje jsou v procentech

29

27

27

16

1

45

23

21

10

1

0 10 20 30 40 50

dělník

provozní pracovník

úředník, administrativní
pracovník

odborník, specialista

manager, ředitel

zaměstnanci

důchodci

údaje jsou v procentech



 

136 

13.  Zaměstnání 

 
 

14.  Celkový počet osob v domácnosti respondentů 
 

 
 
 

15. Počet osob žijících ve společné domácnosti s respondenty (podle jejich 
věku) 

 
0,08 0,14 0,23 0,15 0,48 0,27 0,14 - průměrný počet osob v domácnosti 

 
Pramen: Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. INESAN, 2015 
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Výtahy z oponentských posudků 

 

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 

 

Prevence sociálního vyloučení je jedním z prioritních úkolů sociální politiky v ČR. 
Vzhledem k budoucím demografickým trendům je zejména nutno věnovat se seniorské 
populaci. Téma je proto vysoce aktuální a autoři v teoretické části práci jasně 
prokázali, že tuto problematiku ovládají.  

Autoři zpracovali kvalitní data do 58 grafů a 29 tabulek v textu, dále pak v příloze 1-3  
najdeme podrobné cenné údaje o vybraných službách sociální péče v r. 2013 v obcích 
s rozšířenou působností.  

Celkově hodnotím práci jako koncepčně a pojmově dobře ukotvenou, vystihující 
vybrané aspekty a problémové oblasti studované problematiky. Je vysoce 
informativní, obsahuje zevrubné analýzy využívající maximum dostupných dat, je 
napsána kultivovaně a metodicky jí také nelze nic vytknout. Zejména zdařilé mi 
připadají ty části, které analyzují a formulují náměty na koncepční zlepšení (viz 
kapitola 7). 

Je třeba konstatovat, že jde o první takto široce tematicky pojatou práci tohoto typu, a 
vyzdvihnout i skutečnost, že se zkušeným autorům podařilo skutečně nabídnout 
čtenáři ty nejdůležitější poznatky, náměty a doporučení.  

Právě využitelnost výsledků je silnou stránkou celé práce. Práce může sloužit jak pro 
decizní sféru při přípravě dalších koncepčních materiálů zejména v oblasti prevence 
sociálního vyloučení a pozitivního stárnutí (výzkumné podněty pro praxi, vyplývající 
z provedeného empirického šetření jsou uvedeny v kapitole 7). Rovněž je plně 
využitelná ve výzkumné činnosti i v oblasti vzdělávací. 

 

 

Ing. Petr Víšek 

 
Celá práce se opírá o dokumenty analyzující fenomén stáří a sociáního vyloučení ať již 
z oblasti teorie, tak ze sféry produktů decizních orgánů 

Jde o špičkovou práci jak z hlediska výběru sbíraných dat, formulaci poznatků a 
závěrů, tak jejich intepretace a dokumentace ale také velmi efektivní prezentace, 
včetně grafické. 

Oceňuji jasné formulace, pregnantní shrnutí a komentování poznatků. 

Využitelnost výsledků je neobyčejně  široká a poskytuje každému, kdo se probléméem  
zabývá mimořádné množství faktů a dat. Práce je využitelná od praxe v obcích a 
městech až po teoretické studie a pro koncepční a legislativní práci. Jde svým 
obsahem a zpracováním o unikátní práci, přinášející reálné informace (poznatky, 
tvrzení) v situaci v níž jsou objektivní fakta běžně nahrazována mýty a politikou. 
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