
 

   

 

 

 

 

 

Vyhodnocení soustavy indikátorů  

Strategie sociálního začleňování  

České republiky  

pro roky 2014 - 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Trbola 

Tomáš Sirovátka 
Ivana Šimíková 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
VÚPSV, v. v. i. Praha 

2016 



Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: 
 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v. v. i. Praha) 
Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v. v. i. Praha) 
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) 
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) 
Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) 
Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) 
Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) 
doc. Ing. Olga Poláková, CSc. (Metropolitní univerzita Praha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monografie vznikla v rámci řešení projektu „Zhodnocení vývoje situace v oblasti 
sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle 
soustavy indikátorů“, který byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 
Dělnická 213/12, Praha 7 
jako svou 518. publikaci 
Vyšlo v roce 2016, 1. vydání, počet stran 72 
Tisk: VÚPSV, v. v. i. 
 
 
Recenze:   RNDr. Jaromír Kalmus 
                Ing. Petr Víšek 
 
 
ISBN    978-80-7416-304-3  
 
http://www.vupsv.cz 



 

Abstrakt 

Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního 

začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní 

srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno 

vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2014. Tyto výstupy byly 

využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.  

 

Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; indikátory 

 

 

 

Abstract 

The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the 

Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available 

indicators. Further, international comparison of the selected indicators and 

identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the 

years 2010-2014. The results were used for the assessment of the Strategy of social 

inclusion.  
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Úvod 

V této monografii je provedeno vyhodnocení větší části soustavy Indikátorů 

strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení (podklad navržený VÚPSV, v. v. i. 

v roce 2013).  

Jedná se zejména, jak předpokládal Implementační plán, o okruh 1 (dobře 

dostupné a snadno zpracovatelné indikátory). Rovněž byla v této fázi zahrnuta velká 

většina indikátorů okruhu 2 (dostupné, ale na zpracování náročnější indikátory). 

V další fázi bude řešena dostupnost dat okruhu 3.  

Účelem této monografie je podat fakta o vývoji širšího okruhu indikátorů, jež 

charakterizují vývoj situace i vývoj opatření v oblasti sociálního začleňování a mohou 

být podkladem k další diskusi o prioritách a dalších opatřeních v této oblasti. 

Období, za které jsou indikátory sledovány, je období let 2010-2013 tak, aby 

bylo možné sledovat vývojovou tendenci v posledních letech. Tam, kde jsou dostupná 

data za rok 2014, jsou s ohledem na konzistenci monografie (i proto, že ne vždy je 

možné použít data podle zcela totožné metodiky) využita v komentáři, nejsou však 

zahrnuta v tabulkách. Nebylo vždy možné uvést pro každý z indikátorů třídění podle 

všech navržených znaků s ohledem na dostupnost dat. Metodika byla na základě 

zkušeností se zpracováním, dostupností dat a ověření dalších možností v průběhu roku 

2015 aktualizována.  

Podklady (data) a zpracování údajů podle metodiky soustavy indikátorů zajistili: 

Český statistický úřad, MPSV (odbor statistik a analýz, odbor sociálních služeb), MŠMT, 

ČNB a VÚPSV, v. v. i. U jednotlivých ukazatelů uvádíme pramen/zdroj dat. Nevyplněná 

pole v tabulkách indikují, že data nejsou dostupná. 
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1. Obecné indikátory 

První dva ukazatele jsou obecně považovány za vhodné ke zhodnocení úrovně 

sociálního kapitálu/soudržnosti v jednotlivých zemích: první z nich charakterizuje 

obecný (neformální) sociální kapitál, druhý z nich (formální) sociální kapitál na úrovni 

institucí - konkrétně je to důvěra v instituce (důvěra českému Parlamentu/právnímu 

systému/policii/politikům/politickým stranám). 

 

O-1 Obecná důvěra v lidi (%) 

V tomto případě se jedná o hodnocení na škále 1 až 10 podle zjištění European 

Social Survey (výzkum je prováděn v dvouletých intervalech, data za rok 2014 nejsou 

dostupná). Vyšší hodnota tedy znamená vyšší důvěru v lidi obecně. 

 2008 2010 2012 2014 

obecná důvěra v lidi 4,80 4,51 4,46 4,59 

Pramen: European Social Survey primární data, dosažitelná on-line, vlastní výpočet 

 

Ukazatel za Českou republiku je pod průměrem škály (průměr škály je 5,5), je 

pod úrovní hodnoty v roce 2008 (je také mírně pod průměrem evropských zemí, jenž 

v roce 2010 dosahoval hodnoty 4,86, v roce 2012 pak evropský průměr byl 4,94 a 

v roce 2014 byl 5,0 když je zahrnuto i Rusko a Ukrajina, tedy v průměru evropských 

zemí dochází k mírnému zlepšení). 

 

O-2 Důvěra k pěti národním institucím (%) 

 2008 2010 2012 2014 

důvěra k národním institucím 3,58 3,51 3,54 4,22 

Pramen: European Social Survey primární data, dosažitelná on-line, vlastní výpočet 

 

Ukazatel je výrazněji pod průměrem škály 1 až 10 a stejně tak pod průměrem 

evropských zemí (ten byl 4,06 v roce 2010, 4,18 v roce 2012 a 4,64 v roce 2014). 

Celková tendence naznačuje setrvale nízkou důvěru v instituce mezi lety 2008 až 2012 

a zlepšení v roce 2014.  

 

O-3 Subjektivní pocit příslušnosti k diskriminované skupině ve společnosti 

(%) 

Jedná se o obecný/celkový pocit diskriminace v dané zemi, vyjádřený jako 

procento kladných odpovědí na otázku ESS „Označil/a byste se za příslušníka skupiny, 

která je v této zemi diskriminována?“  

 2008 2010 2012 2014 

pocit diskriminace 5,8 6,2 6,8 6,3 

Pramen: European Social Survey primární data, dosažitelná on-line, vlastní výpočet 
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Hodnota ukazatele v České republice kolísá, je skoro o procentní bod pod 

průměrem evropských zemí, jenž byl 6,5 % v roce 2010, 7,3 % v roce 2012 a 7,1 % 

v roce 2014. 

 

O-4 Subjektivní pocit sociální distance (%) 

Ukazatel sociální distance (či tolerance) je indikován jako průměr odpovědí ano 

(na otázku příslušníky kterých skupin by respondent nechtěl za sousedy), pro skupiny 

uvedené na prvních deseti místech (z celkového počtu 15 skupin), podle pravidelně 

prováděného průzkumu CVVM Sociologického ústavu ČAV. 

 
2008 2010 2012 

2014 
(III) 

2015 
(II) 

sociální distance 47,5 43,5 41,5 44,5 45,5 

Zdroj: CVVM, Sociologický ústav, vlastní výpočet 

 

Hodnota ukazatele kolísá mezi 42-48% (tedy v průměru pro těchto 10 vybra-

ných skupin platilo, že by je o něco více než 40 % dospělé populace ČR nechtělo za 

sousedy), v roce 2014 (březen) se tento podíl zvýšil na 44,5 % a v roce 2014 (únor) 

pak na 45,5 %. 

 V posledních letech se přiblížila Česká republika k převažující tendenci vývoje 

v evropských zemích v průměru, tedy došlo k mírnému zlepšení.  

 

O-5 Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (%) 

Složený ukazatel O-5 v souladu s metodikou Eurostatu udává procento osob 

v populaci ohrožených rizikem chudoby a/nebo silné materiální deprivace a/nebo 

žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou (poslední v případě osob se to 

týká osob ve věku do 60 let). Na tomto ukazateli je založen jeden z cílů Strategie 

Evropa 2020. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

celkem 14,4 15,3 15,4 14,6 14,8 

- muži 12,7 13,7 13,7 13,1 13,3 

- ženy 16,0 16,9 16,9 16,1 16,3 

- osoby do 18 let 18,9 20,0 18,9 16,4 19,5 

- 18 až 24letí 16,1 18,3 18,9 18,5 16,3 

- 25 až 54letí 13,1 14,1 14,3 14,1 14,1 

- 55 až 64letí 16 16,3 17,1 16,9 15,5 

- osoby ve věku 65 a více let 10,1 10,7 10,8 10,4 10,7 

- pracující  6,7 7,3 7,6 7,4 6,6 

- nezaměstnaní 53,5 56,8 59,6 59,3 59,0 

- důchodci 12,3 12,5 12,8 12,3 11,7 

- ostatní neaktivní  24,4 26,3 27,1 26,2 26,8 

typy domácností  

- jednotlivec, mladší 65 let 27,6 29,8 27,6 26,3 25,9 

- jednotlivec, 65 let a více 23,2 24,2 22,1 20,1 20,0 

- dvojice dospělých, oba mladší 65 let 14,5 15,1 14,5 15,5 13,6 

- dvojice dospělých, alespoň jeden 65 let  
  a více 

6,9 7,5 7,4 7,6 8,3 

- dvojice dospělých s 1 dítětem 11,2 10,5 10,7 12,8 12,0 

dvojice dospělých se 2 dětmi 11,8 11,8 11,6 9,5 10,6 

dvojice dospělých se 3 a více dětmi 26,3 25,1 25,9 20,4 29,7 

jeden dospělý s dítětem/dětmi 47,7 50,0 43,5 35,1 48,1 

domácnosti 3 a více dospělých  8,5 8,6 11,8 10,7 7,7 

domácnosti 3 a více dospělých s dětmi 9,5 16,0 15,7 17,5 12,8 

  

Praha 7,1 9,1 12,5 10,2 10,2 

Střední Čechy 12,4 9,6 12,3 9,9 9,8 

Jihozápad 13,6 14,6 12,4 11,5 12,5 

Severozápad 21,3 24,6 23,7 25,8 21,2 

Severovýchod 11,4 13,8 13,2 13,8 14,0 

Jihovýchod 15,0 14,2 13,7 11,1 12,8 

Střední Morava 16,3 16,4 16,0 14,7 17,0 

Moravskoslezsko 18,9 22,0 20,9 22,9 22,5 

Pramen: Eurostat, on-line databáze 

 

Ve sledovaném období se do roku 2012 zvyšoval mírně podíl osob ohrožených 

chudobou nebo sociálním vyloučením. V roce 2013 však jejich podíl poklesl o 0,8 

procentního bodu na 14,6 %, v roce 2014 se mírně zvýšil na 14,8 %. Je to výrazně 

pod evropským průměrem (24,4 % za EU-28).  

Je ovšem potřeba věnovat pozornost některým kategoriím populace, kde je 

koncentrace rizika chudoby nebo sociálního vyloučení setrvale vysoká. Nejvýrazněji 

ohroženou skupinu představují nezaměstnaní, u nichž navíc zaznamenáváme od roku 

2010 relativně vysoký nárůst rizika o 6 p. b. (na 59 % osob v této kategorii). To 

indikuje posílení vazby mezi nezaměstnaností na jedné straně a chudobou a sociálním 

vyloučením na straně druhé, odráží to mj. i relativně vysoký podíl dlouhodobé neza-

městnanosti. Další výrazně ohroženou skupinou jsou osoby v neúplných domácnostech 

s dětmi, u nichž v roce 2013 došlo k poklesu rizika sociálního vyloučení (na 35 %), ale 
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hodnota za rok 2014 je výrazně vyšší (48,1 %). Domácnosti se třemi a více dětmi 

představují další ohroženou kategorii (podíl ohrožených je skoro 30 %). Vyšší je i 

ohrožení jednotlivců v aktivním věku (asi 25 %) a dětí i jednotlivců nad 65 let (obě 

kategorie 20 %).  

Podobně vidíme i regionální rozdíly region Severozápad vykazuje hodnotu                                

21,2 % (je to ale proti roku 2013 snížení o 4 procentní body). Region Moravskoslezsko 

dosahuje setrvale hodnoty téměř 23 %. 

Národní cíl v rámci Strategie Evropa 2020 byl stanoven „udržet hranici počtu 

osob ohrožených sociálním vyloučením do roku 2020, oproti roku 2008“ a „současně 

vyvinout úsilí vedoucí ke snížení počtu těchto osob o 30 000“. Hodnota v roce 2008 

byla 15,3 % a 1 566 tis. osob. Hodnota roku 2013, tedy 14,6 % a 1 508 tis. osob 

aktuálně znamená překročení tohoto cíle, hodnota v roce 2014 stále ještě znamená 

naplnění tohoto cíle: 14,8 % a 1 532 tis. osob ohrožených chudobou a/nebo sociálním 

vyloučením.  

V této souvislosti je ale třeba upozornit na roli výběrové chyby při hodnocení 

tohoto ukazatele a obecně ukazatelů opřených o výběrová šetření, jako je SILC či ESS. 

Zejména v případech, kdy je četnost šetřených jednotek v rámci podskupin třídění ve 

výběrovém souboru nižší (jako jsou například nezaměstnaní, neúplné rodiny, rodiny se 

třemi a více dětmi, či při členění podle krajů/regionů), může kolísání hodnot souviset 

do značné míry s výběrovou chybou šetření. Toto možné zkreslení platí i v případě 

dosažení národního cíle: snížení o 30 tisíc osob ohrožených chudobou nebo sociálním 

vyloučením. Výběrová chyba odhadu činí totiž 1%, což je v přepočtu 100 tisíc osob. 
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2. Prioritní oblast 1 - Inkluzivní trh práce/aktivní 

politiky trhu práce 

C1-1 Míra nezaměstnanosti % (obecná)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

obecná míra nezaměstnanosti v ČR 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 

- mužů 6,4 5,8 6,0 5,9 5,1 

- žen 8,5 7,9 8,2 8,3 7,4 

- osob do 25 let 18,3 18,1 19,5 19,0 15,9 

- osob ve věku 55-64 let 6,5 5,8 5,8 5,8 4,9 

- osob se základním vzděláním a bez vzdělání 25,0 24,3 28,5 25,6 22,1 

- absolventů škol x x x x x 

- osob se zdravotním postižením x x x x x 

kraje 

Hl. město Praha 3,8 3,6 3,1 3,1 2,5 

Středočeský 5,2 5,1 4,6 5,2 5,1 

Jihočeský 5,3 5,5 5,7 5,2 5,9 

Plzeňský 5,9 5,2 4,8 5,2 5,1 

Karlovarský 10,8 8,5 10,5 10,2 9,0 

Ústecký 11,2 9,9 10,8 9,4 8,5 

Liberecký 7,0 7,2 9,3 8,3 6,5 

Královéhradecký 6,9 7,1 7,1 8,2 6,2 

Pardubický 7,2 5,6 7,7 8,4 6,4 

Kraj Vysočina 6,9 6,4 6,4 6,7 5,6 

Jihomoravský 7,7 7,5 8,1 6,8 6,1 

Olomoucký 9,1 7,6 7,7 9,2 7,7 

Zlínský 8,5 7,6 7,4 6,8 6,1 

Moravskoslezský 10,2 9,3 9,5 9,9 8,6 

Pramen: ČSÚ, VŠPS 

x údaje nejsou k dispozici 

 

Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2014 výrazného a ve sledovaném 

období od roku 2010 největšího poklesu, a to na 6,1 %, což znamená pokles o takřka 

1 p.b. V evropském kontextu patří Česká republika mezi země s relativně nízkou 

mírou nezaměstnanosti (průměr EU-28 byl 10,2 %).  

Pokles míry nezaměstnanosti se týkal také všech specifických kategorií pracovní 

síly, i když některé rozdíly nadále přetrvávají, například míra nezaměstnanosti mezi 

muži a ženami, kdy muži dlouhodobě vykazují nižší míru nezaměstnanosti než ženy a 

rozdíl se víceméně udržel na 2,3 p.b. Trvalým problémem je koncentrace nezaměstna-

nosti v určitých kategoriích pracovní síly. Vysoká je především specifická míra 

nezaměstnanosti osob do 25 let, která ovšem v roce 2014 taktéž výrazně poklesla, a 

to o 3,1 p.b. a 22 % dosahuje míra nezaměstnanosti osob se základním vzděláním a 

bez vzdělání.  
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Národní cíle Strategie Evropa byly v roce 2010 stanoveny: 

-  Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15-24) o třetinu oproti roku 2010, 

tedy proti hodnotě 18,3 % by to znamenalo snížení na 12,2 %, tedy aktuální 

hodnota z konce roku 2014 16 % znamená přiblížení se cíli, ale ještě stále je mu 

značně vzdálena. 

- Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o čtvrtinu ve srovnání 

s rokem 2010, tedy proti hodnotě 25 %, což by znamenalo dosáhnout cíl 18,75 %. 

Aktuální hodnota 22 % sice představuje zlepšení a přiblížení, stále je ale o celé 3 p. 

b. od cíle vzdálena. 

V hodnotách obecné míry nezaměstnanosti je možno sledovat také poměrně 

významné meziregionální rozdíly. Nejnižší hodnotu tohoto indikátoru vykazuje 

dlouhodobě Hlavní město Praha, kde se navíc tato míra ve sledovaném období snížila o 

0,6 p. b. Ke krajům, v nichž obecná míra nezaměstnanosti dosahuje nižších hodnot, se 

řadí Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Jihočeský kraj. Naopak, v krajích Karlovarský, 

Ústecký a Moravskoslezský se míra nezaměstnanosti pohybuje kolem 9 %. 

  

C2-1 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti % (obecná)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

obecná míra dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR 3,0 2,7 3,0 3,0 2,7 

- mužů 2,6 2,4 2,6 2,5 2,2 

- žen 3,5 3,2 3,6 3,7 3,2 

- osob do 25 let x x x x x 

- osob ve věku 55-64 let x x x x x 

- ve věku 15 až 29 let 4,4 3,7 4,4 4,0 3,4 

- ve věku 30 až 44 2,5 2,3 2,7 2,9 2,6 

- ve věku 45 až 59 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 

- ve věku 60 a více let 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 

- osob se základním vzděláním a bez vzdělání 14,5 13,7 17,2 15,8 13,6 

- absolventů škol x x x x x 

- osob se zdravotním postižením x x x x x 

kraje 

Hl. město Praha 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8 

Středočeský 1,6 1,7 1,5 1,8 1,9 

Jihočeský 1,8 1,9 2,2 2,0 2,0 

Plzeňský 1,8 2,2 2,4 2,6 2,5 

Karlovarský 5,2 4,5 5,2 5,5 5,0 

Ústecký 6,5 5,4 6,0 4,6 4,4 

Liberecký 2,4 2,1 4,2 3,8 2,8 

Královéhradecký 3,0 2,1 2,9 2,5 2,0 

Pardubický 3,0 1,9 3,2 3,6 2,8 

Kraj Vysočina 2,4 2,5 2,1 2,2 2,1 

Jihomoravský 3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 

Olomoucký 3,7 3,1 4,1 4,5 4,1 

Zlínský 3,4 3,1 2,8 2,8 1,8 

Moravskoslezský 4,5 4,4 4,5 4,9 4,2 

Pramen: data VŠPS, vlastní výpočty 

x údaje nejsou k dispozici 
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Obecná míra dlouhodobé nezaměstnanosti se setrvale udržuje kolem 3 %, 

znamená to podíl 44 % dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 měsíců) na celku 

nezaměstnaných. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti mužů je přitom nižší než míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti žen.  

V roce 2014 dochází k mírnému poklesu ukazatele, a to na 2,7 %. Zejména pak 

poklesla míra dlouhodobé nezaměstnanosti u věkové kategorie 15 až 29 let, a to                 

ze 4 % na 3,4 %. 

Dlouhodobou nezaměstnaností jsou zvýšeně ohroženi pracovníci se základním 

vzděláním, i když míra dlouhodobé nezaměstnanosti i u nich v roce 2014 poklesla, ve 

srovnání s předchozím rokem o 2,2 p.b. na 13,6 %.  

V hodnotách míry dlouhodobé nezaměstnanosti je opět možno sledovat 

významné meziregionální rozdíly. Tradičně nejnižší hodnotu tohoto indikátoru vykazuje 

Hlavní město Praha (necelé 1 %); Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj 

vykazují opět nejvyšší hodnoty míry dlouhodobé nezaměstnanosti (mezi 4,2 a 5 %).  

 

C3-1 Míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

míra zaměstnanosti 20-64 let 70,4 70,9 71,5 72,5 73,5 

- mužů 79,6 79,9 80,2 81 82,2 

- osob do 25 let (20-24 let) 43,3 41,7 42,2 42,4 43,8 

- osob s nízkým dosaženým vzděláním (ISCED 0-2) 41,6 40,4 38,6 40,4 41,6 

- absolventů x x x x x 

- osob se zdravotním postižením x x x x x 

NUTS II 

Praha 76,0 75,8 76,9 77,8 78,7 

Střední Čechy 72,8 73,1 74,4 74,8 75,4 

Jihozápad 71,9 73,0 73,1 73,8 74,8 

Severozápad 66,9 67,9 66,8 69,2 70,2 

Severovýchod 70,0 70,5 70,7 71,6 73,3 

Jihovýchod 70,5 70,2 70,9 73,1 73,8 

Střední Morava 67,7 69,0 70,6 70,6 71,6 

Moravskoslezsko 66,7 67,3 68,2 68,7 69,9 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

x údaje nejsou k dispozici 

 

Míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let se od roku 2010 stále zvyšuje a 

v meziročním vývoji 2013 a 2014 došlo ke zvýšení o 1 p. b. na 73,5 %, což je vysoko 

nad průměrem zemí EU-28 (68,4%) a blízko cíli Strategie Evropa 2020, který je 

nastaven na hodnotu 75 %.  

Nízká je ovšem míra zaměstnanosti mladých lidí (20-24 let), i když v roce 2014 

došlo k jejímu zvýšení na hodnotu ve sledovaném období nejvyšší, a to 43,8 %. Nízká 

je pak také míra zaměstnanosti osob s nízkým dosaženým vzděláním (41,6 %), i když 

i zde došlo ke zvýšení na úroveň roku 2010. 
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Růst míry zaměstnanosti je zaznamenán ve všech krajích, nižší míry 

zaměstnanosti jsou ovšem zaznamenány v krajích, kde je vyšší míra nezaměstnanosti, 

nejnižší je pak v Moravskoslezsku (69,9 %).  

C3-2 Míra zaměstnanosti žen (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

míra zaměstnanosti žen (20-64 let) 60,9 61,7 62,5 63,8 64,7 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 
Míra zaměstnanosti žen v průběhu let 2010 a 2014 vzrostla o 3,8 p.b. a dosáhla 

zatím nejvyšší hodnoty 64,7 %, což je opět nad průměrem zemí EU (62,6%) a velmi 

blízko cíli Strategie Evropa 2020, jenž činí jen 65 %. 

To je ale stále výrazně nižší hodnota, než jaké dosahují muži ve stejné věkové 

kategorii (82,2 %). Rozdíl je přitom dán především nižší úrovní participace žen na 

pracovním trhu, resp. vyšší mírou jejich ekonomické neaktivity, a to zejména 

v důsledku dopadu mateřství a péče o děti v předškolním věku (viz níže C5-1).  

 

C3-3 Míra zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

míra zaměstnanosti osob 55-64 let 46,5 47,7 49,3 51,6 54,0 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

Od roku 2010 vzrostla také míra zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let, a to o 

7 p.b, na 54 %. Je to jak nad průměrem zemí EU (50,2 %), tak opět blízko cíli 

Strategie Evropa 2020, jenž je stanoven na 5 5%. 

 

 

C3-4 METR při přechodu z nezaměstnanosti na 67 % průměrné mzdy (%) 

Mezní efektivní míra zdanění (METR) vyjadřuje, jaký podíl přírůstku nominálního 

hrubého příjmu je pracovníkovi „odebrán“ v důsledku zdanění, sociálních a zdravotních 

odvodů a snížení příjmů ze systému sociálního zabezpečení.  

V tomto případě se jedná o efekt přechodu z nezaměstnanosti do zaměstnání 

s příjmem na úrovni 67 % průměrné mzdy v národním hospodářství.  
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typ domácnosti 

poslední pracovní příjem na úrovni 67 % 

průměrné mzdy 

poslední pracovní příjem na úrovni 100 % 

průměrné mzdy 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

jednotlivec 79,5 80 80,2 80,1 80,1 80,2 94,9 95,4 95,6 95,6 95,5 95,7 

jednotlivec + 2 děti 82 81,7 77,3 76,5 76,2 76,9 93,1 92,8 92,8 91,9 91,7 91,7 

pár, jeden pracující, 

bez dětí 
78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 96,5 96,2 95,7 95,6 95,8 95,1 

pár, jeden pracující 

+ 2 děti 
77,3 77,3 72,9 72,2 72,1 72,5 89,3 89 87,7 86,3 86,1 83,5 

pár, oba pracují, hl. 

živitel vydělává 67 % 
průměrné mzdy, bez 

dětí 

78,2 78,6 79,8 79,5 79,2 80,0 100 101 102 101,5 101,3 102,0 

pár, oba pracují, hl. 

živitel vydělává 67 % 

průměrné mzdy + 2 

děti 

85,6 86,4 87,5 79,5 79,2 80,0 108 108 110 110,1 110,0 109,4 

pár, oba pracují,  

hl. živitel vydělává  

100 % průměrné 

mzdy, bez dětí 

84,4 84,3 84,3 83,8 84,0 83,6 106 106 106 105,9 106,0 105,7 

pár, oba pracují,  

hl. živitel vydělává  

100 % průměrné 

mzdy + 2 děti 

84,4 84,3 84,3 83,8 84,0 83,6 106 106 106 105,9 106,0 105,7 

pár, oba pracují,  
hl. živitel vydělává  

167 % průměrné 

mzdy, bez dětí 

84,4 84,3 84,3 83,8 84,0 83,6 106 106 106 105,9 106,0 105,7 

pár, oba pracují,  

hl. živitel vydělává  

167 % průměrné 

mzdy + 2 děti 

84,4 84,3 84,3 83,8 84,0 83,6 106 106 106 105,9 106,0 105,7 

Pramen: Evropská komise: Tax and benefits indicators database  

 

Hodnoty mezní efektivní míry zdanění (METR) při přechodu z nezaměstnanosti 

do zaměstnání se mzdou na úrovni 2/3 průměrné mzdy jsou v ČR značně vysoké a 

indikují poměrně významnou past nezaměstnanosti. Situace je v čase stabilní, 

respektive mezní efektivní míry zdanění se v letech 2009 až 2014 příliš nemění. 

Hodnoty METRU ve sledovaném období klesají především u domácností pracujících 

párů s předchozími nadprůměrnými výdělky, a to bez ohledu na přítomnost dětí 

v domácnosti.  

Nadále však platí, že jako zvláště nevýhodný z hlediska METR se jeví nástup do 

zaměstnání v případě, že osoba v předchozím zaměstnání dosahovala mzdy na úrovni 

průměrné mzdy v národním hospodářství - pro nezaměstnaného je s ohledem na míry 

zdanění přesahující 100 % dokonce finančně výhodnější setrvat v nezaměstnanosti 

(ovšem je třeba brát v úvahu, že to se vztahuje na dobu nároku na podporu v neza-

městnanosti na počátku nezaměstnanosti) než přijmout hůře placené zaměstnání.  

Hodnoty METR jsou ovšem poměrně vysoké i v případě, že nezaměstnaný 

v předcházejícím zaměstnání dosahoval mzdy na úrovni 67 % průměrné mzdy a 

nastupoval by na finančně stejně hodnocenou pracovní pozici. Dekompozice indikátoru 

nicméně ukazuje, že na vysoké hodnotě METR se podílí především dávky podpory 

v nezaměstnanosti; podpůrčí doba je ovšem v ČR poměrně krátká.  
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C3-5 METR při přechodu z neaktivity na 67 % průměrné mzdy (%) 

V dalším případě se jedná o efekt přechodu osoby z ekonomické neaktivity (tj. 

nemající nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale jen na příjmově testované dávky 

sociální pomoci) do zaměstnání s příjmem na úrovni 67 % průměrné mzdy v národním 

hospodářství.  
 

typ domácnosti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

jednotlivec 62,0 62,2 62,4 63,36 63,53 63,0 

jednotlivec + 2 děti 69,7 69,2 69,6 70,44 70,58 70,2 

pár, jeden pracující, bez dětí 72,5 71,9 71 72,99 73,49 72,0 

pár, jeden pracující + 2 děti 77,9 77,3 77,3 79,31 79,85 78,2 

pár, oba pracují, hl. živitel vydělává 67 % 
průměrné mzdy, bez dětí 

28,0 28,5 30,4 29,88 29,53 30,6 

pár, oba pracují, hl. živitel vydělává 67 % 
průměrné mzdy + 2 děti 

33,9 33,2 34 33,29 33,04 33,8 

pár, oba pracují, hl. živitel vydělává 100 % 
průměrné mzdy, bez dětí 

31,1 31,1 31,7 31,10 31,10 31,1 

pár, oba pracují, hl. živitel vydělává 100 % 
průměrné mzdy + 2 děti 

38,8 31,1 31,7 31,10 37,75 31,1 

pár, oba pracují, hl. živitel vydělává 167 % 
průměrné mzdy, bez dětí 

31,1 31,1 31,7 31,10 31,10 31,1 

pár, oba pracují, hl. živitel vydělává 167 % 
průměrné mzdy + 2 děti 

31,1 31,1 31,7 31,10 31,10 31,1 

Pramen: Evropská komise: Tax and benefits indicators database  

 

Za neaktivní jsou považovány osoby, které nepobírají podporu v nezaměst-

nanosti, avšak mohou mít nárok na příjmově testované dávky sociální pomoci 

(kategorie tedy zahrnuje také nezaměstnané osoby, které nemají nárok na podporu 

v nezaměstnanosti). Těmto osobám se v ČR nastoupit do zaměstnání finančně vyplatí. 

Hodnoty METR při přechodu z neaktivity do zaměstnání se mzdou na úrovni 2/3 jsou 

poměrně vysoké pouze v případě domácností dvou dospělých, z nichž jeden pracuje, a 

také v případě domácností samoživitelů. 

U hodnoty METR při přechodu z neaktivity na 67 % průměrné mzdy nedochází 

mezi lety 2009 až 2013 k výraznějším výkyvům u jednotlivých typů domácností. 

Výjimku tvoří pouze domácnost dvou dospělých se dvěma dětmi, kdy oba z páru 

pracují a živitel vydělává 100 % průměrné mzdy (u tohoto typu domácnosti došlo mezi 

lety 2009 a 2010 a znovu pak mezi lety 2013 a 2014 k prudkému poklesu hodnoty 

METRu, a to až o 7 p. b 

K významnějšímu růstu hodnoty tohoto indikátoru však v roce 2014 nedošlo u 

žádného typu domácností. Nejvyšších hodnot pak dosahují domácnosti jednotlivců, a 

to i s dětmi, a párů s jedním pracujícím, jak s dětmi, tak bez dětí. Tyto typy 

domácností dosahují více než dvojnásobných hodnot METRu ve srovnání s ostatními 

typy domácností (60-80 %), což indikuje nižší ekonomické pobídky k práci.  

 

C4-1 Nízká pracovní intenzita (%) 

Ukazatel je definován (viz Eurostat) jako podíl osob ve věku 0-59 let, které žijí 

v domácnosti s koeficientem pracovní intenzity nižším než 0,2 na celkovém počtu osob 

v této věkové kategorii. Koeficient pracovní intenzity domácnosti se počítá jako podíl 

počtu měsíců, v nichž dospělí členové domácnosti (s výjimkou studentů ve věku 18-24 

let) byli pracující na počet měsíců jejich přítomnosti v domácnosti celkem.  
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  2010 2011 2012 2013 2014 

podíl osob (0-59 let) žijící v domácnostech s velmi 
nízkou pracovní intenzitou 

6,4 6,6 6,8 6,9 7,6 

- muži 5,2 5,8 6,1 6,2 6,8 

- ženy 7,6 7,4 7,5 7,7 8,4 

- děti (0-17 let) 7,0 6,9 6,6 6,2 9,4 

- 18 až 24letí 4,7 4,6 5,1 6,9 4,2 

- 25 až 49letí 4,2 4,7 4,9 5,0 8,7 

- 50-59letí 12,3 12,2 13,1 13,2 12,4 

- pracující (osoby ve věku 18 +, převažující ekon. aktivita) 0,1 0 0 0,1 0,0 

- nezaměstnaní 33,1 34,3 36,1 38,6 43,0 

- důchodci 45,8 46,7 51,2 58,9 60,2 

- ostatní neaktivní  15,4 16 17,4 18,3 17,6 

typy domácností  

- domácnosti bez dětí celkem 8,6 8,7 9,9 9,3 9,3 

- domácnosti jednotlivců 16 16,2 17,2 15,0 16,1 

- domácnosti se závislými dětmi celkem 5,2 5,3 5,1 5,7 6,7 

- neúplné rodiny, alespoň 1 závislé dítě  24,4 27,5 20,3 20,1 30,5 

- 2 dospělí, 1 závislé dítě 2,9 2,9 2,7 4,7 3,5 

- 2 dospělí, 2 závislé děti 3,7 1,2 1,9 0,9 0,6 

- 2 dospělí, 3 závislé děti 5,2 8,3 8,4 7,1 3,4 

NUTS II  

Praha 2,3 3,7 4,5 6,0 5,8 

Střední Čechy 6,1 5,5 5,1 4,6 3,9 

Jihozápad 4,5 3,4 4,8 5,2 5,8 

Severozápad 11,1 14,1 13,5 14,0 18,2 

Severovýchod 4,6 4,7 6,4 5,7 6,2 

Jihovýchod 6,2 5,3 4,9 3,2 4,3 

Střední Morava 6,8 7,3 7,1 6,8 6,2 

Moravskoslezsko 10 9,7 9,5 12,2 12,9 

Pramen: Eurostat, databáze on-line a ČSÚ 

 

Podíl osob žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou se od 

roku 2010 zvýšil o více než 1 p.b. Nejvyšší podíl těchto osob můžeme sledovat u 

domácností důchodců, kde během tohoto období vzrostla jeho hodnota o 14,4 p. b., a 

to na 60,2 % v roce 2014, což je za celé sledované období zároveň nejvyšší hodnota. 

Vyšší podíl těchto osob pak můžeme sledovat ještě v domácnostech nezaměstnaných - 

opět trvalý růst, až na 43 % v roce 2014. K nejvyššímu meziročnímu nárůstu pak 

došlo u neúplných rodin se závislými dětmi, a to o více než 10 p.b. Nárůst podílu osob 

v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou je do jisté míry překvapivý vzhledem 

k pozitivnímu trendu u většiny indikátorů sledujících oblast trhu práce. 

Z hlediska regionálních rozdílů více než dvojnásobné hodnoty tohoto indikátoru 

ve srovnání s ostatními regiony dosahuje region Se4 a region Moravskoslezsko, kde 

žije 12,2 % osob v domácnostech s nízkou mírou pracovní intenzity. 

 

C5-1 Dopad mateřství na zaměstnanost 

Ukazatel je definován jako rozdíl v míře zaměstnanosti žen s dětmi ve věku 0-6 

let a míře zaměstnanosti žen bez dětí ve věkové kategorii 20-49 (Eurostat). 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

dopad mateřství na zaměstnanost 45,2 43,0 43,5 40,5 38,2 

Pramen: Eurostat, databáze on-line a vlastní výpočty 

 

Rozdíl v míře zaměstnanosti žen ve věkové kategorii 20-49 bez dětí a žen 

s dětmi ve věku 0-6 let se postupně snižuje, mezi lety 2010 a 2014 to bylo o celých 7 

p.b. Přesto však Česká republika vykazuje výrazný dopad mateřství a péče o děti do 6 

let na zaměstnanost žen, jeden z nejvyšších v EU-28 (kde je pouhých 13,2 p.b.). Tento 

vysoký rozdíl indikuje obtíže při slaďování mateřských a pracovních rolí. Ve srovnání 

se ženami, které žijí v domácnosti bez dětí, dosahuje zaměstnanost matek dětí ve 

věku 0-6 let o 38,2 p.b. nižších hodnot.  

 

C6-1 Podíl osob zapojených do opatření APZ a aktivačních opatření 

z celkového počtu nezaměstnaných (%) 

Jedná se o podíl účastníků, kteří vstoupili do některého z opatření aktivní 

politiky zaměstnanosti v průběhu roku, na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 

(stav ke konci roku).  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

podíl uchazečů o zaměstnání zapojených 

do APZ 
22,5 19,1 9,6 15,0 22,4 33,5 

- muži x x x x x x 

- ženy x x x x x x 

- osoby se základním vzděláním x x x x x x 

- osoby do 25 let x x x x x x 

- absolventi škol x x x x x x 

- osoby nad 50 let x x x x x x 

- osoby 55-64 let x x x x x x 

- osoby se zdravotním postižením x x x x x x 

kraje  

Hl. město Praha x x x 7,6 20,1 18,6 

Středočeský x x x 11,5 19,2 24,4 

Jihočeský x x x 19,7 30,5 56,9 

Plzeňský x x x 20,1 24,6 34,0 

Karlovarský x x x 15,3 20,3 32,2 

Ústecký x x x 12,7 22,2 35,4 

Liberecký x x x 16,3 23,3 44,6 

Královéhradecký x x x 11,9 19,4 36,5 

Pardubický x x x 17,8 28,9 40,7 

Kraj Vysočina x x x 19,1 25,9 38,0 

Jihomoravský x x x 13,7 19,2 26,9 

Olomoucký x x x 18,5 26,4 41,3 

Zlínský x x x 22,7 29,5 43,9 

Moravskoslezský x x x 14,4 19,1 30,4 

Pozn.: Vlastní výpočty na datech podle MPSV; přílohy k Analýze situace na trhu práce  

x Data pro jednotlivé kategorie nejsou dostupná. 
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Podíl osob zapojených do opatření aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 

vzrostl z 9,6 % (2012) na 15 %. Data za rok 2014 potvrzují další nárůst až na úroveň 

22,4 %, tedy na podíl přes 20 %, jenž byl dosažen také v roce 2010. Tento ukazatel 

bylo možné z dat Úřadu práce ČR zpracovat i pro rok 2015, kdy došlo k dalšímu 

zesílení úsilí v oblasti politiky zaměstnanosti: v opatřeních politiky zaměstnanosti se 

účastnila plná třetina nezaměstnaných (k růstu hodnoty ukazatele přispěl ovšem i 

pokles počtu nezaměstnaných). Tím byl nejenom postupně vyrovnán výkyv, respektive 

pokles, ke kterému došlo v roce 2012, ale také výrazně překročeny podíly účastníků 

v posledních pěti letech. Analýza podle krajů naznačila, že v kontrastu na vysoce 

nadprůměrné podíly nezaměstnaných v krajích Ústecký a Moravskoslezský, byly tyto 

kraje v roce 2013 pod průměrem co do podílu nezaměstnaných zařazených 

v opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti. V letech 2014 a zejména 2015 došlo však 

k podstatnému zlepšení a v obou krajích překročil tento podíl 30 % počtu nezaměst-

naných. V několika krajích dokonce podíl účastníků překračuje 40 % (Jihočeský, 

Liberecký, Pardubický, Zlínský, Olomoucký). 

 

C6-2 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob zapojených do opatření APZ a 

aktivačních opatření z celkového počtu dlouhodobě nezaměstnaných (%) 

 2010 2011 2012 

podíl uchazečů o zaměstnání zapojených do APZ 
(jen rekvalifikace) 

10,2 8,0 x 

- muži x x x 

- ženy x x x 

- osoby se základním vzděláním x x x 

- osoby do 25 let x x x 

- absolventi škol x x x 

- osoby nad 50 let x x x 

- osoby 55-64 let x x x 

- osoby se zdravotním postižením x x x 

Kraje 

Hl. město Praha x x x 

Středočeský x x x 

Jihočeský x x x 

Plzeňský x x x 

Karlovarský x x x 

Ústecký x x x 

Liberecký x x x 

Královéhradecký x x x 

Pardubický x x x 

Kraj Vysočina x x x 

Jihomoravský x x x 

Olomoucký x x x 

Zlínský x x x 

Moravskoslezský x x x 

Pramen: Pro rekvalifikace data podle webového portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/rek a vlastní 
propočty. x Data pro jednotlivé kategorie nejsou dostupná, je možné provést jen z primárních dat databáze 
OKpráce. 
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C7-1 Počet klientů na referenta zaměstnanosti v přímém kontaktu 

s nezaměstnanými 

Data nejsou v celé řadě aktuálně dostupná.  

Pro rok 2013 je podle MPSV uveden údaj 328 nezaměstnaných v poměru na 

pracovníky v přímé práci s klientem při zprostředkování a poradenství. Zjišťování 

provedené GŘ ÚP na počátku dubna 2015 pak uvádí 311 nezaměstnaných v poměru 

na pracovníky v přímé práci s klientem při zprostředkování a poradenství. 
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3. Prioritní oblast 2 - Přístup ke kvalitním 

službám 

C8-1 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

podíl žáků předčasně 
opouštějících vzdělávací systém  

4,9 4,9 5,5 5,4 5,5 

Praha 2,8 2,3 2,4 3,2 2,5 

Střední Čechy 4,6 3,2 3,6 4,8 4,0 

Jihozápad 5 5,1 5,6 5,9 5,9 

Severozápad 11,3 11,2 12 9,4 12,8 

Severovýchod 4,2 5,1 7,4 6,4 5,8 

Jihovýchod 2,9 3,7 3,6 3,7 4,0 

Střední Morava 4,1 3,9 4,1 4,9 3,6 

Moravskoslezsko 5,4 5,2 5,9 5,7 6,3 

Pramen: Databáze Eurostat  

 

Za osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém jsou podle Eurostatu 

považovány osoby ve věku 18 až 24 let, které současně splňují dvě podmínky: (1) 

nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání nebo odborné přípravy je nižší střední vzdělání 

(podle aktuálního mezinárodního standardu klasifikace vzdělání „ISCED 2011 “jde o 

nižší než základní, základní a nižší střední vzdělání)“ a (2) v posledních čtyřech týdnech 

před šetřením se neúčastnily žádného vzdělávání nebo odborné přípravy. Sleduje se 

jejich podíl na celkovém počtu obyvatelstva stejného věku. 

Podíl žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém je na relativně nízké 

úrovni. Mezi lety 2010 až 2012 se mírně zhoršil, od té doby se jeho hodnota 

stabilizovala na 5,5 %.  

Nejhorší hodnoty ve srovnání s celorepublikovým podílem vykazuje Severo-

západ. V roce 2014 se přitom hodnota podílu osob předčasně opouštějících vzdělávací 

systém v tomto regionu opět zvýšila a překročila i dříve nejvyšší podíl z roku 2012 o 

0,8 p.b. Nadprůměrné hodnoty ve srovnání s národním průměrem vykazuje také 

tradičně Severovýchod, kde se ale hodnota tohoto podílu v roce 2014 snížila o 0,6 p.b., 

Jihozápad (hodnota podílu v posledním roce sledování zůstala beze změny) a Morav-

skoslezsko, kde hodnota podílu výrazně vzrostla oproti předchozímu roku na 6,3 %. 

Naopak, podprůměrné hodnoty podílu těchto žáků vykazuje region Praha, kde se 

s výjimkou roku 2013 (růst podílu o 0,8 p.b.) situace v hodnotách podílu osob 

předčasně opouštějících vzdělávací systém příliš nemění, region Jihovýchod s mírným 

růstem v roce 2014 a Střední Čechy, kde došlo k poklesu hodnoty tohoto podílu o 0,8 

p.b. K nejvýraznějšímu poklesu v meziročním srovnání však došlo v regionu Střední 

Morava, a to o 1,3 p.b. Ve srovnání se zeměmi EU-28, kde tyto podíly dlouhodobě 

klesají, ale tradičně převyšují 10 %, což je podíl stanovený jako cílová hodnota, je však 

situace v ČR zatím stále velmi příznivá.  
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C8-2 Podíl žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než                    

9. ročníku (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

podíl žáků, kteří ukončili povinnou školní 
docházku v nižším než 9. ročníku 

5,1 4,7 4,8 4,5 4,8 

Pramen: MŠMT nebo ÚIV  

 

Hodnoty v předchozí tabulce vycházejí z agregovaných dat MŠMT. Za žáky, kteří 

ukončili školní docházku na základní škole v nižším než 9. ročníku, se považují ti, kteří 

ukončili vzdělávání na běžných základních školách i základních školách zřízených pro 

žáky se zdravotním postižením absolvováním nižšího než devátého ročníku. Sleduje se 

jejich podíl na celku žáků opouštějících daný rok 9. a 10. třídu.  

Podíl žáků, kteří ukončují školní docházku v nižším než devátém ročníku 

základní školy, se v roce 2013 snížil o 0,3 p. b. a kromě mírného zvýšení mezi lety 

2011 a 2012 o 0,1 p. b. se situace z dlouhodobého hlediska zlepšovala. Pokud se však 

podíváme na aktuální údaje za rok 2014, dochází meziročně k opětovnému zvýšení o 

0,3 p. b. Dalo by se shrnout, že podíl těch, kteří ani nedokončí základní vzdělání, 

stagnuje na úrovni kolem 5 %.  

 

C9-1 Počet žáků vzdělávaných v hlavním vzdělávacím proudu podle 

individuálních vzdělávacích plánů 

  2010 2011 2012 2013 2014 

počet žáků vzdělávaných v hlavním 
vzdělávacím proudu podle 
individuálních vzdělávacích plánů 

36 852 37 466 38 373 39 844 42 228 

děti se zdravotním postižením  
a znevýhodněním (včetně žáků se 
sociálním znevýhodněním) 

35 972 36 608 37 608 39 121 41 439 

děti se sociálním znevýhodněním      

- nadaní žáci 880 858 765 723 789 

Pramen: MŠMT nebo ÚIV  

 

Hodnoty v předchozí tabulce vycházejí z agregovaných dat MŠMT. Za žáky 

vzdělávané podle individuálních vzdělávacích plánů jsou v kontextu ČR považováni ti, 

kteří jsou vzdělávaní v hlavním vzdělávacím proudu, ale potřebují z důvodu zdra-

votního či mentálního hendikepu, sociálního znevýhodnění či mimořádné nadanosti ve 

vzdělávacím procesu speciálně vypracovaný individuální vzdělávací plán (IVP).  

Počty žáků vzdělávaných v rámci hlavního vzdělávacího proudu podle indivi-

duálních vzdělávacích plánů dlouhodobě rostou, meziročně zhruba o tisíc. K největšímu 

nárůstu však došlo mezi lety 2013 a 2014, kdy se počet těchto žáků zvýšil o téměř 

dva a půl tisíce. Tento růst je pravděpodobně způsoben aktuálními změnami ve 

vzdělávací politice, která se odehrává v posledních letech a jejíž podstatou je tzv. 

inkluzívní vzdělávání. Dochází jednak k zániku tzv. speciálních škol, případně tříd, ve 

kterých byly děti se znevýhodněními koncentrovány a vzdělávány segregovaně a 

souběžně dochází k začlenění dětí, u kterých se znevýhodnění potvrzují, do běžných 

škol a tříd s individuálním přístupem. V tomto smyslu je tedy trend růstu počtu těchto 

žáků pozitivní; v dlouhodobém horizontu by však jeho interpretace nebyla tak 

jednoznačná a bylo by potřeba hodnotu ukazatele korigovat, například poměrem takto 
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vzdělávaných dětí k celku dětí v hlavním vzdělávacím proudu. Velkou pomocí by pak 

byla možnost sledovat kategorii dětí se sociálním znevýhodněním samostatně, což 

zatím není možné. V rámci databází Ústavu pro informace ve vzdělávání se děti 

v třídění na děti se zdravotním postižením a znevýhodněním a děti se sociálním 

znevýhodněním nesledují. Tyto dvě skupiny se sledují souhrnně jako skupina dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Mírný pokles individuálních vzdělávacích plánů byl 

zaznamenán pouze u nadaných žáků (tito jsou sledováni odděleně od ostatních 

individuálně vzdělávaných žáků), nicméně v roce 2014 dochází k opětovnému růstu 

tohoto podílu.  

 

C9-2 Podíl škol, které realizují individuální vzdělávací plány pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, na celkovém počtu škol realizujících 

vzdělávání v daném roce (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

podíl škol, které realizují individuální vzdělávací 
plány pro děti se speciálními potřebami 

80 77,5 78,9 81,1 82,1 

- děti se zdravotním postižením a znevýhodněním (sledují 
se jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami včetně 
žáků se sociálním znevýhodněním) 

x x x x x 

- nadaní žáci 6,5 6,3 7 6,2 6,9 

Pramen: MŠMT nebo ÚIV 

x data nejsou k dispozici 

 

V souvislosti s předchozím indikátorem C9-1 je pak logické, že roste i podíl škol 

realizujících vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. Mezi lety 2011 a 2014 

došlo k nárůstu podílu těchto škol o téměř 5 p.b. Jde o pozitivní trend. Stejně jako u 

předchozího indikátoru není možno sledovat podíly pro děti se zdravotním a sociálním 

znevýhodněním.  

 

C9-3 Počet pracovníků poskytujících poradenské služby na ZŠ / 1 000 žáků ZŠ 

C9-4 Počet pracovníků poskytujících poradenské služby na SŠ / 1 000 žáků SŠ  

Vzhledem k tomu, že nejsou dostupná data v členění na ZŠ a SŠ, uvádíme je 

v následující tabulce souhrnně.  

Pramen: MŠMT nebo ÚIV 

x data nejsou k dispozici 

 

V podílu pracovníků poskytujících poradenské služby na základních a středních 

školách došlo mezi lety 2011 a 2014 k mírnému poklesu (o 0,7 p.b.). Nicméně mezi 

lety 2014 a 2015 došlo k dalšímu poklesu tohoto podílu, a to o 0,1 p.b. na současnou 

hodnotu 4,3 pracovníků na tisíc žáků, která je v rámci sledovaného období nejnižší. 

Sledujeme-li tyto hodnoty bez vychovatelů, jejichž zařazení mezi poradenské 

pracovníky je diskutabilní, pak i zde můžeme sledovat trend poklesu hodnot mezi lety 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

počet pracovníků poskytujících poradenské služby na 
ZŠ i SŠ na 1 000 žáků (vč. „výchovných poradců“) 

x 5,1 5,0 4,6 4,4 4,3 

bez „výchovných poradců“ x 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 

bez vychovatelů x 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 
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2011 a 2015 (o 0,5 p.b.). Tento vývoj svědčí o trendu dlouhodobějšího poklesu 

v podílu poradenských pracovníků na 1 000 žáků středních a základních škol, což může 

být způsobeno jednak stagnací v počtu přijímaných pracovníků těchto kvalifikací do 

školství, ale zejména vzrůstajícím počtem žáků na školách v tomto období (v roce 

2011 se jednalo zhruba o 1 265 000 žáků, zatímco v roce 2015 navštěvovalo základní 

a střední školy 1 286 000 žáků).  

 

C9-5 Počet asistentů pedagoga ve školách/1000 žáků  

  2010 2011 2012 2013 2014 

počet asistentů pedagoga na ZŠ i SŠ  
na 1 000 žáků 

3,3 3,7 4,1 4,6 5,4 

Pramen: MŠMT nebo ÚIV  

 

Hodnoty v předchozí tabulce vycházejí z agregovaných dat MŠMT. Za pracov-

níky poskytující poradenské služby na základních a středních školách považujeme 

v souladu s metodikou MŠMT pracovníky, kteří vykonávají činnost metodika prevence 

anebo výchovného poradce, které musí mít každá škola, a dále ty, kteří vykonávají 

činnost školního speciálního pedagoga anebo psychologa. Údaje o počtu ostatních 

specializovaných pedagogických pracovníků se vykazují za celé ředitelství (právnickou 

osobu uskutečňující činnost školy), což neumožňuje sledovat jejich počty za základní 

školy zvlášť a střední školy zvlášť, což považujeme za významný limit rozboru. 

V souvislosti s prosazováním inkluzívního vzdělávání by měla růst i nabídka 

poradenských služeb poskytovaných v rámci těchto škol, což se však spíše nepotvr-

zuje. Tato nabídka byla v rámci sledovaného období nejvyšší v roce 2010 a od té doby 

má klesající tendenci, což je nelogické. Svou roli mohou sehrávat finanční zdroje na 

tyto služby alokované, které již dosáhly svých limitů. Tento argument by mohlo 

podporovat aktuální prohlášení ministerstva týkající se „rozvojového programu na 

podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání“: „program na rok 2015 a dále 

nebude finančně podporován z prostředků MŠMT. Problematika podpory činností v 

oblasti inkluzivního vzdělávání je jednou z priorit pro OP VVV, kde bude možné 

prostředky při splnění stanovených podmínek čerpat.“ Mezi poradenskými pracovníky 

zároveň převládají „výchovní poradci“, jejichž pozice však podle vyjádření ministerstva 

zastávají hlavně učitelé v kumulovaných funkcích, kteří tak spíše nenaplňují potřebnou 

kvalifikaci či specializaci. Bez těchto výchovných poradců pak na 1 000 žáků připadá 

0,7 všech ostatních specializovaných pedagogických pracovníků; dlužno podotknout, 

že jde o počet fyzických osob, ale nerovná se počtu úvazků, který bude pravděpodobně 

ještě významně nižší. Významně a dlouhodobě se však zvyšuje počet asistentů 

pedagoga, v absolutních hodnotách jde o meziroční nárůst v řádu stovek, kdy rychleji 

roste počet asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním postižením než počet asistentů 

pro žáky se sociálním znevýhodněním, kterých je zároveň pouze asi 10 % z celku. Od 

roku 2010 se počet asistentů pedagoga přepočítaných na 1 000 žáků zvýšil zhruba o 

dva.  

 

C10-1 Podíl dětí vzdělávaných podle programů pro základní vzdělávání - 

příloha LMP RVP, ZŠS (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

podíl žáků vzdělávaných podle RVP  
ZV-LMP 

x x x 1,2 1,4 

Pramen: Hodnoty jsou vypočítané z podkladu zaslaného MŠMT. 
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Hodnoty v předchozí tabulce vycházejí z agregovaných dat MŠMT. Indikátor je 

složen z počtu dětí vzdělávaných podle tzv. Rámcového vzdělávacího programu 

upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a dětí 

vzdělávaných podle tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní 

škola speciální (RVP ZŠS) v přepočtu na tisíc žáků všech základních škol.  

MŠMT začalo údaje o sociálním a zdravotním znevýhodnění žáků a o vzdělávání 

žáků ZŠ podle RVP ZV - přílohy pro LMP sbírat až od roku 2013, data za roky 2010 až 

2012 tedy nejsou k dispozici. Podíl dětí vzdělávaných podle těchto vzdělávacích 

programů mezi lety 2013 a 2014 mírně narostl o 0,2 p.b. 

 

C11-1 Osoby v celoživotním vzdělávání jako procento pracovní síly 

 2010 2011 2012 2013 2014 

osoby v celoživotním vzdělávání jako procento 
pracovní síly (25-64 let) 

7,5 11,4 10,8 9,7 9,3 

- muži 7,3 11,2 10,5 9,7 9,1 

- ženy 7,7 11,6 11,1 9,7 9,6 

- osoby ve věku 25-34 let 12,6 16,9 16,0 15,3 14,1 

- osoby ve věku 35-44 let 8,1 13,0 11,8 10,1 10,1 

- osoby ve věku 45-54 let 6,0 10,0 10,3 8,7 8,5 

- osoby ve věku 55-64 let 2,6 5,1 4,8 4,5 4,4 

- osoby se základním vzděláním a bez vzdělání 1,4 2,8 2,4 2,4 2,1 

- ekonomicky aktivní 8,4 13,0 12,2 10,9 10,4 

- zaměstnaní 8,6 13,4 12,6 11,3 10,7 

- nezaměstnaní 5,2 7,5 6,1 5,3 5,9 

- ekonomicky neaktivní 4,3 5,5 5,6 4,9 4,7 

- absolventi x x x x x 

- osoby se zdravotním postižením x x x x x 

Pramen: Databáze Eurostat  

x data nejsou k dispozici 

 

Za osoby v celoživotním vzdělávání jsou považovány osoby ve věku od 25 do 

64 let, které se účastnily vzdělávání nebo odborné přípravy v období čtyř týdnů 

předcházejících šetření. Sleduje se jejich podíl na celku pracovní síly.  

Podíl osob, které se účastní kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, začal v roce 

2013 v rámci sledovaného období poprvé klesat, ale stále se drží na vyšších hodnotách, 

než tomu bylo v roce 2010, a pohybuje se na průměrné úrovni kolem 9-10 %, což je 

zároveň úroveň blížící se průměru zemí EU, který byl v roce 2014 10,7 %. Mezi lety 

2013 a 2014 však došlo k dalšímu poklesu (o 0,4 p.b. v meziročním srovnání). 

K poklesu osob v celoživotním vzdělávání dochází prakticky ve všech věkových 

skupinách, a to jak mezi muži, tak mezi ženami napříč různými typy ekonomické 

ne/aktivity. Data ovšem upozorňují na to, že celoživotní vzdělávání je spíše doménou 

těch, kdo jsou již na trhu práce relativně etablováni či mají větší šance na něm uspět 

jako osoby zaměstnané a osoby v mladších věkových kategoriích. Nejnižší zapojení je 

naopak u těch, co by jej nejvíce potřebovali, tedy u osob ekonomicky neaktivních, osob 

nezaměstnaných a osob s nejnižším vzděláním. Tento typ vzdělávání v ČR tedy spíše 

nefunguje jako transfer zvyšování šancí na trhu práce pro ty, kteří jsou z něj aktuálně 
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vyloučeni, a spíše zvyšuje a posiluje kvalifikaci již dostatečně kvalifikovaným. 

Z genderového hlediska nenacházíme výraznější rozdíl mezi zapojením mužů a žen.  

C12-1 Podíl dětí ve věku 0-2 roky, jež využívají služby péče o děti, 

z celkového počtu dětí v dané věkové kategorii (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

podíl dětí ve věku 0-2 roky, jež využívají služby péče  
o děti 

9,3 9,0 9,5 10,2 11,6 

Pramen: MŠMT nebo, ÚIV a ČSÚ.  

 

Hodnoty v předchozí tabulce vycházejí z agregovaných dat MŠMT. Rodiče 

předškolní péči o děti ve věku do 2 let příliš nevyužívají, je do něj zařazeno zhruba 

každé 10. dítě v této věkové kategorii; svou roli může ale sehrávat i snížená 

dostupnost takové péče, která zároveň zásadně ovlivňuje možnosti participace matek 

těchto dětí na trhu práce, stejně jako zdroje dat, ze kterých jsme nuceni vycházet. 

Zahrnuta jsou pouze zařízení zařazená do školského rejstříku, tedy mateřské školy a 

zařízení sledovaná ve statistikách zdravotnických zařízení (tedy jesle a další dětská 

zařízení). Nejsou zahrnuty například dětské skupiny, některé lesní školky apod. 

Nicméně podíl dětí do předškolní péče zařazených mírně roste s tím, že k významněj-

šímu meziročnímu nárůstu dochází až v roce 2014, a to o 1,4 p. b. na hodnotu 11,6 % 

(do podílu za rok 2014 však zároveň nejsou zahrnuta zdravotnická zařízení, jeho 

skutečná hodnota tak může být ještě o několik p. b. vyšší). Z hlediska mezinárodního 

srovnání je národní podíl ČR významně nižší než například průměr za země EU-27, 

který byl v roce 2010 29 %. Toto srovnání však není zcela korektní vzhledem k odlišné 

metodice OECD, kterou pro toto srovnání používáme a jenž rozlišuje péči o děti do 3 

let; děti mezi 2. a 3. rokem věku jsou tak z prezentovaného podílu za ČR vyloučeny a 

tak ho uměle snižují.  

 

C12-2 Podíl dětí ve věku 3-6 let, jež využívají služby péče o děti, z celkového 

počtu dětí v dané věkové kategorii (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

podíl dětí ve věku 3-6 let, jež využívají služby péče  
o děti, z celkového počtu dětí v dané věkové kategorii  

70,1 69,3 69,1 69,2 70,5 

Pramen: MŠMT, ÚIV a ČSÚ.  

 

Hodnoty v předchozí tabulce vycházejí z agregovaných dat MŠMT. Ve srovnání 

s předchozím indikátorem C12-1 je podíl dětí ve věku 3-6 let zařazených do služeb 

péče o děti výrazně vyšší, dlouhodobě se drží na úrovni kolem 70 % (v roce 2014 po 

čtyřech letech přesahuje 70 %). Zatím však nedochází k významnému progresu, byť 

jde o proces zásadní pro zvýšení možností participace žen na trhu práce. Nicméně 

situace v ostatních evropských zemích je srovnatelná. Skutečný podíl mohou zároveň 

zkreslovat dostupné zdroje dat, když prezentovaný podíl zahrnuje pouze mateřské 

školy, přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň ZŠ speciálních, další zařízení 

péče o děti MŠMT nemonitoruje.  
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C13-1 Počet podpořených dětí ve studiu na středních školách  

 
2012 2013 2014 2015 

I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 

počet podpořených dětí  
ve studiu na středních 
školách  

699 1052 540 751 561 487 517 506 

 
MŠMT v rámci programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol a studentů VOŠ a konzervatoří“ sleduje počty romských studentů 

středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Jak napovídají data z tabulky, 

počty podpořených studentů se mění v závislosti na jednotlivých pololetích. Meziročně 

lze z těchto dat sledovat permanentní pokles v počtu žáků a studentů středních škol 

podpořených v rámci programů podpory. Jejich počet od roku 2012 každým rokem 

klesá. V roce 2012 bylo v rámci programů podpořeno o 700 žáků více než v roce 2015. 

Klesající počet podpořených žáků může být zapříčiněn jednak jejich výběrem, ale také 

objemem finančních prostředků určených k jejich podpoře, případně také klesající 

zájem o problematiku podpory těchto studentů.  

 

C13-2 Výše finančních prostředků pro podporu dětí ve studiu na SŠ (tis. Kč) 

 
2012 2013 2014 2015 

I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 

výše finančních prostředků 
pro podporu dětí ve studiu 
na SŠ (tis. Kč) 

3 282 4 695 2 447 3 160 2 539 2 178 2 401  2 334  

 

 

V rámci programů podpory studia romských žáků na středních školách bylo 

v letech 2012 až 2015 vydáno přibližně 23 milionů korun. Výše podpory v jednotlivých 

pololetích daného roku se opět liší v závislosti na počtu podpořených žáků a finančních 

prostředků, které jsou k dispozici na tuto podporu. Vesměs však platí přímá úměra 

mezi počtem žáků podpořených v daném pololetí a výší podpory. Meziročně v souvis-

losti s poklesem počtu podpořených žáků dochází také k poklesu finanční podpory 

vyplácené z programů. Mezi lety 2012 a 2015 došlo k poklesu finanční podpory o více 

než 3 miliony korun, kdy v roce 2012 tato podpora činila téměř 8 milionů korun, v roce 

2015 však klesla na cca 4 miliony 700 tisíc korun.  
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C14-1 Podíl osob v domácnostech, jež indikují přelidněný byt (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

domácnosti jednotlivců 14,6 13,7 12 12,4 12,9 

- méně než 65 let 15,8 15,7 13,8 14,8 14,9 

- 65 let a více 13,2 11,4 10,1 9,9 10,8 

- jeden dospělý se závislými dětmi 52,3 47,1 43,1 43,7 41,6 

dvojice dospělých 6,4 6,3 5,9 6,2 5,8 

- oba méně než 65 let 6,7 7,1 7 7,3 6,8 

- alespoň jeden 65 let a více 5,9 5,2 4,5 5 4,7 

- s 1 závislým dítětem 20,3 21,7 20,6 21,3 19,8 

- se 2 závislými dětmi 27,2 22,8 24,7 23,8 22,6 

- se 3 nebo vice závislými dětmi 52,6 51,6 52,3 51,7 56,9 

- bez závislých dětí 11,1 10,4 9,9 9,7 9,5 

dva nebo více dospělých se závislými dětmi 30,9 29,3 30,4 30,2 28,4 

tři nebo více dospělých 18,6 17,1 17,2 16,4 16,4 

- se závislými dětmi 42,5 40,2 44,6 43,2 34,1 

domácnosti bez závislých dětí 11,8 11 10,4 10,3 10,3 

domácnosti se závislými dětmi 32,7 30,8 31,4 31,3 29,5 

Hl. město Praha x x x x x 

Středočeský x x x x x 

Jihočeský x x x x x 

Plzeňský x x x x x 

Karlovarský x x x x x 

Ústecký x x x x x 

Liberecký x x x x x 

Královéhradecký x x x x x 

Pardubický x x x x x 

Kraj Vysočina x x x x x 

Jihomoravský x x x x x 

Olomoucký x x x x x 

Zlínský x x x x x 

Moravskoslezský x x x x x 

Pramen: Databáze Eurostat  

x data nejsou k dispozici 

 

Osoba je podle metodiky Eurostatu považovaná za osobu žijící v přelidněném 

obydlí, pokud domácnost, v níž žije, nemá k dispozici: minimálně 1 místnost pro 

domácnost; 1 místnost pro každý pár v domácnosti; 1 místnost pro každou osobu 

starší 18 let; 1 místnost pro každé 2 osoby stejného pohlaví ve věku 12 až 17 let; 1 

místnost pro každou osobu ve věku 12 až 17 let (která není zahrnuta v předchozích 

kategoriích); 1 místnost pro každé dvě děti mladší 12 let. Domácnost jednotlivce je 

považována za přelidněnou, pokud nežije v bytě, který má alespoň dvě obytné 

místnosti. Je sledován jejich podíl na celkové populaci.  

Život v přelidněném bytě je spojen s rizikem chudoby a sociálního vyloučení - 

jednak je výrazem deprivace v oblasti uspokojení bytových potřeb a jednak má 

implikace pro další prohlubování problému sociálního vyloučení (zejména v případě 

přítomnosti dětí, kdy jsou např. omezeny jejich možnosti školní přípravy). Rostoucí 
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počet osob žijících v přelidněném bytě tak indikuje prohloubení problému sociálního 

vyloučení.  

Podíl osob žijících v přelidněných domácnostech v ČR do roku 2012 klesal téměř 

ve všech kategoriích domácností. V roce 2013 a 2014 však u některých typů 

domácností dochází k mírnému nárůstu tohoto podílu. K výraznějšímu nárůstu indikace 

přelidněnosti bytu však dochází pouze v domácnostech jednotlivců. V ostatních typech 

domácností pokračuje trend snižování tohoto podílu. Ve srovnání se zeměmi EU-28 

jsou však podíly osob v přelidněných domácnostech v ČR výrazně vyšší. Například u 

domácností osamělých rodičů se závislými dětmi jde v roce 2014 o 41,6 % v případě 

ČR a o 23,2 % v rámci EU-28, obdobně u domácností dvou dospělých se 3 a více 

dětmi (56,9 % ku 28,7 %). S přelidněností bytu se nejméně často potýkají lidé v 

domácnostech dvou dospělých bez závislých dětí.  

 

C14-2 Podíl osob bydlících podle klasifikace systému hmotné nouze ve formě 

bydlení „jiná“ na celkovém počtu obyvatel (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

podíl osob bydlících ve formě bydlení „jiná“  0,18 0,23 0,36 0,42 0,39 0,33 

Hl. město Praha 0,08 0,12 0,18 0,22 0,18 0,17 

Středočeský 0,16 0,2 0,35 0,42 0,32 0,26 

Jihočeský 0,11 0,14 0,24 0,27 0,31 0,24 

Plzeňský 0,16 0,22 0,29 0,33 0,29 0,20 

Karlovarský 0,22 0,26 0,45 0,52 0,51 0,40 

Ústecký 0,39 0,45 0,49 0,55 0,60 0,50 

Liberecký 0,17 0,19 0,36 0,40 0,35 0,30 

Královéhradecký 0,14 0,17 0,21 0,24 0,29 0,25 

Pardubický 0,09 0,11 0,16 0,19 0,22 0,18 

Kraj Vysočina 0,11 0,11 0,21 0,27 0,27 0,25 

Jihomoravský 0,1 0,12 0,22 0,27 0,32 0,29 

Olomoucký 0,18 0,25 0,53 0,58 0,56 0,41 

Moravskoslezský 0,41 0,55 0,81 0,99 0,77 0,70 

Zlínský 0,12 0,13 0,27 0,33 0,41 0,37 

Pramen: MPSV - primární data o příjemcích hmotné nouze, vlastní výpočty 

 

Podíl osob žijících v domácnostech, které jsou příjemci dávek hmotné nouze a 

zároveň bydlí v nestandardních formách bydlení indikovaných v systému hmotné 

nouze do roku 2012 kategorií bydlení „jiná“, která zahrnuje bydlení v ubytovnách, 

azylových formách bydlení či nebytových prostorách, je sice relativně nízký, maximálně 

dosahující hodnoty kolem 1 % populace, avšak dlouhodobě poměrně výrazně roste, 

meziročně asi o desetinu p. b. Jedná se o osoby, které žijí v chudých domácnostech na 

pokraji bezdomovství či přímo bez domova. Rostoucí hodnota indikátoru ukazuje 

prohlubující se problém sociálního vyloučení u části populace, resp. zvyšující se počet i 

podíl nejvíce znevýhodněných osob v ČR (v absolutním vyjádření se jedná o nárůst 

počtu osob z 19 tis. v roce 2010 na 44 tis. o tři roky později). V roce 2014 dochází 

v celorepublikovém průměru k obratu a podíl těchto osob začíná mírně klesat (o 0,21 

p.b.). Stejnou změnu je možno vysledovat ve všech krajích, s výjimkou kraje 

Pardubického, kde mezi lety 2013 a 2014 došlo k mírnému nárůstu tohoto podílu o 

0,03 p.b., kraje Jihočeského a Karlovarského, (o 0,04 p.b.), kraje Ústeckého 

s nárůstem okolo 0,05 p.b. a kraje Zlínského (o 0,08 p.b.). Jedná se ovšem o velmi 
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mizivé nárůsty těchto podílů a v roce 2015 i v těchto krajích opět dochází k poklesu 

těchto podílů. Průměrný pokles v těchto krajích (o 0,07 p.b.) je v roce 2015 dokonce 

vyšší, než činí celorepublikový průměrný pokles (0,06 p.b.). Pokles hodnoty indikátoru 

od r. 2013 obecně souvisí s klesajícím počtem osob v hmotné nouzi, resp. osob v jiné 

formě bydlení. 

Poměrně značné jsou meziregionální rozdíly, přičemž v nestandardních formách 

bydlení žijí výrazně častěji chudí obyvatelé Moravskoslezského kraje; vyšší podíl 

vykazují také kraje Olomoucký, Ústecký a Karlovarský.  

 

C15-1 Podíl osob žijících v domácnosti, kde náklady na bydlení převyšují                 

40 % příjmu (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

populace celkem 9,7 9,5 10 11,7 10,5 

domácnosti jednotlivců 30,7 29,8 31,9 32,7 31,4 

- méně než 65 let 30,9 29,6 31,8 34,3 32,9 

- 65 let a více 30,5 30,1 32 31 29,9 

- jeden dospělý se závislými dětmi 27,7 28,5 25,7 26,3 25,6 

dvojice dospělých 9,1 9,4 8,6 8,8 8,8 

- oba méně než 65 let 10,7 10,7 9,6 10,4 10,3 

- alespoň jeden 65 let a více 7,0 7,5 7,4 6,8 6,9 

- s 1 závislým dítětem 8,3 5,8 9,1 12,6 10,1 

- se 2 závislými dětmi 6,3 5,8 6 6,8 5,6 

- se 3 nebo vice závislými dětmi 8,5 8 5,1 10,2 9,6 

dva nebo více dospělých se závislými dětmi 6,3 5,8 6,4 8,7 6,7 

dva nebo více dospělých bez závislých dětí 6,7 7 6,2 7,4 7,1 

tři nebo více dospělých 2,9 3 1,8 4,6 3,8 

- se závislými dětmi 2,8 4,4 4,3 6,6 2,6 

domácnosti bez závislých dětí 11,3 11,4 12,1 13,3 12,7 

domácnosti se závislými dětmi 8,1 7,6 8 10,1 8,3 

Hl. město Praha x x x x x 

Středočeský x x x x x 

Jihočeský x x x x x 

Plzeňský x x x x x 

Karlovarský x x x x x 

Ústecký x x x x x 

Liberecký x x x x x 

Královéhradecký x x x x x 

Pardubický x x x x x 

Vysočina x x x x x 

Jihomoravský x x x x x 

Olomoucký x x x x x 

Moravskoslezský x x x x x 

Zlínský x x x x x 

Pramen: Databáze Eurostat  

x data nejsou k dispozici 

 



3. Prioritní oblast 2 - Přístup ke kvalitním službám 

 

 

32 

Indikátor Eurostatu sleduje podíl osob žijících v domácnosti, kde celkové 

náklady na bydlení (po odečtení příspěvků na bydlení) činí více než 40 % celkového 

disponibilního příjmu domácnosti (po odečtení příspěvků na bydlení) na celkové 

populaci. 

Podíl osob žijících v domácnostech s vysokou zátěží náklady na bydlení 

meziročně rostl téměř ve všech typech domácností (v populaci celkem o 2,2 p. b. mezi 

lety 2010 a 2013, v populaci jednotlivců mladších 65 let dokonce až o 3,4 p. b). 

V Evropě je meziroční růst tohoto podílu podstatně nižší; v období mezi lety 2010 až 

2013 činí pouhá 0,3 p.b. Domácnosti, jež jsou vystaveny zvýšenému riziku chudoby 

po zohlednění nákladů na bydlení, jsou návazně také více ohroženy sociálním 

vyloučením. Růst hodnoty indikátorů tedy znamená vyšší počet osob ohrožených 

sociálním vyloučením. Největší zátěží jsou tyto náklady obecně pro skupinu domácností 

jednotlivců a jednotlivců se závislými dětmi. Stejný vývoj lze pozorovat i v průměrných 

hodnotách podílů těchto domácností v rámci Evropské unie, i když je tento podíl o 3 až 

5 p.b. nižší než podíl sledovaný v rámci ČR. V roce 2014 je náznak změny trendu: 

hodnoty podílů začínají klesat téměř ve všech typech domácností. Nejvyšší hodnoty 

podílů domácností s vysokou zátěží na bydlení se tradičně objevují u domácností 

jednotlivců (až 33 %). Nejnižší hodnoty indikátoru vykazují osoby žijící v domácnosti 

tří nebo více dospělých i se závislými dětmi (mezi 2 % a 4 %). 

 

C16-1 Odhady počtů zjevných bezdomovců/10 000 obyvatel (ve městech, kde 

je sledováno)  

Data nejsou dostupná  

 

C17-1 Počet bytů ve vlastnictví obce kvalifikovaných jako sociální byty (byty 

určené pro osoby s nízkým příjmem či v hmotné nouzi) / 1 000 bytů ve 

vlastnictví obce  

Data nejsou dostupná 
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C18-1 Podíl osob majících problémy s úhradou nákladů spojených s bydlením 

(%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

celkem 5,1 5,6 5,3 4,9 5,6 

domácnosti jednotlivců 4,5 4,8 4,4 5,2 4,9 

- méně než 65 let 7,3 7,8 6,8 8,7 8,0 

- 65 let a více 1,3 1,4 1,9 1,4 1,7 

- jeden dospělý se závislými dětmi 14,4 15,7 12,0 10,9 12,5 

dvojice dospělých 2,8 2,5 2,9 2,8 3,2 

- oba méně než 65 let 4,3 3,9 4,6 4,5 4,6 

- alespoň jeden 65 let a více 1,1 0,6 0,7 0,5 1,5 

- s 1 závislým dítětem 5,4 6,3 5,8 6,7 7,0 

- se 2 závislými dětmi 4,7 4,3 3,9 4,0 4,3 

- se 3 nebo vice závislými dětmi 12,3 13,4 11,8 7,4 14,1 

tři nebo více dospělých 3,3 3,8 3,8 3,8 3,0 

- se závislými dětmi 6,9 10,3 10,3 6,8 9,4 

domácnosti bez závislých dětí 3,1 3,3 3,5 3,6 3,5 

domácnosti se závislými dětmi 6,9 7,8 7,0 6,1 7,7 

NUTS II 

Praha 4,6 5,3 5,3 6,5 7,7 

Střední Čechy 4,8 3,1 5,5 3,5 3,8 

Jihozápad 4,5 5,3 4,5 4,5 3,5 

Severozápad 5,9 9,3 8,7 7,6 7,1 

Severovýchod 5,2 3,8 4,0 3,2 6,3 

Jihovýchod 4,1 5,4 4,1 2,8 3,5 

Střední Morava 5,9 7,3 6,0 6,7 7,1 

Moravskoslezsko 6,4 6,4 5,0 5,5 7,0 

Pramen: MPSV 

 

Tento indikátor určuje podíl osob, které žijí v domácnosti, která měla během 

posledních 12 měsíců takové finanční problémy, že nebyla schopna zaplatit v termínu 

některou z plateb spojených s bydlením (nájemné; platba za energie - plyn, vodu, 

teplo; splátka hypotéky nebo půjčky na byt).  

Od roku 2011 do roku 2013 byl patrný klesající trend v podílu domácností 

s problémy s úhradou nákladů na bydlení (došlo k poklesu podílu těchto domácností 

v rámci celé společnosti o 0,7 p.b.). V tomto případě se však nejedná o nijak 

dramaticky klesající trend (hodnoty podílu se na úrovni celé populace pohybují mezi 

4,9 % a 5,6 %). Dá se tedy hovořit o stabilitě v meziročních výších podílu těchto do-

mácností v populaci. V roce 2014 byla zjištěna hodnota na úrovni roku 2011, tj. 5,6 %. 

Určitý vliv má patrně obecný trend růstu nákladů na bydlení, současně může negativně 

působit nevyužívání dávek na bydlení. Počty těchto osob v celkové populaci jsou však 

velmi nízké, v důsledku čehož může docházet ke značným výkyvům ve zjištěných 

hodnotách. 

Vezmeme-li při vyhodnocování tohoto indikátoru v potaz regionální hledisko, 

všímáme si především trendu růstu podílu domácností s problémy úhrady nákladů na 

bydlení v Praze a jeho vyšší hodnoty v regionu Severozápad, Střední Morava a 

Moravskoslezsko. 
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Data ke sledování tohoto indikátoru je možno získat ze SILC, nicméně počty 

osob žijících v domácnostech s problémy s úhradou nákladů na bydlení jsou při třídění 

podle typů domácností či NUTS II nízké, v důsledku čehož může docházet ke značným 

výkyvům v zjištěných hodnotách. 

 

C19-1 12M míra defaultu (v %; bez živnostníků)  

  2010 2011 2012 2013 

12M míra defaultu 4,9 4,3 3,8 3,6 

Pramen: ČNB - Přehled vybraných indikátorů finanční stability  

Poznámka: Data za rok 2014 nejsou dosud dostupná. 

 

Míra defaultu v průběhu posledních několika let významným způsobem kopíro-

vala nástup ekonomické krize. Zatímco v roce 2008 se pohybovala na 3,4 %, během 

jednoho roku se její hodnota vyšplhala až na 5 %. Dále pak stagnovala na téměř 

stejné úrovni i v roce 2010. V době ekonomické krize spojené s krizí na trhu práce 

doprovázené růstem nezaměstnanosti, poklesem příjmů domácností apod. docházelo 

velmi často ke snižování schopnosti domácností splácet své pohledávky vůči finančním 

institucím, zejména pak pohledávky spojené s hypotéčními úvěry. Zadluženost 

domácností v tomto období rostla. Mezi lety 2010 a 2013, v období mírné stabilizace 

ekonomického vývoje, klesla míra defaultu o 1,3 p.b. Ve sledovaném období se snížil 

výskyt nových porušení platební morálky spojených s neschopností dlužníka splácet 

své závazky (ubylo tedy klientů bankovních institucí neschopných splácet v termínu 

své závazky). Trend snižování míry defaultu může souviset se snižováním čistých 

úrokových plateb domácností v poměru k hrubému disponibilnímu důchodu. Toto 

snižování souvisí především se současným snižováním úrokových sazeb z hypotečních 

úvěrů, které jsou tradičně nejrizikovější položkou v objemu závazků domácností. Podle 

zprávy ČNB se ukazuje, že trend poklesu úvěrového rizika domácností vyjádřeného 

mírou defaultu bude pokračovat i v dalších letech. Zátěžové testy domácností ukazují, 

že podíl předlužených domácností v roce 2012 a 2013 stagnoval, přičemž tyto 

tendence by měly pokračovat také v roce 2014. 

 

C20-1 Střední délka života při narození (roky) 

 populace celkem 

2009 2010 2011 2012 2013  

střední délka života při narození 77,4 77,7 78,0 78,1 78,3  

- nízké vzdělání (ISCED 0-2) 74,9 72,5 71,9 72,2 73,0  

- střední vzdělání (ISCED 3-4) 76,8 77,8 78,1 78,1 78,6  

- vysoké vzdělání (ISCED 5-6/8) 82,5 82,1 82,5 82,6 79,6  

NUTS II       

Praha 79,1 79,4 79,7 79,7 80,1  

Střední Čechy 77,2 77,7 77,9 78,0 78,2  

Jihozápad 77,6 78,0 78,1 78,3 78,4  

Severozápad 75,6 75,8 76,3 76,5 76,4  

Severovýchod 77,9 78,1 78,2 78,3 78,6  

Jihovýchod 78,1 78,5 78,8 78,8 79,1  

Střední Morava 77,2 77,6 77,9 78,2 78,1  

Moravskoslezsko 76,2 76,4 76,5 77,0 77,1  
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 ženy muži 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

střední délka 
života při 
narození 

80,5 80,9 81,1 81,2 81,3 74,3 74,5 74,8 75,1 75,2 

- nízké vzdělání 
(ISCED 0-2) 

80,3 78,9 78,6 78,8 78,7 65,8 62,4 61,5 62,4 64,4 

- střední vzdělání 
(ISCED 3-4) 

79,8 80,9 81,1 81,0 81,6 74,1 74,9 75,3 75,4 75,8 

- vysoké vzdělání 
(ISCED 5-6/8) 

84,2 83,8 84,3 84,4 82,0 80,8 80,3 80,8 80,8 77,5 

NUTS II           

Praha 81,4 82,0 82,2 82,1 82,5 76,5 76,5 77,0 77,1 77,5 

Střední Čechy 80,2 80,8 80,9 80,9 81,2 74,1 74,7 74,9 75,1 75,2 

Jihozápad 80,4 80,8 81,1 81,3 81,1 74,8 75,1 75,2 75,3 75,7 

Severozápad 79,1 79,0 79,4 79,5 79,5 72,2 72,6 73,2 73,5 73,3 

Severovýchod 80,9 81,0 81,3 81,2 81,6 74,7 75,1 75,2 75,3 75,6 

Jihovýchod 81,3 81,6 82,0 82,1 82,3 74,8 75,3 75,5 75,5 75,9 

Střední Morava 80,7 81,3 81,5 81,7 81,5 73,8 73,9 74,3 74,6 74,6 

Moravskoslezsko 79,7 80,2 80,2 80,2 80,5 72,7 72,7 73,0 73,7 73,8 
 

NUTS II 

  
  

populace celkem ženy muži 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Praha 79,7 80,1 80,3 82,1 82,5 82,6 77,1 77,5 77,7 

Střední Čechy 78,0 78,2 79,0 80,9 81,2 81,9 75,1 75,2 76,1 

Jihozápad 78,3 78,4 79,1 81,3 81,1 82,0 75,3 75,7 76,1 

Severozápad 76,5 76,4 77,0 79,5 79,5 80,0 73,5 73,3 74,1 

Severovýchod 78,3 78,6 79,3 81,2 81,6 82,3 75,3 75,6 76,2 

Jihovýchod 78,8 79,1 79,7 82,1 82,3 82,9 75,5 75,9 76,4 

Střední Morava 78,2 78,1 78,9 81,7 81,5 82,3 74,6 74,6 75,4 

Moravskoslezsko 77,0 77,1 77,6 80,2 80,5 81,0 73,7 73,8 74,2 

Pramen: Databáze Eurostat 

Poznámka 2: Data za rok 2014 za republiku nejsou dosud dostupná. 
 
 

Střední délka života (naděje dožití) při narození vyjadřuje průměrnou délku 

života, které by se měla dožít právě narozená osoba. Obecně naděje na dožití mezi lety 

2009-2013 vzrostla takřka o jeden rok (0,9 roku), přičemž u žen dosáhla 81,3 let a u 

mužů 75,2 let. V posledních sledovaných čtyřech letech je tedy možno sledovat trend 

mírného růstu střední délky života obecně v populaci, ale také mezi ženami i muži. 

Mezi lety 2013 a 2014 dochází k výraznějšímu růstu střední délky života, v celkové 

populaci průměrně o 6 měsíců, přičemž nejsou sledovány výraznější rozdíly mezi muži 

a ženami. V roce 2013 však zároveň dochází k překvapivému poklesu střední délky 

života v nejvyšší vzdělanostní kategorii (ISCED 5-8), a to jak u žen, tak u mužů, u 

mužů je však propad razantnější (o 3, 3 roky oproti 2,4 let u žen). Nadále však platí, 

že lidé s nejnižším vzděláním mají nejnižší střední délku života a nejhůře jsou na tom 

opět muži, jejichž střední délka života se oproti celkovému průměru v mužské kategorii 

liší takřka o 11 let (64,4 oproti 75,2 v roce 2013). Tento jev je zřejmě dán obecně hor-

šími pracovními podmínkami této kategorie mužů a celkově horším pozicemi na trhu práce. 

Nadále také platí, že nejvyšší střední délky života dosahují lidé s nejvyšším 

vzděláním, i když díky zmíněnému poklesu v roce 2013 se rozdíl ve střední délce života 
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u extrémních vzdělanostních kategorií snížil z 10,4 let v roce 2012 na 6,6 let v roce 

2013 a v kategorii mužů, kde byl tento rozdíl ještě markantnější, se z 18, 4 let snížil 

na 13,4 let. Muži s vysokým vzděláním dosahují stření délky života 77,5 let, s nízkým 

pak pouze 64,4 let. 

V rámci jednotlivých NUTS obecně nejsou ve střední délce života výraznější 

rozdíly a střední délka života se meziročně mírně zvyšuje. Nejvyšší střední délku 

života vykazuje NUTS Praha - v roce 2014 80,1 let a Jihovýchod - v roce 2014 79,7 

let; nižší pak NUTS Severozápad - v tomtéž roce 77 let a Moravskoslezsko - 77,6 let. 

Tyto rozdíly v rámci NUTS platí i z hlediska genderového. Zde stojí za úvahu opět 

připomenout rozdíly v životní úrovni a sociálních podmínkách obyvatel, podmínkách 

trhu práce i stavu životního prostředí mezi jednotlivými NUTS, přičemž oba uvedené 

regiony s nejnižší střední délkou života jsou v rámci republiky v souvislosti s těmito 

charakteristikami nejméně příznivé.  

  

C20-2 Očekávaná délka života ve zdraví (roky) 

očekávaná délka 
života ve zdraví 

ženy muži 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

- při narození 62,7 64,5 63,6 64,1 64,2 61,1 62,2 62,2 62,3 62,5 

- osob ve věku 65 let 8,5 8,8 8,7 8,9 8,9 8,1 8,5 8,4 8,3 8,5 

Pramen: Databáze Eurostat 

Poznámka: Data za rok 2014 nejsou dosud dostupná.  

 

Hodnoty očekávané délky života ve zdraví, tedy počet let, který v průměru 

zbývá osobě v určitém věku k prožití v dobrém zdravotním stavu a bez omezení 

v běžných činnostech, se mezi lety 2009 a 2013 zvýšily, a to jak v kategorii „při 

narození“, tak také v kategorii „osob ve věku 65 let; jak mezi ženami, tak mezi muži. 

K zatím nevyššímu meziročnímu nárůstu došlo mezi roky 2009 a 2010; při narození u 

žen téměř o dva roky, u mužů zhruba o 1 rok, v kategorii osob ve věku 65 let u žen o 

čtvrt roku, u mužů téměř o půl roku. Očekávaná délka života ve zdraví při narození u 

žen pak průběžně kolísala, mezi roky 2010 a 2011 dokonce téměř o jeden rok klesla. 

Od roku 2012 jsou pak hodnoty tohoto indikátoru více méně stabilní a u žen vykazují 

vyšší hodnoty než u mužů. Očekávaná délka života ve zdraví „při narození“ byla v roce 

2013 u žen 64 let, u mužů 62,5 roku, „ve věku 65 let“ u žen 9 let a u mužů 8,5 roku.  

 

C21-1 Podíl dětí v ústavní výchově na celkovém počtu dětí odebraných 

z původních rodin v daném roce (%) 

Konstrukce indikátoru není možná, protože se nesledují počty dětí odebraných 

z rodin; sleduje se pouze jejich umístění do náhradní péče. Celkový počet dětí 

odebraných z rodin by se musel složitě konstruovat ze statistik, které by hypoteticky 

mohly vést OSPOD (statistiky dětí umístěných do pěstounské péče, náhradní rodinné 

péče, k adopci, do různých ústavních zařízení). Tyto statistiky v tak podrobném členění 

vedeny nejsou.  

 

C22-1 Počet „živých“ případů připadajících na pracovníka OSPOD  

 2010 2011 2012 2013 

počet živých případů připadajících na pracovníka OSPOD 155,9 157,3 145,9 128,1 

Pramen: MPSV - Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
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Zatímco v roce 2011 došlo ke zvýšení živých případů připadajících na jednoho 

pracovníka OSPOD o téměř 1,4, v roce 2012 byl tento počet ve srovnání s rokem 2010 

snížen o deset případů. Snižování zatížení pracovníků OSPOD počty živých, aktuálně 

řešených případů pokračovalo i v roce 2013, kdy došlo k dalšímu snížení spisů na 

jednoho pracovníka OSPOD o téměř 17 živých případů. Celkově se tedy mezi roky 

2010 až 2013 snížilo vytížení jednoho pracovníka OSPOD o téměř 27 živých případů. 

Aktuální vytížení pracovníka OSPOD v roce 2013 tedy činilo 128 živých případů, což 

v důsledku znamená úsporu času pro pečlivější zpracování jednotlivých případů a větší 

prostor pro terénní sociální práci. Meziroční pokles hodnoty indikátoru v roce 2013 byl 

způsoben poklesem počtu "živých případů" a současným nárůstem počtu pracovníků 

OSPOD.  

Spisová agenda je jednou z nejnáročnějších administrativních aktivit pracovníků 

OSPOD a nepřiměřená zatíženost pracovníků touto agendou vede k časovým úsporám 

v jiných typech aktivit, především pak v oblasti terénní práce, která je jedním 

z nejvýznamnějších předpokladů pro snižování rizika sociálního vyloučení některých 

rodin prostřednictvím intervence sociálních pracovníků v jejich přirozeném prostředí. 

Údaje o počtech živých případů od roku 2014 nejsou na základě požadavku odb. 23 

MPSV již příslušným statistickým výkazem sledovány. 

 

C23-1 Počet poskytnutých ambulantních sociálních služeb (počet setkání) /        

1 000 obyvatel 

(v tabulce reálně uvedena maximální kapacita služby v jednom časovém okamžiku - 

viz komentář pod tabulkou) 

 2012 2013 2012 2013 2014 

počet poskytnutých ambulantních sociálních 
služeb (počet setkání) / 1 000 obyvatel - ČR 

x x 3,23 2,70 4,36 

kraje 

Hlavní město Praha x x 4,35 2,92 4,72 

Středočeský x x 2,61 2,95 4,11 

Jihočeský x x 2,52 2,54 3,47 

Plzeňský x x 1,75 2,31 3,91 

Karlovarský x x 4,86 3,88 4,90 

Ústecký x x 3,01 2,58 4,27 

Liberecký x x 5,78 2,54 3,98 

Královéhradecký x x 3,14 2,24 2,44 

Pardubický x x 3,65 2,93 4,72 

Kraj Vysočina x x 2,42 3,62 11,46 

Jihomoravský x x 3,10 1,63 3,12 

Olomoucký x x 3,65 3,00 4,29 

Zlínský x x 2,08 2,32 3,72 

Moravskoslezský x x 3,34 3,07 4,29 

Pramen: MPSV - data získána z exportů ze žádostí o dotace na podporu poskytování sociálních služeb + ČSÚ 
(demografická ročenka). 

Poznámka: Jsou sice dostupná i data za rok 2015, ale demografické složení obyvatelstva za tento rok ještě 
dostupné není, čili indikátor za tento rok nelze zkonstruovat. 

x data za roky 2012 a 2013 nejsou k dispozici 
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Ambulantními sociálními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází 

nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby 

není ubytování.  

V rámci tabulek ambulantních a terénních sociálních služeb není dle pracovníka 

MPSV uveden počet setkání, a to z následujících důvodů: Tento údaj („počet setkání“) 

je metodicky téměř neuchopitelný, a tudíž neukotvený. Navíc je různými poskytovateli, 

ale i pracovníky MPSV chápán natolik rozdílně, že by po jeho doplnění došlo ke 

zkreslení situace. Setkání se totiž uvádějí strukturovaná podle času (do 15 minut, do 

30 minut, do 60 minut…), takže prostý počet setkání by nedal konzistentní údaj. 

Přepočítávání na hodiny taktéž nemá smysl, protože například u ambulantních služeb 

(denní stacionář apod.) to v praxi vypadá tak, že senior přijde (nebo je dovezen) do 

služby a tam stráví např. 6 hodin, ale počet setkání u něj může být třeba jen jedno do 

15 minut, kdy mu tento čas byl věnován sociálním pracovníkem. To ale neznamená, že 

by nečerpal komplexní ambulantní službu, jelikož tato byla doplněna časem stráveným 

s dalšími klienty (seniory), se kterými v té době mohl sdílet své problémy. Údaj o 

počtu setkání tedy nemá pravou vypovídají hodnotou o tom, nakolik služba poskytla 

sociální začlenění. Místo počtu setkání je tedy dodaná maximální okamžitá kapacita 

počtu uživatelů služby - tedy maximální kapacita služby v jednom časovém okamžiku. 

Data pochází z exportů žádostí o dotace na poskytování sociálních služeb. 

Mezi lety 2012 a 2013 došlo k celkovému poklesu ambulantních služeb zhruba 

o 0,5 uživatele na tisíc obyvatel. V roce 2014 opět došlo v celorepublikovém průměru 

k růstu podílu setkání v rámci těchto služeb o téměř 2 p.b. na 1 000 obyvatel. Růst 

podílu těchto služeb byl zaznamenán téměř v každém kraji. K největšímu růstu mezi 

lety 2012 a 2014 došlo v Kraji Vysočina, kde se podíl zvýšil o více než 9 p.b. na tisíc 

obyvatel. Tento kraj také dosahuje výrazného nadprůměru podílu uživatelů těchto 

služeb v rámci republiky (Kraj Vysočina 11,46 % oproti 4,36 % v ČR). K nejnižšímu 

růstu naopak došlo v Hlavním městě Praze (o 0,37 p.b.), v Karlovarském kraji dokonce 

pouze o 0,04 p.b. Naopak, mezi kraje, kde jsme zaznamenali mírný pokles těchto 

služeb, patří kraj Královéhradecký, kde došlo ve srovnání s rokem 2012 k mírnému 

poklesu podílu setkání v rámci ambulantních sociálních služeb na 1 000 obyvatel o 

zhruba 0,7 p.b., v Libereckém dosáhl pokles dokonce 1,8 p.b. V ostatních krajích došlo 

k mírnému růstu tohoto podílu o zhruba 1-2 p.b.  
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C23-2 Počet poskytnutých terénních sociálních služeb (počet setkání) / 1 000 

obyvatel: (v tabulce reálně uvedena maximální kapacita služby v jednom časovém 

okamžiku - viz komentář pod tabulkou) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

počet poskytnutých terénních sociálních 
služeb (počet setkání) / 1 000 obyvatel - ČR 

x x 6,26 5,86 9,87 

kraje 

Hlavní město Praha x x 8,53 7,22 9,12 

Středočeský x x 14,17 14,78 10,81 

Jihočeský x x 5,05 6,46 13,03 

Plzeňský x x 6,29 4,46 9,42 

Karlovarský x x 4,97 7,62 11,72 

Ústecký x x 3,37 4,23 7,22 

Liberecký x x 9,52 10,17 22,22 

Královéhradecký x x 6,30 6,22 14,75 

Pardubický x x 8,42 4,20 10,41 

Kraj Vysočina x x 4,70 4,88 9,93 

Jihomoravský x x 3,49 1,98 8,49 

Olomoucký x x 6,23 3,43 8,06 

Zlínský x x 2,19 2,48 7,02 

Moravskoslezský x x 1,68 2,01 6,27 

Pramen: MPSV - data získána z exportů ze žádostí o dotace na podporu poskytování sociálních služeb + ČSÚ 
(demografická ročenka). 

Poznámka: Jsou sice dostupná i data za rok 2015, ale demografické složení obyvatelstva za tento rok ještě 
dostupné není, čili indikátor za tento rok nelze zkonstruovat. 

x data za roky 2010 a 2011 nejsou k dispozici 

 
 

Terénními sociálními službami se rozumí takové sociální služby, které jsou 

osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. I v tomto ukazateli není 

však uveden počet setkání, nýbrž maximální kapacita počtu uživatelů služby v jednom 

časovém úseku tak, jak je uvedeno v komentáři k předchozímu indikátoru.  

I v oblasti terénních sociálních služeb dochází mezi lety 2012 a 2013 k celko-

vému poklesu kapacity, opět cca o 0,5 uživatele na tisíc obyvatel. K výraznějšímu 

růstu pak došlo mezi lety 2013 a 2014, kdy meziroční nárůst činil téměř 4 p.b. na tisíc 

obyvatel. Nejvyšší kapacitu terénních sociálních služeb vykazuje Liberecký kraj, kde 

také došlo v meziregionálním srovnání k jejímu největšímu nárůstu. Mezi lety 2013- 

2014 narostl počet setkání o více než 12 p.b. na tisíc obyvatel a dosáhl hodnoty 22,22 

%. Průměr tohoto kraje více než dvakrát převyšuje celorepublikový průměr v kapacitě 

těchto služeb. Poměrně významně vzrostla mezi lety 2013 a 2014 kapacita těchto 

služeb ještě v kraji Jihočeském (nárůst o více než 6,5 p.b.), Královéhradeckém (o více 

než 8,5 p.b.), Pardubickém (0 6,2 p.b.) a Jihomoravském, kde se kapacita setkání na 

tisíc obyvatel zvýšila o více než 6,5 p.b. oproti roku 2013. Nicméně tento kraj patří 

spolu se Zlínským, Olomouckým, Ústeckým a Moravskoslezským krajem k těm, 

v nichž je kapacita poskytnutých terénních sociálních služeb na tisíc obyvatel nejnižší, 

v průměru zhruba kolem 7,4 %. Jediný kraj, v němž došlo mezi lety 2013-2014 

k poklesu kapacity těchto služeb na tisíc obyvatel, je kraj Středočeský. Kapacita 

z původní hodnoty téměř 14,8 % v roce 2013 zde meziročně poklesla o téměř 4 p.b. 

na 10,8 % v roce 2014.  
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C23-3 Kapacita pobytových sociálních služeb/1000 obyvatel  

 2010 2011 2012 2013 2014 

kapacita pobytových sociálních služeb / 1 000 
obyvatel 

7,54 7,58 7,60 7,72 7,25 

Hl. město Praha 4,43 4,66 4,22 4,45 6,25 

Středočeský 7,50 7,42 7,57 7,91 6,69 

Jihočeský 8,14 8,08 8,17 8,00 7,34 

Plzeňský 7,15 7,27 7,48 7,67 7,28 

Karlovarský 6,97 7,38 7,47 7,58 7,20 

Ústecký 9,99 10,05 10,17 10,72 9,93 

Liberecký 5,56 5,26 5,59 5,08 4,88 

Královéhradecký 7,32 7,53 7,25 7,42 6,92 

Pardubický 7,55 7,86 8,04 8,00 7,29 

Kraj Vysočina 7,38 7,47 7,80 7,75 7,26 

Jihomoravský 7,46 7,47 7,41 7,56 6,36 

Olomoucký 8,92 9,01 8,87 9,06 7,93 

Zlínský 9,64 9,41 9,35 9,41 9,26 

Moravskoslezský 8,31 8,22 8,42 8,30 7,50 

Pramen: Databáze ČSÚ: tabulky ze subkapitoly Síť vybraných zařízení sociální péče + tabulky 
z Demografické ročenky. 

Poznámka: Jsou sice dostupná i data za rok 2015, ale demografické složení obyvatelstva za tento rok ještě 
dostupné není, čili indikátor za tento rok nelze zkonstruovat. 

 

Kapacitou pobytových sociálních služeb chápeme podle metodiky počet lůžek 

v ubytovacích zařízeních specializovaných na poskytování sociálních služeb na tisíc 

obyvatel. Obecně je kapacita pobytových sociálních služeb v celorepublikovém měřítku 

poměrně nízká. V roce 2013 dosahovala hodnoty necelých 8 lůžek na tisíc obyvatel 

země. 

Kapacita těchto služeb v roce meziročně mírně poklesla (o necelých 0,5 p.b. na 

tisíc obyvatel). Mezi jednotlivými kraji neexistují významnější rozdíly v trendu poklesu 

této kapacity. Z trendu mírného poklesu se vymykají pouze kraj Olomoucký, kde došlo 

k meziročnímu poklesu této kapacity o více než 1 p.b. na tisíc obyvatel a kraj 

Jihomoravský, kde došlo k poklesu dokonce o 1,2 p.b. na tisíc obyvatel. V ostatních 

krajích se tento pokles pohyboval většinou kolem 0,5 p.b. Výjimku z tohoto trendu 

tvoří Hlavní město Praha, kde kapacita pobytových sociálních služeb meziročně 

vzrostla o téměř 2 p.b. oproti roku 2013, nicméně i tak se drží se svými 6,25 % pod 

republikovým průměrem (7,25 %). Mírně přes průměrné republikové hodnoty dosahuje 

pouze kraj Ústecký (9,93 %) a kraj Zlínský (9,26 %). Nejnižší hodnoty v kapacitě 

pobytových sociálních služeb v roce 2014 dosahuje kraj Liberecký (4,88 %). Jakkoliv 

se počty obyvatel jednotlivých krajů liší, lze díky tomuto indikátoru vysledovat, jakým 

způsobem jednotlivé kraje přistupují k řešení sociálních problémů, zejména těch, které 

jsou ošetřovány pobytovými sociálními službami. 
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C23-4 Kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory / 1 000 seniorů 

(65+)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

kapacita pobytových sociálních služeb / 1 000 
seniorů 

23,12 22,11 21,20 20,87 x 

kraje 

Hl. město Praha 12,29 11,33 10,88 10,84 x 

Středočeský 26,81 25,53 23,42 24,09 x 

Jihočeský 29,66 29,36 28,22 27,23 x 

Plzeňský 19,72 18,74 18,57 17,37 x 

Karlovarský 18,30 17,51 16,47 17,11 x 

Ústecký 34,88 31,41 29,47 28,80 x 

Liberecký 14,23 13,64 14,58 12,93 x 

Královéhradecký 24,64 24,78 23,89 23,55 x 

Pardubický 25,24 25,77 25,01 23,98 x 

Kraj Vysočina 26,74 24,64 24,87 24,59 x 

Jihomoravský 16,33 15,31 14,57 14,79 x 

Olomoucký 25,05 24,44 23,51 22,85 x 

Zlínský 29,70 28,00 27,17 26,78 x 

Moravskoslezský 25,50 25,04 23,71 23,08 x 

Pramen: Databáze ČSÚ: tabulky ze subkapitoly Síť vybraných zařízení sociální péče + tabulky 
z Demografické ročenky. 

Poznámka: x údaj za rok 2014 není zatím dostupný 

 

Kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory je v celorepublikovém 

měřítku také velmi nízká. V roce 2013 dosahovala její hodnota necelých 21 lůžek na 

tisíc seniorů. 

Mezi lety 2010 a 2013 klesla kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory 

o cca 2,5 p.b. na 1 000 seniorů. K největšímu poklesu těchto služeb došlo v Ústeckém 

kraji (pokles o více než 6 p.b na tisíc seniorů) a Zlínském kraji (pokles o cca 3 p.b na 

tisíc seniorů). V průměru pak v tomto období klesal v ostatních krajích počet těchto 

služeb o 2-2,5 p.b, což je hodnota blížící se tomuto stavu v celorepublikovém měřítku. 

Mezi lety 2013-2014 však došlo k výraznému nárůstu těchto služeb v celorepublikovém 

průměru (o téměř 20 p.b. na tisíc obyvatel na hodnotu 40,61 %), ale také ve všech 

krajích. K nejvýraznějšímu nárůstu těchto služeb došlo v Ústeckém (o téměř 30 p.b.) 

a Zlínském kraji (o téměř 24 p.b.) a také v Hlavním městě Praze (taktéž o téměř 24 

p.b. na tisíc obyvatel). Nicméně Praha zůstává se svým zhruba 34 % podílem kapacity 

těchto služeb na tisíc seniorů na jednom z posledních míst v rámci meziregionálního 

srovnání. Hodnota podílu zde činí zhruba 34 %. Nižší podíl v zastoupení těchto služeb 

má už jen kraj Liberecký (27,7 %). Výrazněji pod celorepublikovým průměrem však 

zůstávají také kraje Královéhradecký a Jihomoravský. Naopak, mezi kraje s výrazně 

nadprůměrným zastoupením těchto služeb na tisíc seniorů patří kraje Ústecký (více 

než 58% podíl) a kraj Zlínský s více než 50% podílem. S mírným nadprůměrným 

zastoupením těchto služeb se setkáváme ještě v kraji Moravskoslezském, Olomouckém 

a Karlovarském.  
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C23-5 Podíl zařízení pobytových služeb pro seniory s kapacitou do 50 osob / 

celkový počet zařízení pobytových služeb pro seniory (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

podíl zařízení pobytových služeb pro seniory 
s kapacitou do 50 osob 

x 37,9 38,0 35,4 38,7 

kraje 

Hl. město Praha x 63,0 64,2 40,5 50 

Středočeský x 31,3 29,7 31,7 32,3 

Jihočeský x 25,7 25,7 24,3 27,0 

Plzeňský x 28,6 30,4 29,2 30,4 

Karlovarský x 53,3 40,0 41,2 50,0 

Ústecký x 26,2 26,8 28,2 26,3 

Liberecký x 40,0 43,8 45,5 56,3 

Královéhradecký x 38,7 32,3 36,4 37,5 

Pardubický x 0,0 5,3 5,0 19,0 

Kraj Vysočina x 25,0 20,8 20,0 20,8 

Jihomoravský x 50,0 51,2 57,4 53,0 

Olomoucký x 42,4 47,1 47,1 47,1 

Zlínský x 45,2 41,9 47,2 48,6 

Moravskoslezský x 41,3 43,1 41,5 42,2 

Pramen: MPSV - data získána z exportů ze žádostí o dotace na podporu poskytování sociálních služeb. 

Poznámka: Jsou sice dostupná i data za rok 2015, ale demografické složení obyvatelstva za tento rok ještě 
dostupné není, čili indikátor za tento rok nelze zkonstruovat. 

x údaje za rok 2010 nejsou k dispozici 

 

Za sociálně začleňující jsou považována zařízení, která mají nižší kapacitu. Mezi 

tato zařízení patří především ta s kapacitou maximálně do 50 lůžek. 

Ačkoliv mezi lety 2011 a 2012 vzrostl podíl zařízení pobytových služeb pro 

seniory do 50 míst celorepublikově o 0,1 p.b., mezi lety 2012 a 2013 se tento snížil o 

2,6 p.b. na hodnotu 35,4 %. V roce 2014 se však opět zvýšil a dosáhl nejvyšší hodnoty 

za sledované období (38,4 %). Hodnoty podílu v jednotlivých krajích se však výrazně 

meziročně mění. Přestože mezi kraje s největším nárůstem tohoto podílu v letech 2011 

až 2013 patřil např. kraj Olomoucký (nárůst podílu těchto zařízení na celkovém počtu 

zařízení je zde o 4,7 p.b), v roce 2014 zůstal tento stav beze změny. K výraznějšímu 

poklesu mezi lety 2013 a 2014 došlo v kraji Ústeckém (o téměř 2 p.b.) a Jihomorav-

ském (o více než 4 p.b.). Naopak, k největšímu nárůstu těchto služeb došlo v Karlo-

varském kraji (o téměř 9 p.b.), Libereckém kraji (o téměř 11 p.b.) a Pardubickém 

kraji (o 14 p.b.). Celorepublikový průměr (38,7 %) v nabídce těchto zařízení výrazně 

překračuje kraj Liberecký s 56% podílem těchto zařízení na celkový počet zařízení, 

Jihomoravský kraj (53 %) a Karlovarský kraj (50 %). Vysoký podíl těchto zařízení se 

nachází také v kraji Olomouckém a Zlínském. Naopak, nejméně se i přes vysoký 

meziroční nárůst tato zařízení podílí na celkovém počtu pobytových zařízení pro 

seniory v Pardubickém kraji (19 %), v Kraji Vysočina (necelých 21 %), v Ústeckém 

(26 %) a Jihočeském (27 %) kraji.  
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C23-6 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba domovy pro seniory, 

ačkoliv žádali / 1 000 seniorů (65+) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální 
služba domovy pro seniory, ačkoliv žádali /               
1 000 seniorů (65+) 

37,12 34,38 33,39 33,31 33,71 

kraje 

Hl. město Praha 38,56 35,15 30,35 28,66 28,57 

Středočeský 34,26 32,78 35,99 34,99 36,43 

Jihočeský 30,08 32,56 36,05 35,60 31,76 

Plzeňský 29,00 23,22 21,26 25,99 24,77 

Karlovarský 8,72 6,80 5,17 3,53 3,8 

Ústecký 50,40 34,43 31,52 30,30 25,81 

Liberecký 33,34 17,35 15,25 11,49 14,05 

Královéhradecký 22,95 26,92 23,22 22,49 25,9 

Pardubický 32,72 29,72 33,20 27,97 26,68 

Kraj Vysočina 27,23 32,31 30,81 28,43 37,99 

Jihomoravský 46,90 50,04 50,09 55,70 59,4 

Olomoucký 32,01 36,52 31,93 34,21 30,87 

Zlínský 45,52 31,79 46,38 57,95 60,6 

Moravskoslezský 49,09 45,01 36,74 30,49 28,53 

Pramen: MPSV - Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí - Počet neuspokojených žádostí o 
sociální služby + databáze ČSÚ - počty seniorů v rámci ČR a v jednotlivých krajích 

 

Tento indikátor vypovídá zejména o nabídce pobytů v domovech pro seniory a 

ve vztahu k počtu zájemců o tuto službu. Vzhledem k počtu úspěšných žádostí o 

možnost ubytování v domovech pro seniory se dá konstatovat, že kapacita těchto 

zařízení je v celorepublikovém měřítku poměrně nedostačující. Výrazněji se tento 

problém projevuje v rámci jednotlivých regionů. Jakkoliv se v průběhu času zhruba v 

polovině regionů tento podíl snižuje (což svědčí o navyšování počtu uspokojených 

seniorů), v některých regionech tento podíl výrazně roste. 

Podíl žadatelů-seniorů, jimž nebylo poskytnuto místo v domovech pro seniory, 

se v rámci národního měřítka snížil mezi lety 2010 a 2014 o 3,41 p.b. V roce 2010 

dosahoval nejvyšších hodnot tohoto podílu Ústecký kraj (50,4 %). V tomto kraji však 

také v průběhu čtyř let došlo k jednomu z největších snížení tohoto podílu (téměř o 25 

p.b.). K vyššímu snížení došlo také v Libereckém kraji (o cca 19 p.b.).  

Vysokých hodnot tohoto podílu dosahoval v roce 2010 také kraj Moravskoslez-

ský (49,09), Jihomoravský (46,9) a Zlínský (45,52). Na rozdíl od Moravskoslezského 

kraje, kde došlo mezi lety 2010 až 2014 k prudkému snížení tohoto podílu (podíl 

neuspokojených žadatelů klesl o téměř 21 p.b.), však v Jihomoravském a Zlínském 

kraji tento podíl ve stejném období poměrně výrazně vzrostl. V Jihomoravském kraji 

se podíl neuspokojených žadatelů zvýšil o 12,5 p.b., ve Zlínském dokonce o více než 

15 p.b., ačkoliv v tomto kraji podíl neuspokojených žadatelů o tuto službu mezi lety 

2010 a 2011 prudce klesl (o téměř 14 p.b.). Více než 60% podíl neuspokojených 

žádostí tak tento kraj staví na první místo mezi všemi kraji v nedostatku služeb 

domovů pro seniory. Nejnižší podíl neuspokojených žadatelů o pobyt v domově pro 

seniory po celé sledované období vykazoval Karlovarský kraj. Hodnota tohoto podílu 

v roce 2014 činila necelé 4 % žádostí z tisíce seniorů, kterým nebylo vyhověno.  
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C23-7 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba noclehárny, ačkoliv 

žádali / 1 000 obyvatel 

 2010 2011 2012 2013 2014 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba 
noclehárny, ačkoliv žádali / 1 000 obyvatel 

0,12 0,27 0,18 0,12 0,12 

kraje 

Hl. město Praha 0,48 0,48 0,44 0,20 0,11 

Středočeský 0,02 0,004 0,00 0,04 0,01 

Jihočeský 0,00 0,12 0,01 0,02 0,00 

Plzeňský 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Karlovarský 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

Ústecký 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 

Liberecký 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Královéhradecký 0,00 2,73 0,97 0,67 0,25 

Pardubický 0,14 0,08 0,08 0,07 0,19 

Kraj Vysočina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jihomoravský 0,00 0,23 0,21 0,00 0,18 

Olomoucký 0,15 0,00 0,00 0,04 0,14 

Zlínský 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 

Moravskoslezský 0,38 0,27 0,43 0,39 0,32 

Pramen: MPSV - Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí - Počet neuspokojených žádostí o 
sociální služby + databáze ČSÚ - počty obyvatel v rámci ČR a v jednotlivých krajích 

 

Podíl žadatelů, kterým nebyla poskytnuta služba noclehárny se meziročně 

(mezi roky 2010-2011) zvýšil o 0,15 p.b. na 1 000 obyvatel, v roce 2014 se však vrátil 

na původní hodnotu z roku 2010 a dosahoval zhruba 0,12 % neuspokojených žadatelů 

o noclehárnu na tisíc obyvatel. 

Na souboru shromážděných dat lze sledovat určité meziregionální rozdíly. Hod-

nota uvedeného indikátoru je výrazně ovlivněna počtem osob bez přístřeší 

v jednotlivých regionech, ale také kapacitou exitujících služeb, které poskytují nocleh 

na území těchto regionů. K poměrně významnému nárůstu podílu neuspokojených 

žádostí došlo v roce 2011 v Královéhradeckém kraji (2,73 %). Během dalších dvou let 

se tento podíl snižoval až na 0,25 % v roce 2014, nicméně i tak zůstává krajem 

s druhým nejvyšším podílem neuspokojených žádostí o noclehárny mezi všemi regiony 

a výrazně nad celorepublikovým průměrem (0,12 %). Vyšší podíl neuspokojených 

žádostí vykazuje už jen kraj Karlovarský (0,32 %), v němž se ale hodnoty 

v předchozích letech nesledovaly, a kraj Moravskoslezský (0,32 %). Vysokého podílu 

neuspokojených žadatelů o službu noclehárny dosahovalo v období mezi lety 2010 a 

2014 také Hlavní město Praha. Ačkoliv tento podíl v roce 2014 ve srovnání s rokem 

2010 klesl o 0,37 p.b., pohyboval se během tohoto období poměrně vysoko nad 

celorepublikovým průměrem. Celkově lze sledovat trend v poklesu počtu neuspokoje-

ných žádostí téměř ve všech krajích s výjimkou Olomouckého (nárůst o 0,1 p.b.), 

Jihomoravského (nárůst o 0,18 p.b.) a Pardubického (nárůst o 0,12 p.b.).  
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C23-8 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba azylové domy, ačkoliv 

žádali / 1 000 obyvatel 

 2010 2011 2012 2013 2014 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba 
azylové domy, ačkoliv žádali / 1 000 obyvatel 

0,40 0,45 0,50 0,44 0,51 

kraje 

Hl. město Praha 0,39 0,58 0,86 0,62 0,73 

Středočeský 0,32 0,52 0,60 0,52 0,34 

Jihočeský 0,41 0,26 0,21 0,27 1,35 

Plzeňský 0,12 0,10 0,12 0,22 0,14 

Karlovarský 0,45 0,44 0,93 0,60 0,67 

Ústecký 0,42 0,56 0,85 0,84 0,90 

Liberecký 0,32 0,41 0,29 0,30 0,46 

Královéhradecký 0,15 0,30 0,22 0,13 0,18 

Pardubický 0,22 0,46 0,51 0,56 0,44 

Kraj Vysočina 0,31 0,46 0,43 0,44 0,24 

Jihomoravský 0,31 0,46 0,27 0,23 0,32 

Olomoucký 0,29 0,29 0,29 0,21 0,34 

Zlínský 0,91 0,40 0,57 0,49 0,54 

Moravskoslezský 0,77 0,64 0,57 0,53 0,36 

Pramen: MPSV - Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí - Počet neuspokojených žádostí o 
sociální služby + ČSÚ - počty obyvatel v rámci ČR a v jednotlivých krajích 

 

Podíl žadatelů, kterým nebyla poskytnuta služba azylové domy se meziročně 

(mezi roky 2010-2014) zvýšil o 0,11 p.b. na 1 000 obyvatel. Tento podíl se tak od 

roku 2010 zvýšil téměř ve všech krajích, a to i meziročně mezi léty 2013 a 2014. 

I u tohoto podílu lze sledovat některé významné meziregionální rozdíly. 

K nejvyššímu nárůstu hodnoty podílu neuspokojených žádostí o tuto službu na 1 000 

obyvatel ve sledovaném období došlo zejména v Jihočeském kraji (o 94 p.b.), 

Ústeckém kraji (o 0,48 p.b.), Hlavním městě Praze (o 0,34 p.b.), Karlovarském (0,22 

p.b.) a Pardubickém kraji (o 0,22 p.b.). Naopak, Zlínský kraj, který v roce 2010 

vykazoval vysoce nadprůměrný podíl neuspokojení touto službou (0,91 %), dosáhl 

v průběhu sledovaného období téměř 0,4 % poklesu tohoto podílu. Ještě výraznějšího 

snížení tohoto podílu dosáhl Moravskoslezský kraj s poklesem o 0,41 p.b.  
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C23-9 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba chráněné bydlení, 

ačkoliv žádali / 1 000 obyvatel 

 2010 2011 2012 2013 2014 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba 
chráněné bydlení, ačkoliv žádali / 1 000 obyvatel 

0,24 0,19 0,21 0,20 0,19 

kraje 

Hl. město Praha 0,12 0,08 0,05 0,06 0,12 

Středočeský 0,15 0,08 0,07 0,11 0,11 

Jihočeský 0,07 0,07 0,09 0,08 0,04 

Plzeňský 0,01 0,00 0,02 0,02 0,14 

Karlovarský 0,05 0,06 0,03 0,02 0,03 

Ústecký 0,05 0,09 0,11 0,15 0,10 

Liberecký 0,07 0,08 0,07 0,06 0,03 

Královéhradecký 0,04 0,04 0,06 0,05 0,02 

Pardubický 0,02 0,07 0,07 0,37 0,03 

Kraj Vysočina 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 

Jihomoravský 0,09 0,09 0,12 0,13 0,11 

Olomoucký 1,94 1,92 2,04 1,64 1,54 

Zlínský 0,98 0,34 0,35 0,04 0,07 

Moravskoslezský 0,08 0,07 0,11 0,14 0,20 

Pramen: MPSV - Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí - Počet neuspokojených žádostí o 
sociální služby + ČSÚ - počty obyvatel v rámci ČR a v jednotlivých krajích 

 

Podíl žadatelů, kterým nebyla poskytnuta služba chráněné bydlení, se v období 

mezi roky 2010-2014 snížil o 0,045 p.b. na 1 000 obyvatel v rámci celorepublikového 

měřítka a dosáhl hodnoty 0,19 %. K největšímu navýšení tohoto podílu mezi lety 2010 

-2013 došlo v Pardubickém kraji (o 0,35 p. b.), nicméně v roce 2014 zde došlo opět 

k prudkému poklesu tohoto podílu o 0,34 p.b., k významnému nárůstu oproti roku 

2013 došlo zejména v Plzeňském kraji (o 0,12 p.b.) a Hlavním městě Praze (o 0,06 

p.b.). Naopak, k výraznému snížení tohoto podílu došlo mezi lety 2010-2013 ve 

Zlínském kraji, a to až o 0,94 % na 1000 obyvatel kraje. K výraznému snížení tohoto 

indikátoru došlo v tomto období také v Olomouckém kraji (o 0,3 p. b.), kde se tento 

podíl ještě dále snížil o 0,1 p.b. v roce 2014. Nicméně podíl neuspokojených žádostí o 

sociální službu chráněného bydlení zůstává i v roce 2014 v tomto kraji výrazně nejvyšší 

(na úrovni 1,54 %), čímž udržuje trend kraje s nejnižší mírou vybavenosti touto 

službou po celé sledované období a významně tak ovlivňuje celorepublikový průměr 

hodnoty tohoto indikátoru; v žádném z krajů nepřesahuje tato hodnota výši 1 %. 

V ostatních krajích došlo v průběhu sledovaného období k mírným výkyvům v řádu 

setin procent.  
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C24-1 Podíl osob, jež deklarovaly neuspokojení zdravotní službou v důsledku 

nedosažitelnosti k celkovému počtu osob (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podíl osob, jež deklarovaly neuspokojení 
zdravotní službou v důsledku nedosažitelnosti 

0,6 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 

kraje 

Hl. město Praha x x x x x x 

Středočeský x x x x x x 

Jihočeský x x x x x x 

Plzeňský x x x x x x 

Karlovarský x x x x x x 

Ústecký x x x x x x 

Liberecký x x x x x x 

Královéhradecký x x x x x x 

Pardubický x x x x x x 

Kraj Vysočina x x x x x x 

Jihomoravský x x x x x x 

Olomoucký x x x x x x 

Zlínský x x x x x x 

Moravskoslezský x x x x x x 

Pramen: Eurostat (SILC)  

x údaje nejsou k dispozici 

 

Podíl osob neuspokojených potřebnou zdravotní službou v důsledku její nedosa-

žitelnosti se mezi lety 2009 a 2014 zvýšil o 0,5 p.b. v důsledku změny mezi roky 2009 

a 2010. Je sporné, zda tuto změnu považovat za významnou s ohledem na nízkou 

výchozí základnu. Dlouhodobý trend nedosažitelnosti je od té doby kolem 1 %. 

Hodnoty krajských statistik mapujících tuto oblast nejsou dohledatelné.  
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4. Prioritní oblast 3 - Sociální ochrana 

C25-1 Míra rizika chudoby (podle hranice 60 % mediánového příjmu) (%)  

  2010 2011 2012 2013 2014 

míra rizika chudoby 9,0 9,8 9,6 8,6 9,7 

- muži 8,0 8,9 8,7 7,7 8,9 

- ženy 10,0 10,6 10,5 9,4 10,5 

- osoby do 18 let 14,3 15,2 13,9 11,3 14,7 

- 18-24 let 11,2 12,7 13,4 11,4 10,7 

- 25-54 let 8 9,1 9,0 8,4 9,3 

- 55-64 let 6,2 6,8 7,7 7,5 7,5 

- osoby ve věku 65 a více let 6,8 6,6 6,0 5,8 7,0 

- pracující  3,7 4,0 4,5 4,0 3,6 

- nezaměstnaní 41,2 46,5 46,6 44,3 47,8 

- důchodci 6,6 6,7 6,4 6,1 6,0 

- ostatní neaktivní  13,6 14,9 14,1 12,5 14,8 

typy domácností 

- jednotlivec, mladší 65 let 17,4 19,0 16,2 16,5 16,2 

- jednotlivec, 65 let a více 18,7 17,2 13,6 12,8 14,5 

- dvojice dospělých, oba mladší 65 let 5,9 7,3 7,1 6,2 7,6 

- dvojice dospělých, alespoň jeden 65 let 
a více 

1,9 2,7 2,3 2,3 3,7 

- dvojice dospělých s 1 dítětem 7,9 6,8 6,8 8,5 8,0 

dvojice dospělých se 2 dětmi 8,7 9,3 8,9 6,4 8,3 

dvojice dospělých se 3 a více dětmi 20,9 23,9 22,4 13,8 24,0 

jeden dospělý s dítětem/dětmi 37,7 35,6 31,3 27,8 35,9 

domácnosti 3 a více dospělých  2,9 3,1 5,9 5,3 3,0 

domácnosti 3 a více dospělých s dětmi 5,7 9,5 10,1 10,0 6,9 

NUTS II 

Praha 4,0 4,6 6,2 4,4 5,3 

Střední Čechy 7,4 6,1 7,3 4,8 5,3 

Jihozápad 7,0 7,3 7,0 6,9 8,7 

Severozápad 14,6 17,1 14,5 12,9 14,1 

Severovýchod 7,8 7,9 8,2 8,8 9,4 

Jihovýchod 9,6 10,0 9,1 6,6 8,1 

Střední Morava 10,1 11,3 11,0 10,3 12,1 

Moravskoslezsko 11,9 15,1 14,7 15,3 16,0 

Pramen: Eurostat, databáze on-line  

 

Míra rizika chudoby se udržuje pod 10 %, v letech 2010 až 2012 narostla z 9 % 

na 9,6 %, ale v roce 2013 poklesla o celý procentní bod na 8,6 % a byla nejnižší ze 

všech zemí EU, 8 p.b. pod evropským průměrem (16,7 % za EU-28). V roce 2014 

míra rizika narostla na 9,7 %, ale stále zůstává na výrazně nejnižší hodnotě v rámci 

EU-28 (průměr byl 17,2 %). 

V roce 2013 došlo k poklesu rizika chudoby v případě osob do 18 let (o 3 p.b.) 

na 11,3 % a také u dalších typů domácností tradičně silně ohrožených rizikem 
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chudoby: konkrétně jde o úplné domácnosti se třemi a více dětmi (pokles o 7 p.b.) na 

13,8 % a neúplných domácností s dětmi (o 10 p.b.) na 27,8 %. Rok 2014 však ukázal, 

že se jednalo pouze o dočasný výkyv, do jisté míry se v příznivých indikátorech mohla 

projevit i chyba výběru spojená s menší četností těchto typů domácností. Především 

ve srovnání s rokem 2013 narostla míra rizika chudoby dětí (a to o 3,4 procentního 

bodu), neúplných domácností s dětmi (na 36 %) a úplných domácností se třemi a více 

dětmi (24 %). 

Ve srovnání s rokem 2010 se v roce 2013 zvýšilo riziko chudoby v případě 

nezaměstnaných (o 3 p.b.) na 44,3 %, i když se proti roku 2012 o více než 2 p.b. 

snížilo. V roce 2014 toto riziko dále narostlo o 3,5 p.b. na 47,8 %. 

V porovnání s rokem 2010 vzrostlo v roce 2013 riziko chudoby v regionu 

Moravskoslezsko o 3 p.b., na 15,3 %, vysoké bylo rovněž v regionu Severozápad 

(skoro 13 %), i když proti roku 2010 pokleslo. V roce 2014 toto riziko dále narostlo 

v regionu Moravskoslezsko na 16 % a v regionu Severozápad na 14,1 %, v regionu 

Střední Morava na 12,1 %. 

Nízká míra rizika chudoby je do značné míry dána nízkou mírou rizika chudoby 

před sociálními transfery (pokud započteme důchody do příjmů před transfery, je míra 

rizika chudoby na úrovni 16,6 % oproti 25,8 % v průměru v EU-28 v roce 2013 a 17,2 

% proti průměru EU 26,1% v roce 2014. Současně to znamená, že důchodový systém 

(jenž je v ČR výrazně vertikálně redistributivní) dobře eliminuje rizika chudoby 

důchodců.  

 

C25-2 Míra rizika chudoby dětí (podle hranice 60 % mediánového příjmu) 

(osoby mladší 18 let) (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

míra rizika chudoby dětí 14,3 15,2 13,9 11,3 14,7 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

Míra rizika chudoby u osob do 18 let převyšuje o plných 5 p.b. celkovou míru 

rizika chudoby, oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 3,4 p.b. Hodnota je výrazně nižší 

oproti průměru za EU-28 (21,1 %). 

 

C25-3 Míra rizika chudoby po nákladech na bydlení (podle hranice 60 % 

mediánového příjmu) (%)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

míra rizika chudoby po nákladech na bydlení 26,8 27,1 28,0 28,3 28,5 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

Pokud poměřujeme příjmy k hranici chudoby poté, co odečteme domácnostem 

náklady na bydlení z jejich příjmu, pak se pod hranicí chudoby nalézá téměř 

trojnásobný podíl osob z celku populace. Tento podíl stále mírně narůstá (odráží to růst 

nákladů na bydlení ve výdajích domácností). Tento výsledek varuje před přeceňováním 

pozitivního vývoje ukazatele rizika příjmové chudoby. Hodnota je zatím nižší, než je 

průměr zemí EU-28, tj. 32,6 % v roce 2014.  
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C25-4 Míra rizika déle trvající/persistent chudoby (podle hranice 60 % 

mediánového příjmu) (%) 

Míra rizika déle trvající chudoby zahrnuje podíl osob, jejichž ekvivalizovaný 

příjem byl pod úrovní hranice chudoby v daném roce šetření a vedle toho alespoň ve 

dvou ze tří předchozích let (Eurostat).  

 2010 2011 2012 2013 2014 

míra rizika déle trvající chudoby 5,5 4,2 4,3 4,1 3,4 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

Míra rizika déle trvající chudoby byla 3,4 % v roce 2014 (poklesla oproti roku 

2010 o 2 p.b.), je výrazně nízká proti průměru EU-20, jenž se dlouhodobě pohybuje 

kolem 10 % (10,1 % v roce 2013).  

 

C26-1 Silná materiální deprivace (%) 

Podle vymezení Eurostatu silně materiálně deprivované osoby jsou ty, jejichž 

životní podmínky jsou silně omezené nedostatkem zdrojů: nemohly si v daném roce 

dotazování dovolit, ačkoliv by to chtěly, nejméně 4 položky z následujících 9 položek:  

i)  platit nájem nebo platby spojené s bydlením,  

ii)  dostatečně otápět byt,  

iii)  uhradit neočekávané výdaje,  

iv)  jíst maso, ryby či proteinový ekvivalent každý druhý den,  

v)  týden dovolené mimo domov,  

vi)  automobil,  

vii)  pračku,  

viii) barevnou televizi,  

ix)  telefon (mobil). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015p 

silná materiální deprivace (4 položky  
a více) 

6,2 6,1 6,6 6,6 6,7 5,2 

- muži 5,8 5,6 6 5,9 6,2 4,6 

- ženy 6,5 6,7 7,2 7,2 7,2 5,8 

- osoby do 18 let 8,6 8,0 8,8 7,3 9,7 7,0 

- 18-24 let 7,4 6,1 7,3 9,0 6,8 6,5 

- 25-54 let 5,9 5,9 6,1 6,4 6,4 4,8 

- 55-64 let 5,4 5,4 6,6 6,2 5,7 5,0 

- osoby ve věku 65 a více let 4,3 5,4 6 5,3 5,1 3,9 

- pracující  3,7 3,7 4 4,2 3,5 x 

- nezaměstnaní 24,5 22,3 24 23,9 24,7 x 

- důchodci 4,6 5,5 6,2 5,6 5,0 x 

- ostatní neaktivní  7,5 7,1 8,1 8,7 9,7 x 
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pokračování tabulky 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015p 

typy domácností 

jednotlivec, mladší 65 let 11,3 11,3 12,3 12,2 11,9 13,3 

jednotlivec, 65 let a více 6,7 10 10,8 8,5 7,6 5,9 

dvojice dospělých, oba mladší 65 let 5 6 5,2 7,0 5,0 3,6 

dvojice dospělých, alespoň jeden 65 let a více 3,3 3,4 3,8 4,2 4,1 3,4 

dvojice dospělých s 1 dítětem 5,4 4 5,2 5,6 5,6 3,6 

dvojice dospělých se 2 dětmi 5 3,4 3,6 3,9 4,0 3,6 

dvojice dospělých se 3 a více dětmi 12,5 11,7 12,9 10,4 14,4 9,1 

jeden dospělý s dítětem/dětmi 20,2 18,9 17,7 13,9 24,1 15,7 

domácnosti 3 a více dospělých  4,9  4,6  5,7  5,0 3,9 2,3 

domácnosti 3 a více dospělých s dětmi 4,4 7,1 7,6 8,0 7,2 6,8 

NUTS II 

Praha 4,2 3,7 6 5,1 5,9 x 

Střední Čechy 4,9 2,9 4,8 4,3 3,7 x 

Jihozápad 7,2 7,6 5,5 4,5 3,4 x 

Severozápad 9,3 9,8 11,6 13,4 13,5 x 

Severovýchod 3,8 6,1 5,1 4,9 5,3 x 

Jihovýchod 5 3,7 5,1 4,9 4,5 x 

Střední Morava 6,1 6,5 7 6,7 7,7 x 

Moravskoslezsko 10,2 10,2 9,3 10,6 11,9 x 

Pramen: Eurostat, databáze on-line; p předběžný údaj 

x údaje nejsou k dispozici 

 

Silná materiální deprivace je na úrovni podílu 6,7 % osob v roce 2014 a zůstala 

proti předchozím rokům na přibližně stejné úrovni.  Je nižší oproti průměru EU-28                   

(9,0 %) o 2,3 p.b. Za pozornost stojí její stabilně téměř čtyřnásobně vyšší úroveň 

v případě nezaměstnaných osob (24,7 %).  

Silná materiální deprivace je vyšší v případě žen (7,2 %), v případě osob ve 

věku do 18 let (9,7 %), neúplných rodin s dětmi (24 %) a úplných rodin se třemi a 

více dětmi (14,4 %). Výrazně se zvýšila v regionu Severozápad (o 4 p.b. od roku 2010, 

i meziročně k roku 2012, a to na 13,5 %). Vysoká je také v regionu Moravskoslezsko, 

kde se též postupně zvyšuje (11,9 %), i když je zde třeba brát v úvahu možnou roli 

chyby výběru.  

Předběžné výsledky za rok 2015 naznačují možnost zlepšení tohoto indikátoru, 

zvláště v případě více ohrožených skupin (viz výše), ale zhoršení u domácností 

jednotlivců v produktivním věku. 

 

C 26-2 Národně specifický indikátor materiální deprivace (3 z 9 položek) 

Národně specifický indikátor zachycuje podíl osob, jimž se v roce šetření 

nedostává (ačkoliv by to chtěly) nejméně 3 z dále uvedených položek (byly vybrány 

s ohledem na to, že lépe než jiné rozlišují v české populaci míru deprivace, jen zčásti 

se kryjí s položkami, jež zahrnuje předchozí indikátor: zejména zahrnuje 3 indikátory 

vztažené k bydlení a 2 indikátory finanční deprivace).  
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Nemohou si dovolit:  

i)  dostatečně otápět byt, 

ii)  jíst maso, ryby či proteinový ekvivalent každý druhý den, 

iii)  osobní počítač,  

iv)  automobil, 

a/nebo, jejich byt je:  

v)  vlhký,  

vi)  malý,  

vii)  náklady na bydlení jsou pro ně velkou zátěží,  

a/nebo:  

viii) vychází s příjmy s velkými obtížemi,  

ix)  splácení půjček je pro ně velkou zátěží.  

 

Poznámka: tento indikátor je odlišný obsahem od předchozího indikátoru (viz definice). ČSÚ sleduje rovněž 

deprivaci ve 3 a více položkách, ta se vztahuje ale k definici pro předchozí indikátor podle Eurostatu. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

materiální deprivace (3 položky a více) 11,6 12,6 12,3 11,6 12,8 

- muži 10,7 11,7 11,1 10,6 11,3 

- ženy 12,6 13,4 13,3 12,8 13,7 

- osoby do 18 let 17,1 17,2 15,8 13,7 16,9 

- 18-24 let 13,1 13,7 14,1 14,5 15,2 

- 25-54 let 11,6 12,4 11,4 11,2 7,8 

- 55-64 let 8,7 10 10,6 10,6 11,1 

- osoby ve věku 65 a více let 8,4 9,2 11,0 11,0 9,9 

typy domácnosti 

- plně zaměstnaná 7,9 8,4 7,5 7,1 8,0 

- nezaměstnaná (nikdo z dospělých nepracuje, 
nezaměstnaný) 

26,2 31,9 30,0 36,1 40,8 

- částečně zaměstnaná (jen jeden z dospělých 
pracuje) 

14,4 14,9 15,8 14,5 13,2 

- důchodců (65+, nikdo nepracuje) 8,6 8,2 11,1 10,7 9,3 

- jednotlivec, mladší 65 let 17,6 16,8 17,0 16,2 17,3 

- jednotlivec, 65 let a více 11,8 14,4 17,8 15,7 14,4 

- dvojice dospělých, oba mladší 65 let 7,9 9,9 9,5 9,5 8,2 

- dvojice dospělých, alespoň jeden 65 let a více 6,4 6,7 8,5 8,7 7,5 

- dvojice dospělých s 1 dítětem 11,3 9,2 9,4 9,8 10,8 

- dvojice dospělých se 2 dětmi 7,9 9,7 9,4 8,2 9,7 

- dvojice dospělých se 3 a více dětmi 21,7 19,8 20,5 18,3 21,5 

- jeden dospělý s dítětem/dětmi 38,6 34,4 31,5 25,3 36,6 

- ostatní domácnosti bez dětí 6,4 10,5 9,6 9,8 12,5 

- ostatní domácnost s dětmi 14,2 19,6 15,4 16,5 16,2 
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pokračování tabulky 

 2010 2011 2012 2013 2014 

kraj 

Praha x 10,8 10,3 5,7 9,7 

Středočeský x 8,4 10,8 11,3 9,5 

Jihočeský x 8 10,3 7,8 8,8 

Plzeňský x 16,1 9,3 8,7 10,8 

Karlovarský x 15,2 16,3 15,9 17,5 

Ústecký x 18,6 19,7 19,8 23,4 

Liberecký x 12,5 8,2 10,5 12,2 

Královéhradecký x 8 10,4 11,8 8,2 

Pardubický x 17 14,4 12,5 12,1 

Kraj Vysočina x 12,7 12,9 11,3 13,0 

Jihomoravský x 10,8 9,1 7,7 9,7 

Olomoucký x 13,5 13,0 10,3 12,0 

Zlínský x 10,1 9,7 11,3 13,6 

Severomoravský x 17,1 16,9 18,5 20,3 

Pramen: vlastní výpočty na primárních datech SILC 

x údaje za rok 2010 nejsou k dispozici 

 

Podíl osob, jimž se v roce šetření nedostává (ačkoliv by to chtěly) nejméně 3 

specifických položek z vymezených 9 položek, dosáhl v roce 2014 12,8 %. Mírně vyšší 

je deprivace v případě žen, a zvláště dětí (osob do 18 let), osob ve věku 18-24 let, u 

domácností jednotlivců. Výrazně vyšší je v případě domácností se třemi a více dětmi a 

neúplných domácností s dětmi.  

Především je ale míra materiální deprivace výrazně vysoká v tzv. 

nezaměstnaných domácnostech a od roku 2010 výrazně narostla (z 26 na 41 %). 

Výrazně vyšší je materiální deprivace (stabilně) v krajích Ústeckém, 

Severomoravském a Karlovarském, v roce 2014 zde ještě narostla. Obecně lze říci, že 

se v tomto indikátoru v roce 2014 prohloubilo znevýhodnění již tak více deprivovaných 

skupin populace a regionů. 

 

C27-1 Relativní propad příjmů osob v riziku chudoby (poverty gap) 

Indikátor relativního propadu příjmů naznačuje intenzitu chudoby v případě 

osob, které jsou pod hranicí chudoby. Měří se jako rozdíl mezi úrovní hranice chudoby 

(stanovené jako 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu po sociálních transferech) a 

mediánem ekvivalizovaného disponibilního příjmu osob, jež se nalézají pod hranicí 

chudoby. Je vyjádřen jako procento úrovně hranice chudoby.  

 2010 2011 2012 2013 2014 

celkem 21,1 17,2 19,1 16,6 18,0 

- muži 23,6 19,1 20,2 17,8 18,7 

- ženy 18,9 16,5 17,7 16,1 17,4 

- osoby ve věku do 18 let 25,5 17,7 20,5 19,8 20,1 

- ve věku 18-64 let 22,2 19,4 21,5 17,3 19,0 

- osoby ve věku 65 a více let 7,5 8,1 7,1 8,3 7,3 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 
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V roce 2013 byl relativní propad příjmů osob v riziku chudoby 16,6 %, což je 

proti roku 2012, i proti roku 2010 zřejmé snížení. V roce 2014 však hodnota tohoto 

indikátoru vzrostla na 18 % 

Vyšší je relativní propad příjmů v případě mužů v porovnání se ženami (rozdíl 

je 0,7 p.b.). Výrazně nižší je propad příjmů osob v riziku chudoby k hranici chudoby 

v případě osob nad 65 let proti ostatním věkovým kategoriím, nejvyšší je v případě 

dětí (20,1 %) - ale poklesl na druhé straně od roku 2010 o 5,5 p.b. Relativní propad 

příjmů osob v riziku chudoby je o 8,2 p.b. nižší proti průměru EU-28 (26,2 %), 

v případě dětí je o 6,8 % nižší. 

 

C27-2 Kvintilový poměr S80/S20 

Kvintilový poměr příjmů je poměr celkového příjmu dosahovaného 20 procenty 

populace s nejvyššími příjmy (nejvyšší příjmový kvintil) k celkovému příjmu 

dosahovanému 20 % populace s nejnižšími příjmy (nejnižší příjmový kvintil). Příjem je 

chápán jako ekvivalizovaný disponibilní příjem. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

kvintilový poměr S80/S20 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

Kvintilový poměr příjmů zůstává v čase konstantní, což naznačuje, že příjmové 

nerovnosti se nezvyšují. To je významné z hlediska udržení stále nízké míry rizika 

chudoby před transfery, a tedy vyplývající nižší náročnosti na výkon sociálního systému. 

Průměr za EU-28 je výrazně vyšší: 5,2. 

 

C28-1 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby (%) 

Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby je indikována jako podíl 

osob s ekvivalizovaným příjmem před sociálními transfery (žádné sociální transfery 

nezapočítány do příjmu) pod hranicí chudoby, které se v důsledku započtení sociálních 

transferů dostaly na (a nad) hranici chudoby, k celkovému počtu osob s ekviva-

lizovaným příjmem před sociálními transfery pod hranicí chudoby. Je třeba zohlednit, 

že jsou zde brány v úvahu i důchody, respektive efekt důchodů. Proto je efektivnost 

tak vysoká, zejména v případě osob nad 65 let. 
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míra rizika chudoby 

míra rizika chudoby před sociálními 

transfery (včetně důchodů) 

efektivnost sociálních transferů 

včetně důchodů při eliminaci 
chudoby 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

celkem 9,0 9,8 9,6 8,6 9,7 37,2 37,8 38,1 36,9 37,1 75,8 74,1 74,8 76,7 73,9 

- muži 8,0 8,9 8,7 7,7 8,9 34,4 34,9 34,6 33,6 33,8 76,7 74,5 74,9 77,1 73,7 

- ženy 10,0 10,5 10,6 9,4 10,5 39,8 40,6 41,4 40,1 40,2 74,8 73,9 74,4 76,6 73,9 

do 18 let 14,3 15,2 13,9 11,3 14,7 28,9 29,8 28,8 24,7 27,5 50,5 49,0 51,7 54,3 46,6 

18-24 let 11,2 12,7 13,4 11,4 10,7 22,6 23,6 24,0 22,9 21,0 50,4 46,2 44,2 50,2 49,1 

25-54 let 8,0 9,1 9,0 8,4 9,3 21,1 21,9 21,2 20,5 20,1 62,1 58,4 57,5 59,0 53,7 

55-64 let 1,9 2,4 2,8 7,5 7,5 51,4 51,1 51,1 48,8 46,2 96,3 92,6 93,3 84,6 83,8 

65 a více let 6,8 6,6 6,0 5,8 7,0 89,5 88,9 89,6 89,3 89,7 92,4 92,6 93,3 93,5 92,2 

jednotlivec, 

mladší 65 let 
17,4 19,0 16,2 16,5 16,2 39,6 40,0 38,6 35,3 34,2 56,1 52,5 58,0 53,3 52,6 

jednotlivec, 65 let 
a více 

18,7 17,2 13,6 12,8 14,5 98,3 98,1 97,8 97,1 97,7 80,1 82,5 86,1 86,8 85,2 

dvojice dospělých, 

oba mladší 65 let 
5,9 7,3 7,1 6,2 7,6 34,2 32,9 32,5 29,8 25,2 82,7 77,8 78,2 79,2 70,5 

dvojice dospělých, 

alespoň jeden 65 

let a více 

1,9 2,7 2,3 2,3 3,7 89,7 89,3 89,5 87,9 86,6 97,9 97,0 97,4 97,4 95,7 

dvojice dospělých 
s 1 dítětem 

7,9 6,8 6,8 8,5 8,0 18,9 18,8 18,1 19,0 18,9 58,2 63,8 62,4 55,3 57,7 

dvojice dospělých 

se 2 dětmi 
8,7 9,3 8,9 6,4 8,3 19,3 18,4 19,1 14,7 16,7 54,9 49,5 53,4 56,5 50,3 

dvojice dospě-

lých se 3 a více 
dětmi 

20,9 23,9 22,4 13,8 24,0 39,5 40,9 43,7 33,7 38,4 47,1 41,6 48,7 59,1 37,5 

jeden dospělý 

s dítětem/dětmi 
37,7 35,6 31,3 27,8 35,9 52,3 52,1 47,0 41,6 52,3 27,9 27,6 33,4 33,2 31,4 

3 a více dospělých 2,9 3,1 5,9 5,3 3,0 25,8 26,3 27,5 30,0 28,5 88,7 88,2 78,5 82,3 89,5 

3 a více dospělých 
s dětmi 

5,7 9,5 10,1 10,0 6,9 27,9 33,3 28,7 31,0 25,2 79,6 71,5 64,8 67,7 72,6 

Pramen: Eurostat, databáze on-line, vlastní výpočty 

 

Efektivnost sociálních transferů v eliminaci chudoby se dlouhodobě udržuje 

kolem 75 %. V roce 2014 klesla o 2,8 p.b. pod úroveň roku 2011. Nižší efektivnost a 

také větší pokles efektivnosti se projevil v případě, neúplných domácností s dětmi 

(31,4 %) a v případě domácností se třemi a více dětmi (37,5 %), roli zde může však 

hrát chyba výběru. 

 

C28-2 METR při přechodu ze mzdy 33 % na 67 % průměrné mzdy (%) 

Jde o poměr hodnoty sociálních dávek, o něž osoba (domácnost) přijde, plus 

hodnoty daní, jež zaplatí navíc, vůči celkovému zvýšení mzdy osoby (a tudíž příjmu 

domácnosti). 

typ domácnosti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

jednotlivec 46,87 47,50 48,86 48,42 48,42 48,96 

jednotlivec, 2 děti 59,76 59,58 48,86 48,16 48,15 48,96 

dvojice, 2 děti partner nepracuje 90,95 90,11 90,29 95,87 95,60 92,92 

dvojice, 2 děti partner pracuje (67 % 
průměrné mzdy) 

40,11 25,00 26,24 39,43 39,66 27,08 

Pramen: Evropská komise; Tax and benefits indicators database 

 

Poměr hodnoty sociálních dávek, o něž osoba (domácnost) přijde, plus hodnoty 

daní, jež zaplatí navíc, vůči celkovému zvýšení mzdy osoby (a tudíž příjmu domácnosti) 

se v případě vybraných typů domácností udržoval od roku 2011 poměrně konstantní 
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v případě domácností jednotlivců a neúplných domácností. V případě dvojic se dvěma 

dětmi a dvěma pracovními příjmy došlo mezi roky 2011 a 2012 ke zvýšení z 27 na 39 

% (hodnota zůstala stejná v roce 2013), v roce 2014 opět poklesla k 27 %. Vysoká je 

tato hodnota u dvojice se dvěma dětmi, kde partner nepracuje, i když v roce 2014 

mírně poklesla (na 93 %). V případě jednotlivců bez dětí či s dětmi je tato hodnota do 

50 %, což je úroveň, která neohrožuje příliš pracovní pobídky.  

V případě úplné domácnosti se dvěma dětmi (partner nepracuje) však je 

ekonomická pobídka ke zvyšování pracovního příjmu minimální. Je to patrně více než 

dopadem sociálních dávek způsobeno dopadem vysokých hodnot daňových slev.  

 

C29 - 1,2,3,4 Poměr hranice garantovaného minimálního příjmu k odpovídající 

hranici chudoby podle ekvivalizovaného příjmu 

Jde o poměr hodnoty životního minima domácnosti (zahrnuty jen výdaje na 

živobytí podle platného zákona o hmotné nouzi) vůči hranici chudoby podle ČSÚ. 

Hodnota životního minima je přitom přepočtena pro danou domácnost podle ekviva-

lenční stupnice (1; 0,5; 0,3), neboť takto metodika Eurostatu stanoví příjem na osobu 

v domácnosti. Sledováno pro definované typy domácností: jednotlivec, dvojice 

dospělých bez dětí, dvojice dospělých s dvěma dětmi (10-15 let), jeden dospělý 

s jedním dítětem (10-12 let). 

Růst hodnoty indikátoru znamená lepší ‚sociální ochranu‘, respektive vyšší 

štědrost systému dávek hmotné nouze. Může pomoci vysvětlit vývoj indikátoru 

efektivnosti transferů při eliminaci chudoby, a tedy i zdroje růstu či poklesu rizika 

chudoby, relativního propadu příjmů chudých domácností, materiální deprivace, a tedy 

i sociálního vyloučení. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

jednotlivec 33,5 33,2 35,6 35,2 34,4 

dvojice bez dětí 39,2 38,8 41,5 41,1 40,2 

dvojice se dvěma dětmi ve věku 10-15 let 48 47,5 51 50,5 49,3 

jednotlivec s jedním dítětem 10-15 let 41,9 41,5 42,4 42,0 41,0 

Pramen: ČSÚ (hranice chudoby na rok a osobu), MPSV (částky životního minima), vlastní propočty. 

 

Poměr hodnoty životního minima (zahrnuty jen výdaje na osobní potřeby 

jednotlivce) vůči hranici chudoby podle ČSÚ je v roce 2014 v případě jednotlivce             

34,4 %, v případě dvojice osob bez dětí asi 40 %, v případě úplné domácnosti se                  

2 dětmi (10-15) 49 % a v případě neúplné domácnosti se 2 dětmi pak 41 %. Proti 

roku 2010 a 2011 to představuje mírné navýšení (valorizací částek životního minima 

od roku 2012), zatímco v předchozích letech před rokem 2010 se tento poměr 

postupně snižoval. Avšak v porovnání s rokem 2012 se jedná o pokles zhruba 1,5 p.b. 

v případě všech typů domácností v důsledku toho, že životní minimum nebylo 

valorizováno.  

Při aplikaci tohoto typu indikátoru, kdy je použita ekvivalenční škála, která bere 

v úvahu úsporu z množství v míře, jež odpovídá definici rizika chudoby podle 

Eurostatu, se jeví být úplné domácnosti s dětmi oproti ostatním typům domácností 

(zejména jednotlivců) ve výhodnější pozici. Je však potřeba brát v úvahu, že nejsou 

zahrnuty částky, které hradí náklady domácnosti na bydlení. 
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C29-5 Výdaje na sociální ochranu jako podíl HDP (%) 

podle funkcí sociální ochrany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CELKEM 17,4 19,5 19,5 19,5 19,9 19,6 

1. nemocenská/zdravotní péče 5,5 6,1 6,0 6,0 6,1 6,0 

2. invalidita 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 

3. stáří 7,0 7,9 8,1 8,5 8,8 8,6 

4. pozůstalí 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

5. rodina/děti 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 

6. nezaměstnanost 0,6 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 

7. bydlení 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 

8. sociální vyloučení jinde 
neklasifikované 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Pramen: MPSV ČR (podle metodiky ESPROSS) 

 

podle oblastí sociálně-zdravotního 
systému 
podíl výdajů k HDP (v %) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

sociálně-zdravotní systém celkem 18,3 20,2 20,1 20,1 20,1 19,3 19,1 

sociální systém  11,4 12,5 12,5 12,6 12,7 12,2 12,0 

 - důchodový systém 7,9 8,8 8,9 9,4 9,7 9,1 8,8 

 - nemocenské a mat. dávky 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

 - politika zaměstnanosti 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 

 - státní sociální podpora 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 

 - soc. péče a soc. služby 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

 - správa  0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

zdravotnictví  6,9 7,8 7,6 7,5 7,6 7,1 7,1 

Pramen: VÚPSV - bulletin Vývoj hlavních sociálních a ekonomických ukazatelů, podle dat ČSÚ, vlastní 
propočty, aktuální data 

 

Procentní podíl výdajů na sociální ochranu k HDP se od roku 2009 pohybuje 

mezi 19 až 20%, mezi lety 2012 až 2014 však poklesl o více než jeden procentní bod, 

v důsledku poklesu výdajů na zdravotní systém a zejména důchodový systém (z 

hlediska složek systému). Naopak narostly výdaje na politiku zaměstnanosti a sociální 

péče a služeb. Výdaje v ostatních oblastech byly stabilní. Z jiného pohledu - podle 

funkcí systému - lze opět sledovat mezi lety 2008 až 2013 nárůst výdajů na stáří, 

nemocenská/zdravotní péče a bydlení, mírný pokles u funkcí rodina/děti a invalidita. 

Je třeba brát v úvahu pokles HDP v roce 2009, jenž způsobil relativní nárůst výdajů ve 

vztahu k HDP mezi lety 2008 a 2009. Úroveň výdajů je výrazně pod průměrem zemí 

EU-27, který byl v roce 2012 na úrovni 28,6 %. 
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5. Prioritní oblast 4 - Mainstreaming sociálního 

začleňování 

Viz indikátory obecné: O-1 až O-4  
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6. Prioritní oblast 5 - Regionální disparity a role 

samosprávy 

C30-1 Kompozitní indikátor (okresy) 

Pro lepší názornost uvádíme postupně údaje týkající se posledního kvintilu 

okresů seřazených podle logiky konstrukce jednotlivých položek od „nejlepších“ hodnot 

po „nejhorší“ a na závěr pak až údaje týkající se kompozitního indikátoru jako celku.  

 

a) (Průměrná) míra registrované nezaměstnanosti / (průměrný) podíl 

nezaměstnaných osob 

míra registrované nezaměstnanosti / podíl nezaměstnaných osob (poslední kvintil) 

2010 2011 2012 2013 

Česká Lípa 12,2 Louny 11,7 Přerov 11,8 Šumperk 9,7 

Tachov 12,2 Přerov 11,8 Ostrava-město 11,9 Přerov 9,8 

Kroměříž 12,3 Třebíč 11,8 Šumperk 11,9 Teplice 10,1 

Chomutov 12,9 Šumperk 12,1 Louny 12,3 Znojmo 10,2 

Šumperk 12,9 Teplice 12,6 Teplice 12,6 Louny 10,6 

Znojmo 13,1 Znojmo 12,6 Sokolov 12,8 Sokolov 10,7 

Sokolov 13,3 Sokolov 12,7 Znojmo 13,4 Hodonín 10,7 

Ústí nad Labem 13,4 Chomutov 12,9 Karviná 13,7 Děčín 10,9 

Teplice 13,7 Ústí nad Labem 13,1 Ústí nad Labem 13,7 Ostrava-město 10,9 

Karviná 14,2 Karviná 13,5 Chomutov 13,8 Jeseník 11,2 

Hodonín 14,9 Hodonín 14,1 Hodonín 13,9 Chomutov 11,6 

Děčín 15,1 Děčín 14,3 Děčín 14 Karviná 11,8 

Bruntál 15,6 Bruntál 15,6 Jeseník 14,6 Ústí nad Labem 12,1 

Jeseník 15,6 Jeseník 15,8 Most 15,8 Bruntál 13,0 

Most 16,2 Most 15,9 Bruntál 16,2 Most 13,5 

ČR celkem 9,0 ČR celkem 8,6 ČR celkem 8,6 ČR celkem 7,7 

Pramen: Statistiky MPSV ČR, vlastní výpočty 
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b) Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti 

podíl dlouhodobě nezaměstnaných (poslední kvintil) 

2010 2011 2012 2013 

Blansko 37,4 Brno-město 40,6 Bruntál 46,4 Hodonín 43,2 

Vsetín 37,4 Kladno 41,6 Děčín 42,0 Domažlice 43,7 

Hodonín 37,7 Karlovy Vary 41,9 Hodonín 40,1 Brno-město 44,5 

Sokolov 38,1 Sokolov 42,4 Chomutov 40,8 Teplice 44,8 

Karlovy Vary 38,1 Chomutov 42,4 Karviná 45,0 Přerov 44,9 

Chomutov 38,4 Hodonín 42,6 Kladno 41,9 Děčín 45,8 

Šumperk 38,4 Teplice 42,9 Kroměříž 39,7 Tachov 47,0 

Teplice 38,8 Bruntál 43,1 Most 45,0 Bruntál 47,1 

Přerov 39,1 Děčín 43,8 Ostrava-město 41,8 Sokolov 47,2 

Děčín 40,5 Ostrava-město 44,6 Přerov 42,7 Chomutov 47,6 

Ostrava-město 40,6 Přerov 45,0 Sokolov 40,7 Kladno 47,7 

Tachov 40,8 Tachov 45,4 Šumperk 41,6 Ostrava-město 48,8 

Ústí nad Labem 41,6 Ústí nad Labem 46,0 Tachov 42,1 Most 50,9 

Most 42,8 Most 46,1 Teplice 42,7 Karviná 51,1 

Karviná 44,6 Karviná 47,9 Ústí nad Labem 47,9 Ústí nad Labem 52,1 

ČR celkem 31,8 ČR celkem 36,2 ČR celkem 35,3 ČR celkem 39,7 

Pramen: MPSV ČR, vlastní výpočty 

Pozn.: Údaje se vztahují k 31. 12. daného roku. 

 

c) Podíl osob, jež jsou příjemci dávky příspěvek na živobytí  

podíl osob, jež jsou příjemci dávky hmotné nouze příspěvek na živobytí (poslední kvintil) v % 

2010 2011 2012 2013 

Nový Jičín 2,2 Náchod 3,0 Litoměřice 3,6 Litoměřice 3,8 

Liberec 2,2 Litoměřice 3,0 Český Krumlov 3,7 Přerov 4,1 

Litoměřice 2,3 Český Krumlov 3,1 Cheb 3,8 Český Krumlov 4,2 

Cheb 2,5 Cheb 3,2 Česká Lípa 4,0 Česká Lípa 4,3 

Louny 2,8 Jeseník 3,4 Louny 5,3 Teplice 6,0 

Teplice 3,1 Louny 3,9 Sokolov 5,9 Louny 6,0 

Sokolov 3,1 Sokolov 4,1 Teplice 5,9 Sokolov 6,2 

Jeseník 3,3 Teplice 4,1 Karviná 6,0 Karviná 6,6 

Ostrava-město 3,7 Ostrava-město 4,7 Ostrava-město 6,3 Jeseník 6,7 

Děčín 3,9 Karviná 4,9 Chomutov 6,4 Ostrava-město 7,0 

Karviná 3,9 Děčín 5,0 Děčín 6,6 Děčín 7,0 

Bruntál 4,1 Bruntál 5,5 Jeseník 6,6 Chomutov 7,1 

Ústí nad Labem 4,3 Chomutov 5,7 Bruntál 7,4 Bruntál 7,6 

Chomutov 4,5 Ústí nad Labem 5,9 Ústí nad Labem 7,7 Ústí nad Labem 8,2 

Most 5,8 Most 8,0 Most 8,6 Most 9,3 

ČR celkem 1,6 ČR celkem 2,1 ČR celkem 2,7 ČR 3,0 

Pramen: primární data o příjemcích dávek hmotné nouze, vlastní výpočty 

Pozn.: Údaje se vztahují k prosinci daného roku, v případě 2013 se ale vztahují k říjnu 2013, protože 
v důsledku změn informačního systému MPSV ČR jsou údaje za prosinec 2013 ve struktuře za okresy 
nedostupné. 
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d) Podíl osob s vysokoškolským vzděláním jako nejvyšším ukončeným 

podíl osob s vysokoškolským vzděláním (poslední kvintil) 

Český Krumlov  7,9 

Jeseník  7,9 

Znojmo  7,9 

Bruntál  7,6 

Louny  7,5 

Most  7,5 

Plzeň-jih  7,5 

Teplice  7,2 

Domažlice  6,9 

Česká Lípa  6,9 

Cheb  6,8 

Chomutov  6,4 

Děčín  6,2 

Tachov  5,8 

Sokolov  5,2 

ČR celkem 12,5 

Pramen: ČSÚ, vlastní výpočty 

Pozn.: Údaje se vztahují k březnu 2011. 

 

 

e) Přírůstek obyvatel stěhováním/1 000 obyvatel 

přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel (poslední kvintil) 

2010 2011 2012 2013 

Ústí nad Orlicí -2,2 Přerov -1,9 Žďár nad Sázavou -2,3 Karlovy Vary -2,8 

Sokolov -2,3 Karlovy Vary -1,9 Tachov -2,6 Přerov -2,8 

Rychnov nad Kněžnou -2,4 Děčín -2,1 Jičín -2,7 
Rychnov nad 
Kněžnou 

-2,9 

Havlíčkův Brod -2,6 Sokolov -2,2 Brno-město -2,9 Česká Lípa -3,0 

Bruntál -2,6 Prachatice -2,4 Chomutov -3,0 Děčín -3,1 

Prachatice -2,9 Bruntál -2,5 Karlovy Vary -3,5 Cheb -3,3 

Přerov -3,2 Česká Lípa -2,7 Ostrava-město -3,6 Ostrava-město -3,3 

Jeseník -3,3 Třebíč -3,1 Třebíč -3,7 Brno-město -3,3 

Most -3,6 Jeseník -3,1 Bruntál -3,7 Třebíč -3,5 

Trutnov -4,0 Brno-město -3,8 Český Krumlov -4,0 Tachov -3,7 

Děčín -4,1 Tachov -3,9 Cheb -4,1 Praha  -4,3 

Mladá Boleslav -4,2 Ostrava-město -4,1 Sokolov -4,3 Bruntál -4,7 

Ostrava-město -5,2 Ústí nad Labem -4,6 Ústí nad Labem -4,7 Sokolov -4,7 

Plzeň-město -5,8 Český Krumlov -4,7 Jeseník -5,7 Jeseník -5,3 

Karviná -9,2 Karviná -6,0 Karviná -6,1 Karviná -6,8 

ČR celkem 1,5 ČR celkem 1,6 ČR celkem 1,0 ČR celkem -0,1 

Pramen: ČSÚ, regionální statistiky, vlastní výpočty 

Pozn.: Údaje se vztahují k danému roku. 
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Kompozitní indikátor (okresy) 

Uvádíme kompozitní indikátor pro rok 2013. V tabulce jsou uvedeny a podle 

abecedy seřazeny všechny okresy v ČR a u jednotlivých položek kompozitního 

indikátoru jsou šedou barvou označena pole hodnot u těch okresů, které se u dané 

položky zařadily do posledního kvintilu. Výsledný ukazatel „počet položek, ve kterých 

se okres řadí do posledního kvintilu“, který je uveden v posledním sloupci tabulky, 

vyjadřuje počet „šedých polí“ u každého z okresů a byl vytvořen vizuální kontrolou a 

sečtením těchto polí. 

rok 2013 

položka 
a) 

podíl 
nezaměstna-

ných osob 

b) 
podíl 

dlouhodobé 
nezaměst-

nanosti 

c) 
podíl osob, jež 
jsou příjemci 
příspěvku na 

živobytí 

d) 
podíl osob 

s VŠ 
vzděláním 

e) 
přírůstek 
stěhová-

ním 

C 31-1: 
kompozitní 
indikátor 

(počet položek, 
ve kterých se 
okres řadí do 
posledního 
kvintilu) 

okres 

Benešov 5,2 25,7 1,3 9,8 3,7 0 

Beroun 6,5 37,3 1,9 10,4 9,1 0 

Blansko 7,1 39,4 1,6 11 2,4 0 

Brno-město 8,2 44,5 3,5 23,6 -3,3 2 

Brno-venkov 6,6 35,7 1,3 12,6 7,9 0 

Bruntál 13,0 47,1 7,6 7,6 -4,7 5 

Břeclav 8,1 35,1 2,0 8,5 0,3 0 

Česká Lípa 8,9 40,3 4,3 6,9 -3,0 3 

České Budějovice 5,4 27,7 1,4 14,5 3,0 0 

Český Krumlov 8,9 38,6 4,2 7,9 -1,8 2 

Děčín 10,9 45,8 7,0 6,2 -3,1 5 

Domažlice 6,4 43,7 1,7 6,9 1,9 2 

Frýdek-Místek 7,1 36,3 2,2 11,7 1,3 0 

Havlíčkův Brod 6,8 36,6 1,3 8,8 -1,2 0 

Hodonín 10,7 43,2 2,6 8,7 -1,5 2 

Hradec Králové 6,9 36,8 2,2 14,3 0,0 0 

Cheb 7,5 35,7 3,7 6,8 -3,3 2 

Chomutov 11,6 47,6 7,1 6,4 -1,7 4 

Chrudim 7,4 32,6 2,6 8,5 -0,3 0 

Jablonec n. Nisou 7,2 41,0 3,3 9,5 0,4 0 

Jeseník 11,2 32,3 6,7 7,9 -5,3 4 

Jičín 5,9 32,0 1,8 8,6 0,2 0 

Jihlava 7,2 37,8 2,2 9,9 -0,4 0 

Jindřichův Hradec 6,2 25,9 2,0 8,5 -1,0 0 

Karlovy Vary 8,8 42,1 3,8 8,5 -2,8 1 

Karviná 11,8 51,1 6,6 9,2 -6,8 4 

Kladno 8,1 47,7 3,5 10,3 4,7 1 

Klatovy 6,5 33,8 2,3 9 -1,3 0 

Kolín 8,6 38,4 2,9 8,9 4,1 0 

Kroměříž 8,7 42,4 3,1 10,3 -0,3 0 

Kutná Hora 8,2 38,9 2,4 9 1,3 0 

Liberec 8,2 40,9 3,7 11,6 1,3 0 

Litoměřice 8,9 39,8 3,8 8,3 -0,2 1 
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pokračování tabulky 

rok 2013 

položka 

a) 
podíl 

nezaměstna-
ných osob 

b) 
podíl 

dlouhodobé 
nezaměst-

nanosti 

c) 
podíl osob, jež 
jsou příjemci 
příspěvku na 

živobytí 

d) 
podíl osob 

s VŠ 
vzděláním 

e) 
přírůstek 
stěhová-

ním 

C 31-1: 
kompozitní 
indikátor 

(počet položek, 
ve kterých se 
okres řadí do 
posledního 
kvintilu) 

Louny 10,6 43,1 6,0 7,5 -1,7 3 

Mělník 7,6 41,1 3,2 8,8 0,2 0 

Mladá Boleslav 4,6 36,4 1,1 9,2 2,8 0 

Most 13,5 50,9 9,3 7,5 -2,7 4 

Náchod 6,3 29,3 3,5 8,2 -1,5 0 

Nový Jičín 7,6 37,9 3,4 10 -0,2 0 

Nymburk 8,0 40,4 2,2 10,2 7,6 0 

Olomouc 8,7 39,1 3,4 14,5 0,1 0 

Opava 8,1 38,5 2,7 10,8 -0,2 0 

Ostrava-město 10,9 48,8 7,0 14,4 -3,3 4 

Pardubice 5,9 29,3 1,9 12,7 2,4 0 

Pelhřimov 5,0 25,4 1,0 8,8 -0,5 0 

Písek 5,9 27,5 3,2 10,2 1,5 0 

Plzeň-jih 5,1 31,6 1,4 7,5 1,2 1 

Plzeň-město 6,1 33,7 2,0 15,6 4,8 0 

Plzeň-sever 5,8 32,2 1,8 8,4 5,4 0 

Praha 5,3 33,2 1,0 23,6 -4,3 1 

Praha-východ 3,4 18,0 0,4 16,5 21,2 0 

Praha-západ 4,0 26,8 0,6 20,8 17,1 0 

Prachatice 5,4 23,8 2,5 8,5 -2,0 0 

Prostějov 7,8 40,9 3,5 10 0,3 0 

Přerov 9,8 44,9 4,1 10,4 -2,8 4 

Příbram 8,6 39,6 2,1 9,4 1,9 0 

Rakovník 7,6 42,3 2,6 8,3 -1,2 0 

Rokycany 5,2 29,9 2,0 8,5 3,1 0 

Rychnov n. Kněžnou 5,9 28,8 2,2 8,8 -2,9 1 

Semily 8,2 38,5 2,5 9,1 -0,7 0 

Sokolov 10,7 47,2 6,2 5,2 -4,7 5 

Strakonice 7,7 40,5 2,3 8,9 -0,6 0 

Svitavy 8,4 40,1 2,1 8,2 -2,2 0 

Šumperk 9,7 43,1 3,7 9,1 -1,8 1 

Tábor 7,4 37,6 2,8 10,9 0,0 0 

Tachov 8,5 47,0 2,9 5,8 -3,7 3 

Teplice 10,1 44,8 6,0 7,2 6,5 4 

Trutnov 8,4 36,9 3,8 8 -1,6 0 

Třebíč 9,4 42,7 2,7 9,5 -3,5 1 

Uherské Hradiště 7,4 37,1 1,6 10,6 -1,1 0 

Ústí n. Labem 12,1 52,1 8,2 10 -1,3 3 

Ústí n. Orlicí 7,0 40,2 3,4 8,8 -2,0 0 

Vsetín 9,2 39,7 2,2 10,6 -1,8 0 
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pokračování tabulky 

rok 2013 

položka 

a) 
podíl 

nezaměstna-
ných osob 

b) 
podíl 

dlouhodobé 
nezaměst-

nanosti 

c) 
podíl osob, jež 
jsou příjemci 
příspěvku na 

živobytí 

d) 
podíl osob 

s VŠ 
vzděláním 

e) 
přírůstek 
stěhová-

ním 

C 31-1: 
kompozitní 
indikátor 

(počet položek, 
ve kterých se 
okres řadí do 
posledního 
kvintilu) 

Vyškov 6,8 35,7 1,9 10,8 2,5 0 

Zlín 7,0 34,7 1,4 12,8 -0,8 0 

Znojmo 10,2 38,4 2,8 7,9 -0,3 2 

Žďár nad Sázavou 7,6 39,4 1,3 10,2 -1,7 0 

 

 

C30-2 Podíl okresů vykazujících zaostávání alespoň ve čtyřech oblastech 

V roce 2013 se do posledního kvintilu řadí minimálně čtyřmi položkami deset 

okresů (Bruntál, Děčín, Sokolov, Chomutov, Jeseník, Karviná, Most, Ostrava-město, 

Přerov a Teplice), hodnota indikátoru je tedy 13 %. Oproti poslednímu sledovanému 

období, což byl rok 2011, došlo ke zhoršení v tom smyslu, že se o tři zvýšil počet 

okresů vykazujících zaostávání; přibyly okresy Karviná, Ostrava-město, Přerov a 

Teplice a situace se zlepšila v okrese Ústí nad Labem, který ve sledovaném roce 

zaostává ve třech oblastech a ze seznamu proto vypadl. Silnějším varovným signálem 

pro vyhodnocování regionálních disparit je však zvyšování intenzity zaostávání 

v okresech Bruntál, Děčín a Sokolov, které nejenže se do seznamu deprivovaných 

okresů řadí dlouhodobě, ale vykazují také deprivaci ve všech sledovaných oblastech.  

 

C31-1 Podíl okresů s mírou registrované nezaměstnanosti / s podílem 

nezaměstnaných osob nad 150 % národní míry nezaměstnanosti / podílu 

nezaměstnaných osob („zaostávající okresy“) 

rok 2010 2011 2012 2013 

národní míra nezaměstnanosti / podíl nezaměstnaných osob 9,0 8,6 8,6 7,7 

150 % národní míry / podílu nezaměstnaných osob 13,5 12,9 12,9 11,6 

počet okresů nad 150 % národní míry / podílu  7 7 9 5 

podíl okresů nad 150 % národní míry nezaměstnanosti / 
podílu nezaměstnaných osob 

9,1 9,1 11,7 6,5 

Pramen: MPSV CR, vlastní výpočty 

 

Podíl zaostávajících okresů v roce 2013 významně poklesl a zaostávající okresy 

představují na celku méně než 7 %.  
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C31-2 Rozsah zaostávání: průměrná míra nezaměstnanosti / průměrný podíl 

nezaměstnaných osob zaostávajících okresů jako % národní míry nezaměst-

nanosti / podílu nezaměstnaných osob 

rok 2010 2011 2012 2013 

národní míra nezaměstnanosti / podíl nezaměstnaných osob 9,0 8,6 8,6 7,7 

průměrná míra nezaměstnanosti / průměrný podíl 
nezaměstnaných osob zaostávajících okresů  

15,0 14,6 14,3 12,4 

% národní míry nezaměstnanosti / podílu 
nezaměstnaných osob 

167,1 169,9 166,8 161,2 

Pramen: MPSV ČR, vlastní výpočty 

 

V roce 2013 dochází k nejvýznamnějšímu snížení rozsahu zaostávání od prvního 

sledovaného období a podíl nezaměstnaných osob v zaostávajících okresech 

představuje 161 % národní míry nezaměstnanosti.  
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7. Vyhodnocení indikátorů týkajících se situace 

v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) 

Indikátory C32-1 až C38-3 

Indikátory popisující situaci v sociálně vyloučených lokalitách, které navrhujeme 

sledovat v metodice „Národní indikátory pro zhodnocení pokroku v oblasti potlačování 

chudoby a sociálního vyloučení“ (dále také jen jako „Metodika“), dosud sledovány 

nejsou. Abychom byli schopni posoudit vývoj v oblasti sociálního začleňování v těchto 

lokalitách alespoň částečně, využili jsme aktuálního zdroje dat - Mapy sociálně 

vyloučených lokalit (Gabal a kol., 2015). Většina indikátorů sledovaných v Mapě se 

však od indikátorů doporučovaných v Metodice liší, shodují se pouze tři, a to počet 

SVL, počet obyvatel v SVL a podíl nezaměstnaných v SVL. Z dalších indikátorů 

sledovaných v Mapě pak byly dodatečně vybrány ty, které alespoň částečně pokrývají 

oblasti zájmu Metodiky. Pro rozbor situace v SVL bylo vybráno šest následujících 

indikátorů: 

 počty SVL, 
 

 počty obyvatel v SVL, 
 

 podíl nezaměstnaných v SVL, 
 

 existence terénních služeb obce pro sociálně vyloučené, 
 

 odhad podílu sociálně znevýhodněných žáků v základní škole, 
 

 existence asistentů pedagoga. 

Rozbor uvedených indikátorů má však svá omezení. V rámci sběru dat pro 

Mapu byly použity dva typy šetření. Jednalo se o podrobné terénní šetření, které bylo 

provedeno ve 216 obcích s rozšířenou působností (včetně městských částí Hl. m. 

Prahy) ve všech 14 krajích České republiky. Tím byla získána data za 458 ze 606 SVL. 

V ostatních obcích, kde bylo identifikováno riziko existence sociálně vyloučené lokality, 

bylo provedeno pouze základní šetření, v rámci kterého se sledovalo menší množství 

indikátorů. Pro následující rozbor bylo tedy možné využít pouze data získaná v rámci 

podrobného šetření. V prvním a čtvrtém sloupci následující tabulky je uveden celkový 

počet SVL ve všech krajích ČR a celkový počet obyvatel SVL; ostatní sloupce však 

obsahují informace pouze o těch lokalitách, které byly objektem podrobného terénního 

šetření, popisují tedy situaci pouze v části lokalit (v jak velké části je uvedeno ve 3. 

sloupci, za celou ČR je to 76 %).  
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Soustava indikátorů v sociálně vyloučených lokalitách 
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Hl. město Praha 7 7 100 5400-7400 75-80 1 14 20-35 5 71 

Jihočeský kraj 38 27 71 2000-2600 85-95 10 37 2-20 6 22 

Jihomoravský kraj 28 24 86 8000-9500 80-90 11 46 10-35 9 38 

Karlovarský kraj 61 46 75 6000-8000 75-80 12 26 5-30 14 30 

Královéhradecký 
kraj 

36 23 64 2500-3000 75-90 8 35 10-40 7 30 

Liberecký kraj 48 36 75 3000-4000 75-85 10 28 20-45 11 31 

Moravskoslezský 
kraj 

72 62 86 19000-23000 85-90 19 31 30-50 20 32 

Olomoucký kraj 62 44 71 3000-5000 80-95 9 20 20-40 18 41 

Pardubický kraj 24 22 92 1500-2000 85-85 8 36 10-30 10 45 

Plzeňský kraj 42 18 43 2000-3000 80-85 6 33 15-35 5 28 

Středočeský 64 41 64 4000 - 5500 85-90 11 27 15-30 9 22 

Ústecký kraj 89 77 87 36000-38500 80-95 24 31 20-45 20 26 

Kraj Vysočina 13 10 77 600-1000 90-95 3 30 5-25 2 20 

Zlínský kraj 22 21 95 2000-2500 85-90 7 33 25-40 6 29 

ČR 606 458 76 
95000-
115000 

80-90 139 30 15-35 142 31 

Pramen: Mapa sociálně vyloučených lokalit + vlastní výpočty 

 
Největší počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit vykazuje zejména kraj 

Ústecký (téměř 40 tis.), ve kterém se zároveň nachází největší počet SVL (89), kraj 

Moravskoslezský (mezi 19 a 23 tis.) se 72 lokalitami a kraj Jihomoravský (mezi 8 a 10 

tis.) s 28 lokalitami. 

V podílu nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách nejsou mezi jednot-

livými kraji výraznější rozdíly, celorepublikový průměr je odhadován na 80 až 90 %.  

Ve snaze posoudit situaci v lokalitách z hlediska existence opatření zaměřených 

na sociální inkluzi, jsme se mohli zaměřit pouze na existenci terénních sociálních služeb 

poskytovaných obcí sociálně vyloučeným. Taková služba je poskytována pouze ve 

30 % obcí, na jejichž území se nachází SVL. Celorepublikovému průměru se vymyká 

pouze Jihomoravský kraj; podíl obcí se SVL, které poskytují služby sociálně 

vyloučeným, zde tvoří 46 %.  

Vzhledem k tomu, že oblast vzdělávání je jedním ze základních předpokladů 

úspěšné sociální inkluze, zajímali jsme se při rozboru dat z mapy SVL také o dva 

dostupné a vyhodnotitelné indikátory týkající sociálně vyloučených žáků. V této 

souvislosti jsme se mohli opřít pouze o podíl sociálně vyloučených žáků na základních 
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školách a o podíl obcí, kde je zřízeno místo asistenta pedagoga pro tyto žáky. Odhad 

podílu sociálně znevýhodněných žáků v základní škole kolísá mezi 15 a 35 %. Vyšší je 

v Moravskoslezském kraji, kde se uvádí až 50 %, Ústeckém a Libereckém kraji 45 % a 

Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji 40 %. I služba asistenta pedagoga 

je zastoupena v poměrně nízkém procentu obcí se sociálně vyloučenými lokalitami. 

Podíl obcí, v nichž se nachází SVL a je poskytována služba asistenta pedagoga, činí 

pouze 31 %. Výrazně více je tato služba zastoupena v Hlavním městě Praze (71 %) a 

v Pardubickém (45 %), Olomouckém (41 %) a Jihomoravském (38 %) kraji.  
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Závěry 

Před reflexí závěrů vycházejících z hodnocení soustavy indikátorů Strategie 

sociálního začleňování v České republice je nutno podotknout, že časová řada pěti let, 

ze které hodnocení vývoje vychází, je stále příliš krátkým obdobím pro indikaci 

spolehlivosti některých indikátorů, zejména těch, založených na odhadech z výběro-

vých šetření. Navíc, hodnoty podílů některých indikátorů v celkové populaci jsou příliš 

nízké, aby na základě nich mohly být reflektovány některé trendy ve vývoji. Tudíž 

interpretace těchto reflexí je vhodné vnímat s uvědoměním si těchto limitujících 

faktorů. 

Zhodnocení soustavy indikátorů srovnáním roku 2014 (případně roku 2015, 

pokud byla data dostupná) s rokem 2013, stejně jako v dlouhodobém vývoji od roku 

2010, ukázalo v některých ohledech pokračující spíše příznivý trend, na druhé straně 

jsou zachyceny určité problémy, a to i ve vztahu ke klíčovým ukazatelům vztahujícím 

se k cílům Strategie Evropa 2020.  

Přestože v roce 2014, za který je převážná část indikátorů, ještě zcela 

neodezněly dopady krize, stále ještě patrné v postupně se zotavujícím trhu práce, a 

přestože byla v období od roku 2010 do roku 2014 provedena řada úsporných opatření 

v oblasti veřejných výdajů s dopadem na sociální systém a navíc došlo k růstu 

životních nákladů, zejména v oblasti bydlení a růstu počtu lidí závislých na podpoře ve 

formě dávek hmotné nouze, složený indikátor sociálního vyloučení v roce 2014 proti 

roku 2013 jen mírně navýšil a svou hodnotou naplňuje národní cíl (je o 0,5 procentního 

bodu nižší proti roku 2008). Míra rizika chudoby je nejnižší v Evropě - avšak proti roku 

2013 navýšila na 9,7 % a podobně se zvýšil i podíl osob, které žijí v domácnostech 

s velmi nízkou pracovní intenzitou. Vyšší nárůst rizika chudoby se projevil v případě 

dětí, neúplných rodin s dětmi, rodin se třemi a více dětmi, nezaměstnaných. Poklesla 

naproti tomu míra rizika déle trvající chudoby. Podobně jako míra rizika chudoby se 

navýšila i intenzita chudoby (propad příjmů proti hranici chudoby) a poklesla 

efektivnost sociálních transferů, zejména v případě dětí, neúplných domácností s dětmi 

a domácností se třemi a více dětmi. Narostla i hodnota národního indikátoru materiální 

deprivace, nárůst je opět výraznější v případě výše zmíněných kategorií populace.  

Příznivé jsou naopak indikátory vývoje míry zaměstnanosti, včetně zaměst-

nanosti žen a starších osob, míry nezaměstnanosti a také nezaměstnanosti dlouho-

dobé. Přesto jsou zatím nenaplněny cíle České republiky deklarované ve Strategii 

Evropa 2020, tedy snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí a lidí s nejvýše základním 

vzděláním.  

Indikátory vztažené k oblasti opatření sociální politiky ukazují (podobně jako 

v roce 2013), že již zmíněná úsporná opatření neznamenala zásadní dopad na sociální 

systém, ať už v dávkové oblasti či v oblasti sociálních služeb, i když je zřejmé, že 

v některých oblastech došlo ke stagnaci a zaostávání veřejných politik za narůstajícím 

potřebami. Deficit byl v předchozí zprávě konstatován zejména v oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti. V letech 2013-2015 došlo však k výraznému zlepšení, pokud jde o 

počty účastníků zapojených v opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti. Zatížení pra-

covníků úřadů práce v přímé práci s klienty je nadále značné, na jednoho pracovníka 

připadá stále přes mírný pokles od roku 2013 v průměru více než 300 nezaměstna-

ných.  

Podíl mladých osob předčasně opouštějících vzdělávací systém je sice nízký, ale 

nesnižuje se, nesnižuje se ani podíl žáků vzdělávaných podle rámcových vzdělávacích 
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programů pro lehké mentální postižení. U specifických skupin žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami se však již nyní (větší změny jsou připravovány) ukazuje určité 

zlepšení, pokud jde o individuální vzdělávací plány, počty asistentů pedagoga, ale na 

druhé straně spíš relativně klesá počet poradenských pracovníků, prostředky věnované 

na podporu studia sociálně znevýhodněných žáků na středních školách. Přetrvávají 

nedostatečné možnosti předškolní péče o děti, zejména ve věku do 3 let, které impli-

kují nízké možnosti zaměstnání rodičů pečujících o děti v předškolním věku (teprve se 

prokáže dopad programů podpory dětských skupin a mateřských škol). Za potřebami 

nadále zaostává vývoj v oblasti služeb péče o staré lidi, především pokud jde o 

profesionální péči poskytovanou v domácím prostředí. Kapacity ambulantních sociálních 

služeb a terénních sociálních služeb v porovnání s roky předchozími se v roce 2014 

mírně zlepšily. Reálně slabá je zatím politika v oblasti podpory bydlení skupin, pro 

které je bydlení hůře cenově dostupné, či rozsah krizových intervencí ve vztahu 

k bezdomovectví, který s ohledem na narůstající potřeby spíše poklesl: situace 

podtrhuje potřebu sociálního bydlení a prevence bezdomovectví. Obecně jsou nízké 

kapacity sociální práce, jež negativně ovlivňují řadu oblastí - například individuální 

práci v oblasti zaměstnávání, inkluzívní vzdělávání, prevenci bezdomovectví, terénní 

práci v sociálně vyloučených lokalitách a další. Lze konstatovat, podobně jako ve 

zprávě za rok 2013, že tyto deficity nemají z hlediska klíčových indikátorů sociálního 

vyloučení fatální následky. Přesto upozorňují na řadu problémů. V oblasti zaměstnání 

nepřiměřeně vysoká je nadále míra nezaměstnanosti osob do 25 let, osob s nejvýše 

základním vzděláním, přes jisté zlepšení nadále vysoký je dopad mateřství a péče o 

děti do 6 let na zaměstnanost žen, nízké jsou míry pracovní intenzity v neúplných 

domácnostech a v domácnostech jednotlivců. Podíl osob ve věku 15-29 let, které 

nejsou ani v zaměstnání, ani ve vzdělávání (tento údaj není v metodice zatím zahrnut, 

ale stojí za pozornost) je na úrovni 12,1 % (jako v roce 2011), pod Evropským 

průměrem 15,4 %, u chlapců výrazně pod průměrem, tj. 7 % proti 13,6 % v EU-28, 

avšak u dívek nad průměrem, tj. 17,4 % proti 14,2 % v EU-28 v roce 2014. 

Značný je rozsah a intenzita sociálního vyloučení v oblasti bydlení. Obecně je 

problémem přelidněnost bytů (trpí jí až třetina domácností se závislými dětmi). 

Čtvrtina až třetina domácností jednotlivců či neúplných domácností s dětmi má náklady 

na bydlení vyšší než 40 % jejich příjmu, přes 5 % osob nestačí včas uhradit náklady 

spojené s bydlením. V neposlední řadě, během let 2010-13 výrazně narostl počet osob 

v hmotné nouzi bydlících ve formě bydlení ‚jiná‘ (jde především o ubytovny), i když se 

v roce 2014 jejich podíl snížil. Naproti tomu se spíše zhoršují indikace poměrů 

neuspokojených žadatelů o krizové formy bydlení, jako jsou noclehárny a azylové 

domy, jejich deficit narůstá v konfrontaci s potřebou. To vše se stává faktorem, jenž 

ovlivňuje nepříznivě další oblasti sociálního vyloučení.  

Dlouhodobě dochází ke koncentraci rizik nezaměstnanosti, chudoby a sociálního 

vyloučení do určitých kategorií populace, která je doprovázena koncentrací prostorovou 

(viz níže). Sociální vyloučení, materiální deprivace, chudoba a nezaměstnanost 

dopadají neúměrně silně (v porovnání s ostatní populací) na nezaměstnané, na neúplné 

domácnosti s dětmi, na domácnosti se třemi a více dětmi, na domácnosti jednotlivců 

(které vemli tíží náklady na bydlení). Prostorově se jedná o koncentraci problémů v 

regionech Severozápad a Moravskoslezsko, v Ústeckém, Karlovarském a Moravsko-

slezském kraji.  

Určitým negativním trendem je prohlubování regionálních disparit. V roce 2013 

se do posledního kvintilu řadilo minimálně čtyřmi posuzovanými položkami z pěti deset 

okresů (Bruntál, Děčín, Sokolov, Chomutov, Jeseník, Karviná, Most, Ostrava-město, 

Přerov a Teplice), hodnota indikátoru byla tedy 13 %. Oproti předchozímu sledo-

vanému období, což byl rok 2011, došlo ke zhoršení v tom smyslu, že se o tři zvýšil 
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počet okresů vykazujících zaostávání; přibyly okresy Karviná, Ostrava-město, Přerov a 

Teplice a situace se zlepšila v okrese Ústí nad Labem, který ve sledovaném roce 

zaostával ve třech oblastech. Dalším negativním signálem je zvyšování intenzity 

zaostávání v okresech Bruntál, Děčín a Sokolov, které nejenže se do seznamu 

deprivovaných okresů řadí dlouhodobě, ale vykazují také deprivaci ve všech 

sledovaných oblastech.  

Ještě významnějším negativním trendem je nárůst počtu sociálně vyloučených 

lokalit a zvyšování počtu osob žijících v těchto silně deprivovaných lokalitách. Od 

posledního šetření jejich počet narostl z 310 na 606, přičemž rostl zejména počet 

menších lokalit, ale současně také vzrostl počet jejich obyvatel: byl odhadován v roce 

2006 na 60-80 tisíc, zatímco v roce 2015 již asi na 115 tisíc, převážně romské 

národnosti. 

Ukazatele, jež bylo možné vyhodnotit, naznačují, že nejvyšší počet obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit vykazuje zejména kraj Ústecký (téměř 40 tis.), ve kterém 

se zároveň nachází největší počet SVL (89), kraj Moravskoslezský (mezi 19 a 23 tis.) 

se 72 lokalitami a kraj Jihomoravský (mezi 8 a 10 tis.) s 28 lokalitami. V podílu 

nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách nejsou mezi jednotlivými kraji 

výraznější rozdíly, celorepublikový průměr je odhadován na 80 až 90 %. Tento 

indikátor snad nejvýstižněji charakterizuje míru sociálního vyloučení v těchto 

lokalitách.  

Naproti tomu dosažitelné indikátory zachycující úsilí zaměřené k sociálnímu 

začleňování jejich obyvatel naznačují značné rezervy či nedostatky. Terénní sociální 

služby poskytované obcí sociálně vyloučeným jsou přítomny pouze ve 30 % obcí, na 

jejichž území se nachází SVL. Odhad podílu sociálně znevýhodněných žáků v základní 

škole kolísá v průměru mezi 15 a 35 %. Vyšší je v Moravskoslezském kraji, kde se 

uvádí až 50 %, Ústeckém a Libereckém kraji 45 % a Královéhradeckém, Olomouckém 

a Zlínském kraji 40 %. Služba asistenta pedagoga je zastoupena v poměrně nízkém 

procentu obcí se sociálně vyloučenými lokalitami (31 %), více je tato služba zastoupena 

v Hlavním městě Praze (71%) a v Pardubickém (45 %), Olomouckém (41 %) a 

Jihomoravském (38 %) kraji.  

Obecné indikátory sociální soudržnosti jsou mírně pod průměrem zemí EU. 

V roce 2014 byl zachycen pozitivní trend zlepšení důvěry v lidi, stejně tak ve státní a 

politické instituce. Přetrvává však spíše vysoká hodnota indikátoru sociální distance 

vůči určitým skupinám populace.  
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Výtahy z oponentských posudků 

RNDr. Jaromír Kalmus 

Některé indikátory jsou počítány na základě relativně přesných dat z administrativních 

zdrojů, zatímco jiné jsou získané z dat výběrových šetření, tedy vlastně z odhadů, 

které jsou zatíženy určitou (výběrovou i nevýběrovou) chybou. Tato skutečnost má 

významný vliv na vypovídací schopnost konkrétních indikátorů, což je nutno neustále 

brát v úvahu při jejich hodnocení i praktické interpretaci. 

Formulované závěry vesměs velmi dobře odrážejí a v souvislostech vysvětlují 

nashromážděná data. Nutno však podotknout, že časová řada pěti let je stále příliš 

krátká a spolehlivost určitých indikátorů (zejm. založených na odhadech z výběrových 

šetření) omezená, takže hovořit o nějakých tendencích je v takových případech 

poněkud odvážné. Na podstatě obecných závěrů v širším kontextu to však nic nemění. 

Využití dokumentu, který postihuje nejdůležitější oblasti dané problematiky, spočívá 

ve dvou základních směrech.  

Primárně byl určen pro hodnocení národní strategie sociálního začleňování - jak 

napovídá i abstrakt celé práce, jeho výstupy již "byly využity", přičemž dále může 

posloužit jako podklad pro hlubší rozbory a směrování návrhů konkrétních opatření 

v této oblasti.  

Zároveň však práce spojené se shromažďováním a rozborem dat mohou přispět 

k hodnocení stanovené soustavy indikátorů jako takové, k její případné úpravě či 

rozšíření položek s cílem prohloubit její komplexnost a využitelnost. 

 

 

Ing. Petr Víšek 

Jde o specifickou práci analyzující jednotlivé indikátory sociálního začleňování a 

zaujímající stanoviska k jejich vývoji a stavu. 

Kvalita závěrů dokládá vysokou odbornou kompëtenci autorů. 

Jde o zcela mimořádnou práci dokumentující objektivně sociálně ekonomický vývoj 

společnosti a státu, který by měl být významným východiskem pro koncipování další 

sociální politiky státu v širším pojetí, tedy i politiky zaměstnansoti, vzdělání a dalších. 
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