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ÚVOD 
 
Studie byla zadána na počátku realizace projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ jako „validační studie“. Obdobná studie bude realizována na závěr projektu za účelem provedení evaluace výstupů z projektu. Cílem studie bylo popsat stav systému sociálních služeb v České 
republice v roce 2010, a to jako komplexní analýzu situace včetně relevantních souvislostí uvnitř i vně systému. Autoři při realizaci studie vycházeli ze syntézy teoretických a praktických 
poznatků, tzn. že základem pro její zpracování byly odborné nezávislé studie, analýzy, strategie na celostátní úrovni, dokumenty a názory kompetentních pracovníků na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností zaměřující se na problematiku sociálních služeb.  
Studie je složena ze třech základních kapitol, které korespondují s okruhy zadání pro zpracování „validační studie“ a byly stanoveny zadavatelem studie – Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR. První kapitola se zaměřuje na oblast potřeb sociálních služeb ve třech úrovních. První úroveň mapuje plánování rozvoje sociálních služeb v jednotlivých krajích a správních obvodech obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) prostřednictvím 
vybraných kritérií kvality plánování sociálních služeb. Druhá úroveň obsahuje popis a zhodnocení procesu individuálního plánování měst a obcí včetně způsobu předávání 
identifikovaných potřeb do systému střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a třetí úroveň monitoruje systém příspěvku na péči. Druhá kapitola validační studie popisuje dostupnost sociálních služeb na území České republiky, jejich kapacitu a finanční zajištění 
včetně procesu registrace sociálních služeb. Obsah třetí kapitoly je zaměřen na kvalitu a kontrolu systému sociálních služeb.     
Zpracovatelé studie děkují za poskytnutá data a argumentační kritické připomínky 
k průběžným verzím validační studie pracovnicím a pracovníkům MPSV ČR.  Zpracovatelé studie rovněž děkují osloveným zaměstnankyním a zaměstnancům krajských a obecních úřadů za údaje a cenné podněty.   
Informace o zpracovatelích validační studie  doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. je členkou Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty JU 
v Českých Budějovicích. Její odborná činnost je spojena s problematikou sociálních služeb 
především s procesem tvorby střednědobých plánů sociálních služeb na krajské i obecní úrovni.   

          ---------------------------------------  Mgr. Hana Francová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře sociální práce 
Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích. Je zapojena do procesu plánování sociálních služeb na úrovni SO ORP.  

---------------------------------------  Mgr. Aleš Novotný je členem Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty JU v Českých 
Budějovicích. Má zkušenosti s projektovou činností, a to jak s řešením vědeckých, tak i praktických projektů. V rámci výzkumu se dlouhodobě věnuje tematice sociálních služeb. 
 --------------------------------------- 
 RNDr. Renata Klufová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře aplikované 
matematiky a informatiky Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích. Odborně se věnuje 
využití statistických a demografických metod ve zdravotně sociální oblasti a regionálním rozvoji.  

--------------------------------------- 
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POJMOVÝ APARÁT 
 
Financování sociálních služeb –  s účinností zákona o sociálních službách od 1.1. 2007  je 
uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální služby jsou financovány přímo od jejich uživatelů (s využitím příspěvku na péči); dalšími zdroji financování jsou dotace ze státního rozpočtu, dotace od kraje a obce. Finanční prostředky jsou rozdělovány mezi jednotlivé 
poskytovatele sociálních služeb na ty služby, které občané příslušného kraje a obce potřebují a jsou tedy zároveň součástí jejich plánu sociálních služeb. Kromě těchto zdrojů mohou 
poskytovatelé sociálních služeb využívat i platby od zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon o sociálních službách stanovuje), ze strukturálních fondů, úřadů práce apod.  Inspekce poskytování sociálních služeb – se provádí u poskytovatelů, kterým bylo vydáno 
rozhodnutí o registraci. Předmětem inspekce poskytování sociálních služeb je plnění povinností 
poskytovatelů sociálních služeb daných zákonem o sociálních službách a dále kvalita poskytovaných sociálních služeb, která se ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb    
Plán rozvoje sociálních služeb – výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve 
stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož 
obsahem je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a 
vyhodnocování plnění plánu, k jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.  
Plánování sociálních služeb – moderní manažerská metoda podporující rozvoj sociálních 
služeb na daném území pro danou skupinu v určitém čase. Vyžaduje spolupráci triády – 
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů. Prostřednictvím této metody lze předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob ze společnosti. Plánování umožňuje rozvíjet sociální služby dle místních potřeb a posilovat kapacity sociální ekonomiky. Proces plánování sociálních služeb 
by měl reflektovat kritéria kvality plánování.  Poskytovatelé sociálních služeb – při splnění podmínek stanovených zákonem o sociálních 
službách to jsou územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. 
  Příspěvek na péči – poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem 
zajištění potřebné pomoci, zejména prostřednictvím služeb sociální péče. O příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, náklady se hradí ze státního rozpočtu.  
Sociální služba – činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem 
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  Zákon o sociálních službách – zákon upravující podmínky poskytování pomoci a podpory 
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na 
péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon 
činnosti v sociálních službách.   
 
 
 
 



 

4 
 

SEZNAM ZKRATEK 
 
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení 
DMO – dětská mozková obrna KÚ – krajský úřad LPS ČSSZ – Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí NN – neinvestiční náklady 
OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ORP – obec s rozšířenou působností ORP MM – obec s rozšířenou působností, přičemž obec je magistrátním městem 
ORP MIN – obec s rozšířenou působností s počtem obyvatel v rozmezí od 8 999 do 49 999 PnP – příspěvek na péči 
RPSS – rozvojový plán sociálních služeb SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb   
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METODIKA 
 
Metodický postup pro zpracování studie byl nastaven tak, aby korespondoval s časovým pensem pro realizaci studie, které bylo určeno zadavatelem (1 měsíc). Studie byla zpracována v období měsíce dubna 2011 (první verze studie) a dále byla na základě připomínek zadavatele 
doplňována a upravována (druhá až šestá verze).  Pro potřeby získání dat do všech třech částí studie bylo využito dotazníkové šetření. Dotazník 
byl distribuován pomocí elektronické pošty 226 vedoucím oddělení sociálních věcí obcí s rozšířenou působností, byly tedy osloveny všechny SO ORP v České republice. Obsahem dotazníku byly 3 okruhy otázek – první okruh se týkal příspěvku na péči za rok 2010, dále byla 
poptávána kapacita sociálních služeb a s tím spojené investiční a neinvestiční náklady poskytované ze strany SO ORP. Poslední okruh otázek byl zaměřen na plánování sociálních 
služeb v roce 2010. Sběr dat probíhal od 12. 4. do 19. 4. 2011. do vyhodnocení byly zařazeny i dotazníky přijaté 20. 4. 2011. Vyplněný formulář zaslalo 132 SO ORP (viz Příloha 6.1); 
návratnost tak činila 59 %. V souvislosti se získáním informací o personálním zajištění agendy příspěvku na péči ze strany posudkových lékařů bylo potřeba oslovit management ČSSZ. Autoři studie tak získali informace jak o celkovém počtu posudků za rok 2010, tak o kapacitě 
posudkových lékařů. Při zpracovávání studie byla využita dostupná data za rok 2010.  Metodou pro posouzení kvality procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni a na 
úrovni SO ORP byla obsahová a sekundární analýza dokumentů (kapitoly 1.1 a 1.2). K tomuto účelu použili autoři studie dokumenty „plánovacího“ charakteru umístěné na webových stránkách vybraných SO ORP a krajských úřadů. Autoři vycházeli ze skutečnosti, že jsou tyto 
dokumenty oficiálními dokumenty jednotlivých krajů a obcí, které byly schválené radou i zastupitelstvem a jsou vizitkou kraje a obce. Samotné posouzení kritérií kvality bylo realizováno 
s využitím publikované studie „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“. Autoři vybrali jen dílčí kritéria, jelikož analýza všech kritérií doporučených v „Kritérii kvality plánování sociálních 
služeb“ by zasluhovala časové pensum v rozsahu několika měsíců. Autoři vybrali taková dílčí kritéria, která mohli zjistit v rámci obsahové a sekundární analýzy dokumentů.  Pro sekundární analýzu příslušných dokumentů zvolil autorský tým z klíčových oblastí kvality 
plánování sociálních služeb následujících 13 ukazatelů:   analýza poskytovatelů sociálních služeb   analýza potřeb uživatelů  existence řídící (popř. koordinační) skupiny  existence pracovní skupiny  zapojení uživatelů do pracovních skupin  oslovení veřejnosti v rámci plánování  (anketa)  možnost připomínkování střednědobého plánu ze strany veřejnosti  postup zajištění a rozvoje sociálních služeb v rámci střednědobého plánu  popis financování systému sociálních služeb v rámci střednědobého plánu  dostupnost informací o existenci základních dokumentů (zejm. samotného plánu 

sociálních služeb)  dostupnost informací o odpovědných osobách za střednědobý plán (kontakty, pozice, 
kompetence)  dostupnost informací o možnostech zapojení do střednědobého plánování  dostupnost informací o stávajících sociálních službách (Katalog aktuálních sociálních 
služeb)  Pro potřeby posouzení kvality procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni a úrovni 

SO ORP bylo nutné koncipovat dva výzkumné soubory. První výzkumný soubor je tvořen Střednědobými plány rozvoje sociálních služeb všech krajů včetně hlavního města (tj. SPRSS), 
velikost souboru se tedy rovná číslu 14. 
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Druhý výzkumný soubor zahrnuje střednědobé plány rozvoje sociálních služeb (viz. dále 
používána zkratka RPSS) vytvořené na úrovni obce v rámci 14 krajů ČR a byl vytvořen prostřednictvím dvou výběrových kvót. Z každého kraje, na jehož území se nachází magistrátní město (v textu též označován jako „ORP MM“), byl zvolen jeden střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb realizovaný SO ORP; v případě existence vyššího počtu magistrátních měst byl proveden náhodný výběr. Dále byl vybrán jeden střednědobý plán realizovaný SO ORP 
s počtem obyvatel v rozmezí od 8 999 do 49 999 (v textu též označován jako „ORP MIN“). I zde bylo pro výběr „ORP MIN“ postupováno v souladu s principem náhodného výběru. Velikost souboru je 28 RPSS. Konkrétní výčet analyzovaných střednědobých plánů rozvoje sociálních 
služeb na úrovni SO ORP v jednotlivých krajích vypadá následovně:   České Budějovice - Dačice (Jihočeský kraj),   Ústí nad Labem - Žatec (Ústecký kraj),   Mladá Boleslav - Mělník (Středočeský kraj),    Plzeň – Přeštice (Plzeňský kraj),   Karlovy Vary - Ostrov (Karlovarský kraj),   Liberec -  Nový Bor (Liberecký kraj),   Třebíč - Bystřice nad Pernštejnem (kraj Vysočina),   Hradec Králové - Jičín (Královéhradecký kraj),   Chrudim – Lanškroun (Pardubický kraj),   Olomouc – Jeseník Olomoucký kraj),   Brno - Rosice (Jihomoravský kraj),   Zlín - Valašské Meziříčí (Zlínský kraj),   Frýdek-Místek – Kravaře (Moravskoslezský kraj),   Praha 10 - Praha 17 (Hl. m. Praha).   
Každý střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byl hodnocen s využitím výše uvedených 13 ukazatelů kvality. 
Některé kapitoly byly zpracovány na základě zkušeností autorů, kteří dlouhodobě participují jako odborní garanti, metodici, analytici a konzultanti na plánování sociálních služeb, jak na krajské tak i obecní úrovní (kapitoly 1.3. a 3.1.1). 
Kapitola 1.5 byla zpracována na základě dat poskytnutých SO ORP a Krajským úřadem Jihočeského kraje. Jednotlivá data byla analyzována tak, aby mohly být SO ORP vzájemně 
porovnávány, aby popřípadě mohlo dojít ke komparaci s celorepublikovými údaji. Údaje byly nejčastěji přepočítávány na 1000 obyvatel z důvodu transparentního vyjádření například 
v oblasti finanční podpory sociálních služeb jednotlivými SO ORP. Data byla k dispozici od 16 SO ORP Jihočeského kraje. Analýza a komparace vycházely z dat za rok 2010.     Metodou zpracování druhé a třetí kapitoly byla sekundární a obsahová analýza dat. Mezi 
využitými zdroji byl registr poskytovatelů sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český statistický úřad a adekvátní legislativa.  
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1 PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
  
1.1 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje 

 Střednědobými plány rozvoje sociálních služeb disponuje všech 14 krajů České republiky 
vzhledem k faktu, že tuto povinnost jim ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Diference struktury a výstupů vzniklých plánů, rozdílná úroveň zapojování uživatelů do procesu 
plánování, nejednotný časový horizont, různá či absentující analýza existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb a potřeb či různá kvalita informování znemožňuje nejen komparaci dat ze SPRSS, ale také znemožňuje srovnání plánů na úrovni obcí s rozšířenou působností, 
svazků obcí či obcí. Již existující rozvojové plány obcí mají rozdílnou úroveň a vykazují známky nejednotnosti a nesourodosti. Aby bylo možné při tvorbě krajského plánu sociálních služeb 
vycházet ze střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jednotlivých obcí, je potřebné shodnout se na jednotném obsahu a podobě těchto dokumentů. Vhodným příkladem je SPRSS v Karlovarském kraji, kde v rámci činnosti návrhové skupiny byla sestavena jednotná osnova 
pro tvorbu „krajských“ a „obecních“ plánů rozvoje sociálních služeb a vyjednán obsah těchto plánů. Tato osnova se stala základem pro tvorbu návrhu SPRSS (Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013, 2008). Analýza střednědobých plánů byla provedena prostřednictvím vybraných kritérií kvality 
plánování sociálních služeb, která představují základní vodítka a měřítka kvality procesu plánování a jeho výstupu ve formě plánu rozvoje sociálních služeb (MPSV, 2007).   Graf 1.1: Kvalitativní ukazatele plánování sociálních služeb – kraje  (v %) 
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Popis aktuální situace, která zahrnuje údaje o současných sociálních službách, mělo ve svém 
SPRSS 13 krajů a analýzu potřeb uvedlo 11 ze 14 krajů ČR. Potřeby uživatelů sociálních služeb a veřejnosti jsou často spojeny v jeden výzkum. V 9 krajích ČR je v plánu definována organizační struktura procesu plánování, popis činností, 
rozhodovací pravomoce a zodpovědnosti jednotlivých pozic. Jsou zpracována a schválena pravidla upravující postavení a způsoby jednání skupin, která se podílejí na plánování 
sociálních služeb, a členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy práce a s formou výstupů pracovní skupiny. V pěti SPRSS absentuje některá z výše uvedených činností nebo není organizační struktura součástí plánu.   
Do procesu plánování sociálních služeb jsou aktivně zapojováni všichni aktéři (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, další zainteresované skupiny a veřejnost) v 8 krajích. Největším 
problémem při realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je oslovení a zapojení veřejnosti. Veřejnost se účastní procesu připomínkování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve všech krajích ČR, to znamená, že až v závěrečné části plánování. Názory 
veřejnosti na aktuální stav, potřeby a možnosti rozvoje sociálních služeb v kraji (například prostřednictvím anketního, dotazníkového či jiného šetření) v průběhu realizace plánu se 
podařilo získat 8 krajům. To znamená, že se ve všech 14 krajích veřejnost účastnila připomínkování návrhu střednědobého plánu (v závěrečné části plánování), ale u 8 krajů byly 
názory veřejnosti zjišťovány také v průběhu plánování. To znamená, že u 6 krajů se veřejnost zapojila až v závěrečné fázi plánování, kdy připomínkovala téměř finální podobu plánu, ale nevyjádřila své názory na sociální služby v kraji v průběhu tvorby plánu. Tuto skutečnost lze 
vysvětlit například tím, že vynaložené finanční prostředky na získání názorů od veřejnosti např. v podobě průzkumu veřejného mínění jsou nerentabilní v souvislosti s výsledky těchto 
průzkumů. Podle autorů může být adekvátní a suplující formou průzkumu veřejnosti v průběhu tvorby plánu anketní šetření umístěné na webových stránkách krajského úřadu popřípadě omnibusové celorepublikové šetření. Například Pardubickému kraji zajišťovala toto šetření 
společnost GfK Praha v rámci jiného projektu (Program Iniciativy Společenství EQUAL „Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ jehož byl Pardubický kraj 
partnerem a nositelem tohoto projektu byl Úřad práce v Chrudimi). Středočeský, Plzeňský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj zapojily veřejnost prostřednictvím jednotlivých obcí (většinou správní obvod obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem). 
Ve 12 krajích plán rozvoje sociálních služeb obsahuje popis stávajícího stavu a analýzu existujících zdrojů a potřeb v území, včetně ekonomického vyhodnocení. Zde je potřebné 
podotknout, že ekonomické vyhodnocení v jednotlivých SPRSS vykazuje výrazné diference.  Některé plány obsahují podrobnou analýzu finančních prostředků včetně uvedení zdroje finančních prostředků a jejich pravděpodobný vývoj (např. Jihočeský kraj), jiné plány uvádí u 
každé služby pouze celkovou sumu (např. Pardubický kraj).    Dostupnost SPRSS je na webových stránkách všech krajských úřadů a také jsou zde uvedeny 
aktuální informace o procesu plánování sociálních služeb v kraji.  Informace o odpovědných osobách obsahovalo 13 SPRSS. Jeden kraj měl tyto informace uvedené pouze na webových stránkách. U některých krajů jsou odpovědné osoby zapsány 
pouze v pozicích bez konkretizace jmen. Ve 3 SPRSS nebylo zřejmé, jaká je možnost zapojení do plánování sociálních služeb. 
Katalogem dostupných sociálních služeb disponují všechny kraje v ČR většinou v elektronické podobě. 
Na základě prezentovaných hodnot tak lze identifikovat parametry, které jsou prakticky bezproblémové; jedná se zejména o dostupnost informací v rámci celého procesu plánování a o existenci zásadních částí plánu rozvoje sociálních služeb na území kraje ( např. postup zajištění 
a rozvoje soc. služeb). Největší deficity vykazuje parametr oslovení veřejnosti v rámci plánování - pouze 57 % krajů udává, že mapovalo názory veřejnosti v kontextu s plánovacím procesem. 
Dle autorů studie se tento ukazatel pro „krajské plánovače“ zřejmě jeví jako marginální.  
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V závěru tohoto oddílu lze ještě podotknout, že ve všech krajích ČR samospráva schválila 
usnesením vytvoření plánu rozvoje sociálních služeb, byl schválen záměr tvorby plánu rozvoje sociálních služeb a samotný plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou. Všechny SPRSS toto kritérium splnily a zpravidla o schválení informují na úvodních stránkách plánu. 
 1.2 Plánování sociálních služeb na úrovni správního obvodu obcí s rozšířenou 

působností   
Z údajů v grafu je evidentní, že na úrovni SO ORP dosahují více než 90% naplnění 3 ukazatele 
kvality plánování sociálních služeb – jedná se o obě kritéria spadající do „existence propracované organizační struktury“ (tj. existenci řídící a pracovní skupiny) a dále o dostupnost 
informací o existenci základních dokumentů.   
Graf 1.2: Kvalitativní ukazatele plánování sociálních služeb - SO ORP (v %) 
 

 Zdroj: vlastní výzkum  Nad 80% hranici výskytu se dostala dvě kritéria, a to existence analýzy poskytovatelů sociálních 
služeb a současně i existence analýzy potřeb uživatelů. Více než 70% výskyt je zřejmý též u dvou ukazatelů – mezi ně spadá dostupnost informací o odpovědných osobách (tj. kontaktech, jejich pozici a kompetenci) a dále ukazatel týkající se postupu zajištění a rozvoje sociálních 
služeb. Na stejné hladině naplnění kritérií kvality (konkrétně na hladině 67,9 %) se nachází zapojení uživatelů do pracovní skupiny, oslovení veřejnosti prostřednictvím ankety a popis 
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financování systému sociálních služeb na daném území. „Pouze 64,3%“ úspěšnost je patrná u 
dostupnosti informací o stávajících sociálních službách. Mezi dva nejhůře naplňované ukazatele kvality patří možnost připomínkování ze strany veřejnosti (57,1% výskyt informací o této možnosti) a dostupnost informací o možnostech zapojení do samotného procesu plánování 
(46,4% dostupnost požadovaných informací).  Graf 1.3: Kvalitativní ukazatele plánování sociálních služeb dle velikosti SO ORP (v %) 
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 Zdroj: vlastní výzkum  Naplněnost sledovaných ukazatelů kvality střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb 
realizovaných SO ORP se lišila dle velikosti SO ORP. V souladu s prezentovanými daty se dá konstatovat, že tzv. „ORP MIN“ mají kromě dostupnosti informací o existenci základních dokumentů ve všech kritériích kvality plánování sociálních služeb slabší naplněnost. Výrazné 
rozdíly mezi oběma kategoriemi je možné sledovat u popisu financování systému sociálních služeb na daném území a u dostupnosti informací o osobách odpovědných za rozvojový plán; 
evidentně největší rozdíl je u dostupnosti informací o možnostech zapojení do plánování sociálních služeb.   
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Graf 1.4: Kvalitativní ukazatele plánování sociálních služeb - srovnání plánů na úrovni kraje a úrovni SO  ORP (v %) 
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 Zdroj: vlastní výzkum  Srovnáme-li jednotlivé ukazatele kvality plánování sociálních služeb u plánů zpracovávaných na 
úrovni krajů a SO ORP, můžeme říci, že u 9 kritérií dosahují vyššího stupně naplnění plány krajské, u 4 kritérií je naopak lepší kvalita u plánů realizovaných na území ORP. Mezi kritéria kvality, která vykazují nejvyšší rozdíly ve prospěch krajů, patří dostupnost informací o stávajících 
soc. službách (Katalog sociálních služeb), možnost připomínkování plánu ze strany veřejnosti a dostupnost informací o možnostech zapojení do plánovacího procesu.  
Z uvedeného vyplývá, že ve většině posuzovaných parametrů vycházejí kraje z hlediska kvality procesu plánování sociálních služeb lépe. S ohledem na skutečnost, že legislativa nevyžaduje 
povinnost plánovat na úrovni obcí, je ale potěšujícím zjištěním, že kvalitativní úroveň jejich plánování je v mnoha ukazatelích srovnatelná. Jak však již zmíněno výše (graf 1.3), existují diference v rámci „ORP MM“ a „MIN“ SO ORP.   
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Graf 1.5:  Plánování sociálních služeb na SO ORP (v %) 
 

  
Zdroj: vlastní výzkum  K dotazu týkajícího se tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se vyjádřilo 130 ze 
132 SO ORP. Z výsledků zobrazených v grafu 1.5 je patrné, že v roce 2010 proces plánování sociálních služeb podstoupila většina těchto územně správních celků - v absolutních hodnotách se jedná o 110 SO ORP. V případě 17 SO ORP realizace střednědobého plánu  neproběhla; 
dle jejich sdělení byly pro to shledány následující důvody: nedostatek finančních prostředků, personální náročnost, málo poskytovatelů sociálních služeb v rámci daného SO ORP, 
neposkytnutá dotace od města či selhání manažera plánování. Ve dvou případech byla jako důvod uvedena neuzákoněná povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb, nicméně dotčené SO ORP poukazovaly na součinnost s krajem při vytváření Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Poněkud překvapivá je však informace poskytnutá 3 SO ORP (tj. 2,3 %) o tom, že neví, zda bylo plánování služeb na jejich území 
realizováno.   
Jiný obraz o pokrytí České republiky střednědobými plány rozvoje sociálních služeb na úrovni obce poskytuje mapa 1.1. Tato mapa byla vytvořena na základě dat získaných z webových stránek a informací (na základě telefonické a emailové komunikace) 226 SO ORP a dat, která 
vycházela z projektů podpořených z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Z těchto údajů plyne, že z celkového počtu 226 SO ORP plánovalo v roce 2010 celkem 163 SO 
ORP (tj. 72 %) a z tohoto počtu plánovalo pro celé území SO ORP 89 obcí (tj. 55 %) a 74 obcí (tj. 45 %) plánovalo pouze za město na území SO ORP. Z nižších územně správních celků plánovaly tři obce – Albrechtice, Bechyně, Spálené Poříčí.  
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Mapa 1.1: Plánování sociálních služeb na území SO ORP  

 Zdroj: vlastní výzkum, SO ORP, MPSV ČR - seznam projektů podpořených z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost,  vlastní zpracování v Arc GIS  
 V grafu 1.6 jsou data prezentující rozsah území, které bylo v roce 2010 pokryto střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Nutné podotknout, že velikost výzkumného souboru je 
v souvislosti s tímto případem zmenšená o ty SO ORP, které neplánují, tzn. že 100 % zde představuje 110 SO ORP.  
Necelá polovina (51 SO ORP) vytváří plán pro celý správní obvod ORP, téměř 42 % (neboli 46 v absolutním vyjádření) realizuje proces plánování pouze na území města, 10 % má do plánu zahrnutou část území SO ORP a v nepatrném počtu pokrývá plán sociálních služeb území SO 
ORP i s mikroregionem (ve sledovaném souboru se jedná konkrétně o 2 SO ORP).  
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 Graf 1.6:  Specifikace území, na kterém probíhalo plánování (v %) 
 

 Zdroj: vlastní výzkum    Graf 1.7: Realizátor plánu sociálních služeb (v %) 
 

  
Zdroj: vlastní výzkum  
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SO ORP, které vytváří střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, odpovídaly i na dotaz, kdo je realizátorem takového plánu. V úvahu připadaly tři možnosti – vlastní zaměstnanci, externí dodavatel a kombinace těchto variant. Vzhledem ke skutečnosti, že dva SO ORP požadovaný 
údaj neposkytly, výzkumný soubor se ze 110 ORP zredukoval na 108. Téměř ¾ z těchto správních obvodů využívá k procesu plánování vlastní zaměstnance, 11 % (neboli v absolutním 
čísle 12 ORP) má smlouvu s externími spolupracovníky a téměř 15 % (= 16 ORP) plánuje za pomoci vlastních zaměstnanců ale současně i externího dodavatele (graf 1.7).   
Graf 1.8 demonstruje, že velikost SO ORP není příliš významným kritériem pro to, zda do plánování sociálních služeb budou zapojeni vlastní zaměstnanci SO ORP nebo zda se 
odpovědnost za proces plánování přenese na externího dodavatele. Je sice patrná tendence se vzrůstajícím počtem obyvatel SO ORP využívat vlastní zaměstnance, rozdíly v prezentovaných hodnotách však nejsou nijak alarmující.    
 Graf 1.8: Realizátor plánu sociálních služeb dle velikosti SO ORP (v %) 

 

 Zdroj: vlastní výzkum  
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 Graf 1.9: Kvalita externí dodávky plánování sociálních služeb (v %) 
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 Zdroj: vlastní výzkum  
Ke kvalitě externích spolupracovníků  se vyjadřovalo 28 SO ORP. Kvalitu hodnotilo na škále 1 – 5, přičemž číslicí 1 byla vyjádřená výborná kvalita, číslicí 5 naopak kvalita nevyhovující. Více než 2/3 (= 19 respondentů) považovalo spolupráci s externími dodavateli za výbornou, zbývající část 
oznámkovala kvalitu dvojkou nebo trojkou.   
 Tabulka 1.1: Finanční prostředky na proces plánování sociálních služeb na úrovni ORP 
Report 
Finanční prostředky na proces plánování (v tisících Kč) 
velikost SO ORP Mean N Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 316,45 35 518,892 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 498,15 32 745,272 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 637,49 15 1174,402 
nad 90 tis. obyvatel 1154,20 12 1253,510 
Total 536,48 94 864,096 
  Zdroj: vlastní výzkum  Ze 110 plánujících SO ORP (viz graf 1.5) jich pouze 94 uvedlo objem finančních prostředků určených na proces plánování sociálních služeb. Celková finanční částka činí 50 429 tis. Kč, přepočteno na 1 SO ORP se jedná cca o 536 tis. Kč. Tab1.2 uvedená níže podává informaci o 
pozitivním vztahu mezi velikostí ORP a výší finančních prostředků vyčleněných na proces plánování sociálních služeb (rp 0,231, hladina významnosti 0,05).   
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Tabulka 1.2: Pearsonův korelační koeficient pro vztah počtu obyvatel SO ORP a 
finančních prostředků určených na proces plánování 

Correlations 
  

počet obyvatel 
SO ORP k 
1.1.2010 

Finanční 
prostředky na 
proces plánování 
(v tisících Kč) 

Pearson Correlation 1 ,231* 
Sig. (2-tailed)  ,025 

počet obyvatel SO ORP k 
1.1.2010 

N 132 94 
Pearson Correlation ,231* 1 
Sig. (2-tailed) ,025  

Finanční prostředky na 
proces plánování (v tisících 
Kč) N 94 94 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
  Zdroj: vlastní výzkum  Finanční prostředky, které byly vynaloženy na plánování sociálních služeb dle údajů od 
oslovených SO ORP ilustruje mapa 1.2 
 Mapa 1.2: Finanční prostředky na plánování sociálních služeb na území SO ORP 

 Zdroj: vlastní výzkum, vlastní zpracování v Arc GIS  
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Graf 1.10: Zdroje finančních prostředků pro plánování sociálních služeb na úrovni SO 
ORP(v %) 

 

  
Zdroj: vlastní výzkum 

  Konkrétní určení financujícího subjektu uvedlo 90 SO ORP. Mezi nejvyužívanější zdroje nezbytné k zajištění procesu plánování patří dle výše zmíněného počtu ORP obce, popř. obce 
v kombinaci s krajem. Shodné zastoupení v rámci využívaných zdrojů mají krajské rozpočty a kombinace ESF a MPSV (11,1 %). Přibližně z 9 % jsou čerpány prostředky jenom z ESF. 
Ostatní varianty finančních zdrojů představují cca 13 %, patří k nim kombinace peněz z evropských fondů a obecních rozpočtů, popř. z MPSV a z rozpočtu kraje (graf 1.10).   
 1.3 Proces a evaluace individuálního plánování  
 Individuální plánování je proces, který se skládá ze stejných částí jako plánování čehokoli jiného: zkoumání situace, tvorba plánu, realizace plánu a vyhodnocení. Tento proces se 
neustále opakuje. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a standardů je povinností poskytovatele sociální služby poskytovat služby podle individuálních potřeb, přání a 
schopností svých uživatelů, se kterými mají také služby plánovat. Poskytovatelé sociálních služeb jsou dále povinni: plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh 
poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců. Zásadním 
principem, který pomůže udržet individuální plánování jako smysluplnou součást poskytování sociálních služeb, je vnímat celou věc především jako proces a nezaměřovat se jen na samotný výsledek – zpracovaný individuální plán. V praxi, jak uvádí Johnová a kol. (2009), se lze často 
setkat s plány vzniklými pouze či převážně na základě pohledu jedné strany – odborníků, pohled uživatele chybí. Sem řadíme například ošetřovatelské, terapeutické či výchovné plány, 
které obvykle nevedou k sociálnímu začlenění znevýhodněných lidí, ale k plnění profesionálních cílů – například „zlepšit jemnou motoriku“ namísto „naučit se telefonovat kamarádce“. Pro 
proces i výsledek individuálního plánování může být v některých případech vhodné zapojit neprofesionály (rodina, přátelé apod.). Výhodou je posílení míry sociálního začlenění uživatele 
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služeb a získání primárních zdrojů podpory (tzv. neformálních zdrojů). Podle M. Johnové a kol. 
(2009) je největším nebezpečím individuálního plánování formalizace. Je to výsledek snah vyhovět požadavkům zákona, standardům, zřizovatelům, inspektorům apod. bez úsilí využít tento aspekt poskytování služeb ve prospěch uživatelů služeb a pro rozvoj vlastní organizace. V 
procesu zjišťování a zhodnocování individuálních potřeb a cílů uživatele dochází k projekci cílů organizace, obce, kraje, státu jako nositelů veřejného zájmu. Ty často akcentují jiné cíle a 
hodnoty než samotní uživatelé.  Proces individuálního plánování je realizován v součinnosti poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb – obce - kraje. Metodický nárys procesů plánování vychází především ze zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, z metodik pro plánování sociálních služeb a kritérií kvality plánování sociálních služeb („Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“). V první 
fázi v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni jsou osloveni starostové SO ORP, kteří prostřednictvím starostů obcí na území SO ORP poskytnou informace poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují na jejich území služby uživatelům daného 
území. Přehled poskytovatelů je stanoven z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Jednotliví poskytovatelé identifikují na základě monitoringu (uživatelů a potenciálních uživatelů) potřeby 
sociální služby (kapacity) včetně jejich prognózy. Tento krok se děje většinou prostřednictvím pracovních skupin (které jsou složené z uživatelů, poskytovatelů a metodika), které se ustanoví 
při realizaci plánu na obecní úrovni a manažeři těchto skupin jsou i členy pracovních skupin pro realizaci plánu na krajské úrovni. Osloveni jsou za území SO ORP všichni poskytovatelé, kteří poskytují sociální služby uživatelům dané SO ORP. Organizační struktura procesu plánování se 
skládá, jak na krajské tak i obecní úrovni, z řídící skupiny, koordinační skupiny a pracovních skupin pro vybrané cílové skupiny např. senioři, děti a mládež, osoby se zdravotním postižením, 
osoby v akutně nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené drogou nebo závislé na drogách. Pracovní skupiny si na začátku procesu plánování identifikují konkrétní skupinu uživatelů tak, aby nedocházelo k přesahům (a duplicitě dat) do ostatních pracovních skupin. Pracovní skupina 
na základě dostupných sociodemografických dat kvantifikuje cílovou skupinu daného území a tyto údaje komparuje s monitoringem potřeb od jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 
Na základě syntézy a porovnání dat od poskytovatelů zpracuje pracovní skupina SWOT analýzu, ze které následně navrhne priority, jednotlivá opatření a aktivity pro specifickou cílovou skupinu a sociální služby, které jsou touto skupinou využívané.  
Poskytovatelé tedy reflektují cíle klientů definované v individuálních plánech, které jsou realizovány v souladu s naplňováním standardu č. 5 „Individuální plánování v průběhu sociální 
služby“. Potřeby rozvoje sociálních služeb vycházející z individuálních plánů jednotlivých klientů jsou reflektovány poskytovateli a následně předány pracovním skupinám pro plánování sociálních služeb (primárně na obecní úrovni). V další fázi zakomponování potřeb rozvoje 
sociálních služeb uvedených v individuálních plánech klientů dochází k předání informací z pracovních skupin na obecní úrovni do pracovních skupin na krajské úrovni (detailní postup je 
uvedený na příkladu dobré praxe viz. níže). Tento postup zachovávají všechny kraje v ČR, přičemž odlišnosti nastávají v situaci, kdy nedochází k plánování sociálních služeb na obecní úrovni. Pokud obec nerealizuje plán sociálních služeb, tak jsou informace od poskytovatelů 
předávány přímo do krajských pracovních skupin pro plánování sociálních služeb. V praxi může nastat také situace, kdy obec vytváří plán rozvoje sociálních služeb, ale informace na krajskou 
úroveň nepředává a rovněž jsou známy případy poskytovatelů, kteří se do plánování na obecní ani krajské úrovni nezapojují. V souvislosti s tím nedochází k předávání informací mezi 
subsystémem individuálního plánování a subsystémem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Implementace naplánovaných aktivit k jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb se děje 
prostřednictvím manažerů pracovních skupin ve spolupráci s pověřeným koordinátorem plánování obecního (krajského) úřadu.   
Vyhodnocování efektivity naplňování plánu rozvoje sociálních služeb (SO ORP, měst, obcí) se nejčastěji realizuje prostřednictvím akčních ročních plánů ve spolupráci monitorovací skupiny a 
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manažerů pracovních skupin. Základem pro zhodnocení plánu je kontinuální činnost pracovních 
skupin, které komunikují s poskytovateli sociálních služeb a průběžně mapují potřebu uživatelů.  Obecným příkladem pro zhodnocení procesu plánování je stanovení tří úrovní monitorování a vyhodnocování. První úroveň se týká priorit, které jsou monitorovány a vyhodnocovány v rámci 
každoroční aktualizace stávajícího plánu a přípravy akčního plánu na další rok. Vyhodnocování je zaměřeno především na zjištění, zda a jak se prioritní oblasti změnily, zda se neobjevily nové 
oblasti a jsou-li opatření a aktivity zaměřené na jejich řešení efektivní. Druhá úroveň se zaměřuje na opatření, která jsou monitorována a vyhodnocována během přípravy jednotlivých akčních plánů na příslušný rok. Vyhodnocování je zaměřeno především na zjištění, zda byla 
přijatá opatření volena správně a zda vedou k řešení dané priority. Třetí úroveň týkající se aktivit je nejdůležitější oblast monitorování a vyhodnocování při sledování efektivity naplňování 
plánu. Při monitoringu a vyhodnocování jednotlivých aktivit je zjišťována shoda nebo neshoda mezi probíhající realizací (stávajícím stavem) a plánem realizace. V souladu se stávající strukturou aktivit je sledováno zejména, zda aktivita naplňuje původní účel a cíl, pro který je 
realizována, zda odpovídá průběh realizace plánovanému harmonogramu prací, zda se na aktivitě podílejí určené osoby/organizace v daném/plánovaném rozsahu, zda jsou k dispozici 
plánované finanční prostředky a jsou čerpány v plánovaném rozsahu, zda během realizace nedošlo k nedostatkům, kterých je nutné se do budoucna vyvarovat a zda během realizace 
došlo k neočekávaným přínosům (přidaná hodnota) využitelných v procesech zlepšování. Výstupy z monitoringu a vyhodnocování jsou jedním z podkladů, které pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti pomoci zohlední při přípravě dalšího plánovacího období resp. pro zpracování 
ročních akčních plánů.  
Příklad z praxe:  Klient z Českých Budějovic využívá službu sociálně terapeutické dílny u poskytovatele, který provozuje tuto službu na území SO ORP. Dlouhodobým cílem vycházejícím ze zpracovaného 
individuálního plánu klienta je „nalézt pracovní uplatnění v nejbližší chráněné dílně“. Nejbližší chráněná dílna vhodná pro konkrétního uživatele je však cca 20 km od místa jeho bydliště. 
Využívání městské hromadné dopravy se ukazuje jako nereálné (na předmětné trase nejezdí nízkopodlažní autobus) a osobní asistence, která funguje v místě bydliště klienta, nezajišťuje službu mimo město. Pro řešení dané situace by bylo vhodné zajistit realizaci průvodcovské a 
předčitatelské služby (§ 42), jenž by doprovodila do chráněné dílny. Tento požadavek je rovněž v souladu se standardem č. 8 a jeho individuální implementací u  výše uvedeného 
poskytovatele sociální služby.  V rámci procesu plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice byla potřeba vycházející z individuálního plánu zajištěna a v příslušné pracovní skupině analyzována. Na 
základě toho byla definována aktivita, jejímž cílem bylo zajištění dostupnosti průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) formou zvýšení uživatelských kapacit dané sociální služby z 93 v 
roce 2009 na 95 v roce 2010 a 108 v roce 2011 (viz Aktivita 6/1.1.4 Akčního plánu 2010: Aktualizované návrhové části Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice 2008-2013; a viz Aktivita 6/1.1.2 Akčního plánu 2011: Aktualizované návrhové části 
Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice 2008-2013). Tato formulovaná aktivita je na území SO ORP České Budějovice realizována.  
Aktivita zaznamenaná „v plánu sociálních služeb na obecní úrovni“ je reflektována také ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 – 2013 
v Aktivitě 1.3.1 „krajského plánu“.   Komentář autorů studie:  
Prezentovaný příklad reality plánování sociálních služeb demonstruje naplnění klíčové oblasti č. 6.3, kdy plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s dokumenty vyšší a nižší úrovně (viz 
Kritéria kvality plánování sociálních služeb 2007).   
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1.4 Příspěvek na péči 
  1.4.1 Personální zajištění agendy příspěvku na péči na úrovni kraje 
 
Personální zajištění agendy příspěvku na péči (PnP) potvrdilo existenci výrazných rozdílů v počtu příjemců PnP v přepočtu na jednoho pracovníka respektive na jeden pracovní úvazek 
v jednotlivých krajích České republiky. Nejvyšší počet příjemců PnP na jednoho pracovníka vykazuje Zlínský kraj a naopak nejmenší počet vykazuje Hlavní město Praha. Rozdíl mezi těmito kraji je dvojnásobný. Pod hranicí celorepublikového průměru se nacházejí následující 
kraje: Hlavní město Praha, Moravskoslezský, Olomoucký, Karlovarský a Plzeňský. Naopak nad touto hranicí se nacházejí zbývající kraje ČR. Tabulka 1.3 a mapa 1.3 zaznamenávají 
požadované údaje dle jednotlivých krajů. Finanční náklady na PnP podle jednotlivých stupňů a SO ORP uvádí příloha 6.6. 
 Tabulka 1.3: Personální zajištění agendy příspěvku na péči na krajských úřadech a SO ORP 

Krajské úřady  
Celkem 
pracovníků 
KÚ  

Celkem 
pracovníků 
SO ORP 

Počet příjemců PnP 
v kraji 

Počet příjemců PnP na 1 
pracovníka SO ORP 

Hl. m. Praha 5 138 29483 214 
Pardubický 2 56 19589 350 
Jihomoravský 4 128 43214 338 
Moravskoslezský 12 194 44926 232 
Zlínský 5 60 25609 427 
Vysočina 5 67 20505 306 
Ústecký 6 80 29353 367 
Olomoucký 4 85 24036 283 
Karlovarský 3 32 8024 251 
Plzeňský 3 74 18982 257 
Královéhradecký 3 58 20375 351 
Liberecký 4 46 15680 341 
Jihočeský 4 59 24112 409 
Středočeský 4 106 36424 344 
Celkem ČR 64 1183 360312 305 

Zdroj: MPSV ČR, KÚ, vlastní výpočty  Celkový počet příjemců PnP v ČR překročil v roce 2010 číslo 360 tisíc (tab. 1.3). Při personálním zajištění 1 183 pracovníků vychází průměrný počet příjemců PnP na 1 pracovníka resp. pracovních úvazků na 305. Tento údaj se liší od průměrné hodnoty (342 
příjemců PnP na jeden pracovní úvazek), která byla získána z dotazníkového šetření u 132 SO 
ORP. Lze diskutovat, zda tento vysoký průměr počtu PnP na jednoho pracovníka nepotírá principy sociální práce. Sociální pracovníci jsou jedinými, kdo mohou provést sociální šetření a 
následnou kontrolu využívání příspěvku na péči. K tomu, aby sociální pracovník dospěl k co nejobjektivnějšímu vyhodnocení sociální anamnézy a rodinného zázemí žadatele (či příjemce), 
se ukazuje jako potřebné prodloužit délku sociálního šetření v terénu cca na 2 – 3 hodiny. Z doporučení OECD vyplývá, že jeden sociální pracovník by měl zajišťovat cca 80 klientů, u nichž jsou využívány moderní metody sociální práce. Současný stav počtu sociálních pracovníků na 
obcích s rozšířenou působností není uspokojivý. Kromě tohoto údaje zde není ještě zohledněn fakt týkající se počtu úkonů, které souvisí s příjemcem PnP. Například u jednoho příjemce PnP 
může sociální pracovník během jednoho roku v rámci agendy PnP vykonat až 10 úkonů - zahájení šetření, zvýšení (snížení) stupně PnP, přeposouzení, odvolání, potvrzení (zvrácení) PnP, změny poskytovatelů sociálních služeb, hospitalizace, přestěhování atd. U druhého 
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příjemce PnP může vykonat „pouze“ úkony dva. Úkony u jednoho příjemce PnP se mohou 
pohybovat v rozpětí 3 – 17 úkonů.   Mapa 1.3: Počet příjemců PnP na jednoho pracovníka zajišťujícího agendu PnP na SO 

ORP dle krajů 
 

 Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování v Arc GIS 
 1.4.2 Personální zajištění agendy příspěvku na péči na úrovni SO ORP a na úrovni ČSSZ 
 
V roce 2010 bylo příslušnými obecními úřady, které poskytly požadované údaje (tj. 132 ORP), vyplaceno 217 521 příspěvků na péči. Agendu související s přiznáváním příspěvku na péči 
zajišťovalo 635,6 pracovníků, resp. pracovních úvazků. Jejich průměrný počet dle 
nastavených kategorií SO ORP je zobrazen v následující tabulce 1.4 – představuje 4,8 úvazku. Z prezentovaných hodnot v tabulce 1.4 je též zjevné, že počet pracovních úvazků se s velikostí 
obce logicky zvyšuje.   Tabulka 1.4: Průměrné počty pracovníků zajišťujících agendu PnP vztažené k velikosti                       obce  
Počet pracovníků zajišťujících agendu PnP  
velikost SO ORP Mean N Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 2,552 56 1,1816 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 4,508 40 1,2357 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 6,848 20 1,5942 
nad 90 tis. obyvatel 10,962 16 4,8313 
Total 4,815 132 3,3980 
  Zdroj: vlastní výzkum 
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Mapa 1.4: Počet příjemců PnP na území SO ORP 

 Zdroj: vlastní výzkum,  vlastní zpracování v Arc GIS  Tabulka 1.5: Počty příjemců PnP vztažené na počet pracovníků zajišťujících agendu 
                      PnP   

Ratio Statistics for počet příjemců dávek PnP vyplacených úřadem za daný rok / 
počet pracovníků zajišťujících agendu PnP 

Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 292,989 54,545 911,000 140,459 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 350,227 176,000 744,500 126,336 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 359,584 229,250 533,151 94,718 
nad 90 tis. obyvatel 360,656 236,316 724,828 141,029 
Overall 342,251 54,545 911,000 131,979 
  Zdroj: vlastní výzkum  Tabulka 1.5 zachycuje přepočet pracovníků, resp. pracovních úvazků administrujících 
příspěvek na péči na počet příjemců PnP v jednotlivých kategoriích SO ORP. Na 1 pracovní úvazek v rámci ORP o velikosti do 30 tis. obyv. připadá 292,989 příjemců příspěvku na péči. Počet příjemců této sociální dávky na 1 pracovní úvazek vzrůstá s velikostí ORP – u „velkého 
ORP“ (tj. ORP nad 90 tis. obyvatel) je dokonce 360,656 příjemců PnP (viz tab 1.6 uvedená níže - rp 0,868, hladina významnosti 0,01). Uvedené hodnoty představují tzv. vážený průměr. Vážený 
průměr v rámci celého sledovaného souboru SO ORP je po zaokrouhlení 342 příjemců PnP na 1 pracovní úvazek.  
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Tabulka 1.6: Pearsonův korelační koeficient pro vztah počtu příjemců PnP a počet 
pracovníků zajišťujících agendu PnP 

 
Correlations 

  počet příjemců 
dávek PnP 

vyplacených 
úřadem za daný 

rok 

počet pracovníků 
zajišťujících 
agendu PnP 

Pearson Correlation 1 ,868** 
Sig. (2-tailed)  ,000 

počet příjemců dávek PnP 
vyplacených úřadem za daný 
rok N 132 132 

Pearson Correlation ,868** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

počet pracovníků 
zajišťujících agendu PnP 

N 132 132 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
  Zdroj: vlastní výzkum  
Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení posoudila v roce 2010 na 79 pracovištích 144 274 žádostí o posouzení zdravotního stavu. Z těchto žádostí připadalo na posouzení zdravotního stavu v souvislosti s PnP 44 177. Celkový počet lékařů LPS ČSSZ je 
384, z toho lékařů posuzujících zdravotní stav v souvislosti s PnP je 119. Na jednoho lékaře průměrně připadalo 371 posudků pro účely PnP za rok. Při počtu 253 pracovních dní v roce 
2010 to průměrně představuje vypracování 1,5 posudku na jednoho lékaře denně.        
1.4.3 Zhodnocení funkčnosti modelu sociálního šetření   
Zadavatelem bylo v zadání pro zpracování validační studie požadováno srovnání současného modelu sociálního šetření s modelem uvedeným v Bílé knize v sociálních službách. Bílá kniha v sociálních službách se problematikou modelu sociálního šetření nezabývá. Autoři textu při 
zhodnocení současného stavu sociálního šetření vycházeli ze zkušeností sociálních pracovnic a zkušeností vlastních. Pro komplexní posouzení situace byly využity výpovědi rodičů dětí se 
zdravotním postižením. Níže uvedené názory a následná doporučení byly pozitivně hodnoceny i v anglickém odborném periodiku Ethics and Social Welfare - Practical Wisdom in Caring for Children with a Disability in the Czech Republic (autoři Francová, H. – Novotný, A).      
 Proces sociálního šetření – sporné kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka  
Proces sociálního šetření je jedním z předpokladů přiznání příspěvku na péči. Posoudit schopnost samostatného života osoby v přirozeném prostředí klade na sociálního pracovníka 
nemalé nároky. Má-li se žadateli o příspěvek dostat přiměřené podpory, která mu umožní zlepšení života, nestačí říci, že „je“ nebo „není“ schopen. Je třeba (spolu s ním) zvážit, v čem schopen je a v čem schopen může být. Jde tedy o nutnost využívání situačního přístupu na 
úkor přístupu procedurálního. Situační přístup vede sociálního pracovníka k tomu, aby situaci klienta hodnotil s využitím bio-psycho-sociálního přístupu a na základě takto získaných 
poznatků navrhl spolu s klientem vhodné řešení. Podoba řešení závisí jednak na průběhu 
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komunikace mezi pracovníkem a klientem, a dále na tom, jak pracovník vnímá situaci klienta, a 
také na tom, co pracovník – vzhledem ke své kvalifikaci, metodickému zaměření pracoviště a své zkušenosti – zná a dovede (Musil, 2007).  Na základě výpovědi některých rodičů dětí se zdravotním postižením, jak konstatují Novotný a 
Francová (2009), ne všichni sociální pracovníci vnímají důležitost správně provedeného sociálního šetření. Tuto situaci vystihuje výrok jednoho z nich: „Šetření připomínalo proškrtání 
sázecího tiketu. Jednotlivé položky byly vyplněny jen zběžně bez hlubšího pochopení životní situace.“ Zjištění vyplývající ze získaných dat dokladují i obecně nízkou úroveň odbornosti sociálních pracovníků týkající se zdravotní problematiky jedince s postižením či seniora. O 
zajímavou zkušenost se podělil rodič dítěte s DMO (forma paraplegie). Sociální pracovnice měla informaci o tom, že bude provádět šetření u dítěte, u kterého byla diagnostikována DMO, 
ale protože její znalosti byly omezené pouze na kvadruplegickou formu DMO, automaticky předpokládala neschopnost chlapce téměř ve všech typech hodnocených úkonů, a na konkrétní schopnosti se tudíž ani nedotazovala. Výpověď dalšího rodiče poukazovala na to, že sociální 
pracovnice neidentifikovala reálný stav dítěte s epileptickými záchvaty. V domněnce, že dítě chronicky užívá příslušnou medikaci, nereflektovala, a to i přes upozornění rodičů, přítomnost 
takových záchvatů, a možnosti dítěte v procesu posuzování závislosti na péči přecenila.  Z uvedeného vyplývá, že absence elementárních medicínských znalostí způsobuje 
nedostatečnou reflexi progrese životní situace klienta a potlačuje praktický úsudek. Např. jedinec se sluchovým handicapem může být, vzhledem ke své možné dezorientaci a sklonu nepřiměřeně reagovat na podněty, klasifikován jako jedinec s nižší soběstačností a naopak 
potřeba péče o dítě s metabolickou poruchou, která není na první pohled zřejmá, ale péči v rámci adekvátních stravovacích návyků výrazně komplikuje, může být podhodnocena.  
Ke komplexnímu posouzení situace klienta se tedy dle autorů textu jeví jako nezbytné využívat i znalosti z oblastí preklinických a klinických disciplin. Nabízí se tedy možnost dalšího vzdělávání, které by propojilo stěžejní aspekty bio-psycho-sociálního modelu. Současně by takové vzdělání 
mohlo posílit kompetentnost sociálního pracovníka, a to především ve schopnosti rozpoznávat i to, co není na první pohled patrné. Samotný proces posouzení navíc nemůže být jednorázovým 
procesem, nýbrž kontinuální aktivitou, která má napomoci vytvořit elementární důvěru.   Role posudkového lékaře  
Posudkový lékař hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným. Při posuzování zdravotního stavu vychází z výsledků sociálního 
šetření a ze zprávy ošetřujícího lékaře, v případě potřeby vychází i z výsledků funkčních vyšetření a z výsledků vlastního vyšetření (zákon o zaměstnanosti). Sociální šetření je tedy předepsaným důkazem, bez kterého nemůže lékař úřadu práce stupeň závislosti posoudit. S 
ohledem na jeho důležitost, je potřeba, aby bylo provedeno kvalifikovaným sociálním pracovníkem (viz sporné kvalifikační předpoklady). 
Dle zprostředkovaných zkušeností (výpovědi rodičů dětí se zdravotním postižením a sociálních pracovníků obecních úřadů s rozšířenou působností) je dítě ze strany posudkového lékaře hodnoceno pouze na základě písemných podkladů. Kritika byla zvláště silná v případech, kdy 
obecní úřad predikoval vyšší stupeň závislosti na péči, ale v konečném rozhodnutí, které reflektovalo názor posudkových lékař, byl přiznán nižší stupeň. Tyto kritické názory konvenují s 
výroky oslovených sociálních pracovníků: „Někdy je zcela evidentní, že posudkový lékař naše zprávy ze sociálního šetření ani nečte.“ „Rozhodování posudkového lékaře není vždy objektivní, 
protože nemá za povinnost žadatele vidět.“ „Posudková služba má dle zákona o sociálních službách posuzovat výši příspěvku na péči s ohledem na jeho zdravotní stav, ale to může i praktický lékař, který zná klienta lépe, přichází s ním do styku častěji a lépe postřehne změny.“  
Přesto, že osoba posudkového lékaře hraje v rozhodovacím mechanismu významnou roli, nemůže dle názoru autorů textu dostatečně postihnout a zohlednit, a to i při nejlepší vůli, 
všechna specifika konkrétního případu. Současná právní úprava sice poskytuje posudkovému lékaři ve složité a nejasné situaci možnost vlastního vyšetření, ale k tomu nedochází v 
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přirozeném prostředí (domácnosti) klienta. S odvoláním na názory rodičů a sociálních 
pracovníků, je tedy možno podotknout, že je opomíjen fakt, že v celé záležitosti posouzení závislosti klienta na péči je rozhodující zhodnocení sociálního fungování v souvislosti se zdravotním stavem klienta. Hodnocení probíhá odděleně a nereflektuje holistický přístup ke 
klientovi. V této souvislosti i veřejný ochránce práv ČR (2007) upozorňuje na rozdílné výsledky posouzení stupně závislosti sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem, přičemž tento 
rozpor není v praxi nijak řešen. Jestliže tedy posudkový lékař nedostatečně zjistí potřebu pomoci při některých úkonech, může být žadateli přiznán příspěvek v nižší částce, než by mu podle zákona náležela. Nejzávažnějším problémem je dle veřejného ochránce práv řádně 
neodůvodněný rozdíl v navrhovaném stupni závislosti z pozice posudkového lékaře a v doporučeném stupni závislosti ze strany sociálního pracovníka obecního úřadu (Novotný, 
Francová, 2009).  Chloupková (2008) poukazuje i na to, že někteří lékaři považují sociální pracovníky za „instrumentáře“, kteří o stavu žadatele nerozhodují, pouze „podávají nástroje“ v podobě 
protokolu o sociálním šetření. Dle autorů tím degradují hodnotu sociálního pracovníka, snižují jeho rozhodovací činnost na minimum a redukují prostor na seberealizaci. S ohledem na 
všechny prezentované skutečnosti je na místě diskuse o zvýšení kvalifikace sociálního pracovníka a současně podpora rozvoje praktického úsudku obou zúčastněných stran. Dle 
mínění autorů by se tímto posílila kompatibilita odborných názorů na míru závislosti klienta. Všechny nastíněné skutečnosti dokladují přítomnost rizik a limitů při naplňování práva na sociální zabezpečení.  

  
Role sociálního pracovníka Rovněž rozhovory se sociálními pracovníky přinesly zajímavá a do určité míry alarmující zjištění týkající se procesu přiznávání příspěvku na péči; překvapivá byla konkrétně organizace práce v 
rámci celého procesu. Na některých úřadech totiž pracují s jedním klientem dva pracovníci – jeden vykonává administrativní činnost, druhý vyjíždí na terénní šetření. Rostoucí počet 
uživatelů příspěvku na péči je nutí nacházet rutinní aktivity, které umožňují klienty „zpracovat“ v masovém měřítku. Stupeň závislosti na péči u klienta doporučuje pracovník – dávkový specialista, který s žadatelem nepřichází do osobního kontaktu. „Postrádám zpětnou vazbu 
toho, co posoudím. Nevím, jak po té rozhodla kolegyně.“ I další respondenti pociťují nespokojenost s takto rozdělenými kompetencemi: „Cítíme nadřazenost administrátorek dávek. 
Někdy je pro mě velmi náročné provádět tolik šetření.“ Dílčí práce se pro terénní sociální pracovníky stává rutinní, nedoceněná a vyčerpávající (Novotný, Francová, 2009). Horák (2008) hodnotí takto rozdělené kompetence jako zcela nevyhovující, protože staví některé sociální 
pracovníky do rozdílných pozic. Mezi pracovníky s odlišnými kompetencemi, tzn. administrátory a řadovými (sociálními) pracovníky, ale i mezi nadřízenými (manažery organizace) a ostatními 
pracovníky dochází k latentnímu napětí. Role řadových (sociálních) pracovníků ve státních organizacích je podstatou Lipskyho (1980) konceptu „street-level byrokracie“. Lipsky (1980) tvrdí, že street-level byrokraté jsou během své práce vystavení náročným a nejednoznačným 
pracovním podmínkám, které ovlivňují jejich rozhodování a znemožňují jim vykonávat zaměstnání tak, jak by si sami přáli. Těmito překážkami jsou chronicky nedostatečné zdroje 
různého typu, rostoucí poptávka po jejich činnosti, obtížně měřitelný anebo zcela neměřitelný výkon řadových pracovníků, nedobrovolnost klientů aj.   
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1.5 Příklad dobré praxe analýzy a komparace dat o sociálních službách od obcí na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje  

Zpracovaný materiál vycházel z dat, která byla poskytnuta správními obvody obcí s rozšířenou 
působností a Krajským úřadem Jihočeského kraje. Jednotlivá data byla analyzována tak, aby mohly být SO ORP vzájemně porovnávány, aby popřípadě mohlo dojít ke komparaci 
s celorepublikovými údaji. Údaje byly nejčastěji přepočítávány na 1000 obyvatel z důvodu transparentního vyjádření například v oblasti finanční podpory sociálních služeb jednotlivými SO ORP. Data byla k dispozici od 16 SO ORP Jihočeského kraje. Období, ze kterého analýza a 
komparace, vycházely bylo ke dni 31. 12. 2010.      1.5.1 Příspěvek na péči na území SO ORP v Jihočeském kraji 
 Obce s rozšířenou působností získala data týkající se příspěvku na péči z databáze jednotlivých 
odborů. Zjistit celkové počty příjemců příspěvku na péči (PnP) nebylo pro jednotlivé SO ORP problematické vzhledem k faktu, že údaje vztahující se k přiznání a výplatě této dávky jsou 
zaznamenávány do programu k tomu určenému (systém OKnouze/OKslužby). Z tohoto programu lze některá data exportovat do excelových tabulek a pomocí filtrů pak následně 
přesně spočítat počty příjemců v určitých věkových kategoriích a stupních závislosti. Náročnější bylo získat data týkající se počtu příjemců této dávky v souvislosti s využíváním sociální služby (tabulka 1.7). Některé ORP (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Strakonice, 
Tábor, Vimperk, Trhové Sviny, Vodňany, Blatná, Kaplice) tato data získala nejen z databáze, ale také přímo od poskytovatelů sociálních služeb. Jak uvedla ORP České Budějovice, u 
sociálních služeb, které nejsou zpoplatněné, poskytovatelé neevidují, zda-li uživatel služby je příjemcem příspěvku na péči. V případě služby, která je ze zákona zpoplatněna, poskytovatelé nemají povinnost evidovat, zda-li je jejich uživatel příjemce příspěvku na péči, ale ve většině 
případů si tuto informaci od svých uživatelů zjišťují. Ostatní ORP (Týn nad Vltavou, Písek, Třeboň, Prachatice, Soběslav, Dačice, Milevsko) uvedly 
jako zdroj těchto dat jen databázi, čímž lze vysvětlit výrazné diference u některých ORP (Třeboň, Týn nad Vltavou) v porovnání s ostatními ORP Jihočeského kraje i celorepublikovými údaji (mapa 1.5). Údaj o využívání sociální služby se do složky příjemce zaznamenává, ale ne 
vždy je aktuální. Kombinací dat ze složky příjemce PnP a dat od poskytovatelů sociálních služeb zvýšíme validitu potřebného údaje, v tomto případě údaje týkajícího se počtu příjemců 
využívajících sociální služby.   Tabulka 1.7:  Využívání sociálních služeb podle stupně závislosti k 31. 12. 2010 (v %) 
 

PnP 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 
  

využívají SS 
(%) 

využívají SS 
(%) 

využívají SS 
(%) 

využívají SS 
(%) 

Blatná 16 31 48 75 
České Budějovice 38 31 42 71 
Dačice 29 32 27 34 
Jindřichův Hradec 31 57 56 35 
Kaplice 11 17 17 20 
Milevsko 28 29 25 40 
Písek 23 28 31 30 
Prachatice 15 36 38 48 
Soběslav 33 44 63 67 
Strakonice 23 31 37 41 
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Tábor 26 27 31 38 
Trhové Sviny 54 27 32 44 
Třeboň 100 100 100 100 
Týn nad Vltavou 25 55 100 100 
Vimperk 28 34 38 45 
Vodňany 16 15 29 47 
ČR 22 26 29 44 

Zdroj: Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje, MPSV ČR Zvýrazněna jsou data, která nekorespondují s realitou.   
Mapa 1.5:  Příjemci PnP využívající sociální služby na území Jihočeského kraje (v %) 

 Zdroj: Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje  Číselné údaje u jednotlivých sloupců vyjadřují procentuální zastoupení využívání PnP 
v jednotlivých stupních (mapa 1.5). Výši finančních prostředků vyplacených na příspěvek na péči uvádí tabulka 1.8 včetně původního rozpočtu v roce 2010  v Jihočeském kraji (dle dat 
od ORP).  Tabulka 1.8:  Finanční prostředky vyplacené na PnP v roce 2010 dle ORP v JčK  

Obec s rozšířenou 
působností v JčK 

Rozpočet na rok 2010 Vyplaceno v roce 2010  

Blatná 32 000 000 Kč 36 415 000 Kč 
České Budějovice 280 000 000 Kč 313 323 900 Kč 
Český Krumlov 67 200 000 Kč 78 490 000 Kč 
Dačice 37 000 000 Kč 37 727 000 Kč 
Jindřichův Hradec 70 000 000 Kč 87 739 500 Kč 
Kaplice 25 000 000 Kč 27 534 993 Kč 
Milevsko 48 100 000 Kč 58 223 000 Kč 
Písek 112 000 000 Kč 123 354 000 Kč 
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Prachatice 74 000 000 Kč 76 841 000 Kč 
Soběslav 42 300 000 Kč 52 023 000 Kč 
Strakonice 75 000 000 Kč 88 626 000 Kč 
Tábor 135 900 000 Kč 167 554 000 Kč 
Trhové Sviny 42 000 000 Kč 49 449 000 Kč 
Třeboň 40 200 000 Kč 48 312 000 Kč 
Týn nad Vltavou 27 400 000 Kč 29 804 000 Kč 
Vimperk 53 100 000 Kč 62 888 000 Kč 
Vodňany 19 500 000 Kč 22 505 000 Kč 
Celkem  1 180 700 000 Kč 1 360 809 393 Kč 

Zdroj: MPSV ČR, obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje, účetní program JčK 
 
 1.5.2 Zastoupení sociálních služeb a jejich neinvestiční finanční podpora obcemi na 

území SO ORP v Jihočeském kraji  
 
Odborné sociální poradenství (§ 37) kromě ORP Dačice zajišťují všechny správní obvody obce s rozšířenou působností a finančně se na realizaci této služby podílelo sedm ORP. ORP Dačice jako důvod neposkytování této služby na svém území uvedla, že chybí poskytovatel.   
Sociální služby osobní asistence (§ 39) má na svém území 9 ORP a z toho tuto službu finančně podporuje 6 ORP. Ve 3 případech ORP, kde služba není k dispozici, je hlavním 
důvodem absence poskytovatele (Dačice, Milevsko, Soběslav), který by výše uvedenou sociální službu zajišťoval. V ORP Prachatice byla tato služba zajišťována prostřednictvím pečovatelské služby, sousedskou výpomocí a dobrovolníky ze škol. ORP Kaplice využívala pečovatelskou 
službu, ORP Třeboň a ORP Vimperk nezjišťovaly poptávku po této službě. Pečovatelskou službu (§ 40) mají zajištěnu na svém území všechny ORP, ale s výraznými 
rozdíly ve finanční podpoře. Tyto diference se pohybují v přepočtu na 1000 osob ve statisících korunách českých. Například ORP Blatná tuto službu finančně nepodporovala a naproti tomu ORP Milevsko podporovala pečovatelskou službu částkou 295008,-Kč/1000 obyvatel.     
Sociální služby tísňové péče (§ 41) zajišťují a finančně podporují pouze 3 ORP. U ORP, kde služba není k dispozici je hlavním důvodem absence poskytovatele (Dačice, Jindřichův Hradec, 
Kaplice, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Vodňany), který by výše uvedenou sociální službu poskytoval. ORP Prachatice nezaznamenala potřebu této služby a ORP Třeboň a ORP Vimperk nezjišťovaly poptávku po této službě. Finanční 
neinvestiční podporu sociálních služeb dle § 37, § 39, § 40, § 41 ilustruje tabulka 1.9.   Tabulka 1.9:  Finanční neinvestiční podpora sociálních služeb dle § 37, § 39, § 40, § 41 

obcemi ve SO ORP v JčK 
 Sociální 

poradenství 
§ 37 

přepočet na 
1000 ob. 

(v Kč) 

Osobní 
asistence 

§ 39 
přepočet na 

1000 ob. 
(v Kč) 

Pečovatelská 
služba § 40 
přepočet na 

1000 ob. 
(v Kč) 

Tísňová péče 
§ 41 

přepočet na 
1000 ob. 

(v Kč) 
Blatná 0 0 0 37249 
České Budějovice 5932 3321 49315 15992 
Dačice 0 0 41570 0 
Jindřichův Hradec 375 0 22200 0 
Kaplice 0 0 77933 0 
Milevsko 4780 0 295008 0 
Písek 3574 1623 113737 0 
Prachatice 0 0 39610 0 
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Soběslav 0 0 94859 0 
Strakonice 885 1401 43919 0 
Tábor 111 334 110594 309 
Trhové Sviny 0 219 24611 0 
Třeboň 654 0 37569 0 
Týn nad Vltavou 0 0 35072 0 
Vimperk 0 0 31037 0 
Vodňany 0 0 0 0 
JčK 1 998 1 083 61 630 4 727 

Zdroj: Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje, vlastní propočty na 1000 obyvatel    Tabulka 1.10 dokumentuje finanční podporu a zastoupení vybraných sociálních služeb dle § 42, § 44, § 45, § 46 na území jednotlivých SO ORP. 
Podpora samostatného bydlení (§ 43) je zajištěna pouze na území ORP Týn nad Vltavou (ORP přispěla na tuto službu 20000,-Kč) a ORP Tábor - služba je poskytována v obci Chýnov 
(bez finanční podpory ORP). Ostatní ORP uvádějí, že chybí poskytovatel této služby, je malý počet osob v cílové skupině, není zmapována poptávka. Odlehčovací služby (§ 44) na svém území má 7 ORP z toho 4 ORP na tyto služby přispívají. 
Ostatní ORP uvádějí, že absentuje poskytovatel služby nebo upozorňují na finanční náročnost služby.  
Sociální službou centra denních služeb (§ 45) disponují 3 ORP (Dačice, Soběslav, Trhové Sviny), které ji finančně podporovaly. Nepotřebnost služby z důvodu malého počtu osob v cílové skupině uvedly ORP Kaplice a Vodňany. S absencí poskytovatele služby se potýkají ORP 
České Budějovice, Jindřichův Hradec, Milevsko, Písek, Týn nad Vltavou, Třeboň (a není zmapována poptávka), Strakonice (uvedly také finanční náročnost služby), Vimperk (a není 
zmapována poptávka). V ORP Tábor nahrazují tuto službu denní stacionáře. Sociální služba denní stacionáře (§ 46) je poskytována na území sedmi ORP z toho je třemi ORP finančně podporována (České Budějovice, Strakonice, Tábor). V ORP Jindřichův Hradec 
jsou dva poskytovatelé této služby, ale o službu není zájem ze strany uživatelů. ORP Blatná, Kaplice a Vodňany nepotřebují službu z důvodu malého počtu osob v cílové skupině. S absencí 
poskytovatele služby se potýkají ORP Milevsko, Dačice, Soběslav, Třeboň (a není zmapována poptávka), Týn nad Vltavou. V ORP Vimperk není zmapována potřeba této služby a v ORP 
Prachatice ji supluje neregistrovaná služba (Stroom Dub).  
Tabulka 1.10:  Finanční neinvestiční podpora sociálních služeb dle § 42, § 44, § 45, § 46 obcemi ve SO ORP v JčK 
 Průvodcovské a 

předčitatelské 
služby § 42 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 

Odlehčovací 
služby § 44 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 

Centra denních 
služeb § 45 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 

Denní stacionáře 
§ 46 

přepočet na 
1000 ob. (v Kč) 

Blatná 0 0 0 0 
České Budějovice 1134 13932 0 2475 
Dačice 0 0 15098 0 
Jindřichův Hradec 0 0 0 0 
Kaplice 0 0 0 0 
Milevsko 0 0 0 0 
Písek 0 0 0 0 
Prachatice 0 0 0 0 
Soběslav 0 0 12369 0 
Strakonice 0 0 0 18209 
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Tábor 0 4840 0 2959 
Trhové Sviny 822 931 0 0 
Třeboň 0 787 0 0 
Týn nad Vltavou 2126 0 0 0 
Vimperk 0 0 0 0 
Vodňany 0 0 0 0 
JčK 345 3502 902 2 265 

Zdroj: Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje, vlastní propočty na 1000 obyvatel  
  
Týdenní stacionáře (§ 47) jsou poskytovány na území 7 ORP, ale ani jedna ORP je finančně nepodporovala. V ostatních ORP (Dačice, Kaplice, Milevsko, Prachatice, Soběslav, Strakonice, 
Třeboň, Týn nad Vltavou, Vodňany) službu nepotřebují z důvodu malého počtu osob v cílové skupině nebo neexistuje poskytovatel. Na území ORP Prachatice ji zajišťuje neregistrovaná 
služba (Stroom Dub). Tabulka 1.11 uvádí finanční podporu jednotlivých ORP týkající se vybraných sociálních služeb. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) byly podpořeny ORP České Budějovice. 
V ORP, kde není služba poskytována, ji zajišťují poskytovatelé z jiných ORP, které touto službou disponují.  
Domovy pro seniory (§ 49) mají na území správního obvodu obce s rozšířenou působností všechny ORP kromě ORP Týn nad Vltavou. Z patnácti ORP, které disponují touto službou přispívalo neinvestičními finančními prostředky na tuto službu 6 ORP.  
Domovy se zvláštním režimem (§ 50) jsou na území pěti ORP z toho 2 ORP finančně podporují službu. Ostatní ORP touto službou nedisponují (není poskytovatel, není zmapována 
poptávka, malý počet osob v cílové skupině, finanční náročnost) a v ORP Prachatice byla v únoru 2010 zahájena stavba domova se zvláštním režimem s předpokládaným dokončením na 
jaře 2011. Sociální službou chráněného bydlení (§ 51) disponuje 5 ORP, z toho neinvestičními finančními prostředky podporovaly tuto službu 2 ORP (Kaplice, Soběslav). V ORP Kaplice je zřízen Dům 
chráněného bydlení Blansko, ale sociální službu chráněného bydlení neposkytuje (služba není zaregistrována). V ORP Tábor nebyl dostatečný počet zájemců o službu. V ostatních ORP 
absentuje poskytovatel nebo není dostatečný počet zájemců o tuto službu.    
Tabulka 1.11:  Finanční neinvestiční podpora sociálních služeb dle § 48, § 49, § 50, § 51 obcemi ve SO ORP v JčK 
 
 Domovy pro 

osoby se 
zdravotním 

postižením § 48 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 

Domovy pro 
seniory § 49 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 

Domovy se 
zvláštním 
režimem 

§ 50 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 

Chráněné 
bydlení 

§ 51 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 
Blatná 0 0 0 0 
České Budějovice 27475 61378 27890 0 
Dačice 0 0 0 0 
Jindřichův Hradec 0 0 0 0 
Kaplice 0 0 0 47357 
Milevsko 0 21827 0 0 
Písek 0 0 0 0 
Prachatice 0 4936 0 0 
Soběslav 0 125354 0 1124 
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Strakonice 0 112530 0 0 
Tábor 0 34859 124 0 
Trhové Sviny 0 0 0 0 
Třeboň 0 0 0 0 
Týn nad Vltavou 0 0 0 0 
Vimperk 0 0 0 0 
Vodňany 0 0 0 0 
Celkem JčK 6 649 32 524 6 766 1505 

Zdroj: Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje, vlastní propočty na 1000 obyvatel   Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  (§ 52) jsou 
ohlášeny na 5 územích SO ORP (Písek, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec, Vimperk). Poskytovatel této služby nemusí být registrován (není uveden v registru poskytovatelů). Pouze ohlásí poskytování dané služby příslušnému krajskému úřadu, pokud žádá na poskytování této 
služby finanční prostředky z dotačních titulů MPSV. Pacienti, kterých by se poskytování této služby týkalo, jsou hospitalizováni na zdravotní indikaci. 
Sociální službu rané péče (§ 54) má 8 ORP, z toho 4 ORP finančně službu podporují. ORP Trhové Sviny nemá na svém území poskytovatele této služby, přesto ale tuto službu finančně podporovala (Středisko rané péče SPRP České Budějovice). Zbývající ORP službu na svém 
území nerealizují z důvodu nízké poptávky od uživatelů, finanční náročnosti nebo nezmapované potřeby. 
Telefonická krizová pomoc (§ 55) je zajištěna na území ORP České Budějovice, která ji finančně podporovala částkou 50000,-Kč, a ORP Písek (bez finanční podpory). Sociální poradenství, krizová pomoc, telefonická krizová pomoc a terénní programy poskytuje na území 
správního obvodu ORP Milevsko Sociálně psychologické centrum Arkáda. ORP Dačice, Kaplice, Jindřichův Hradec, Soběslav, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany chybí 
poskytovatel nebo není zmapována potřeba této služby. V ORP Prachatice supluje tuto službu neregistrovaná služba - telekontaktní péče při pečovatelské službě (krizová linka 24 hod./denně). ORP Strakonice nemá na svém území registrovanou službu z důvodu 
problematické registrace a přísných podmínek. ORP Blatná, Tábor a Trhové Sviny využívají nabídky služeb celostátních poskytovatelů. 
Tlumočnické služby (§ 56) jsou zajištěny na území SO ORP České Budějovice s finanční podporou 100000,-Kč, ORP Milevsko a ORP Tábor. ORP Blatná a Trhové Sviny využívají 
nabídky služeb celostátních poskytovatelů. ORP Dačice, Kaplice, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany chybí poskytovatel, je malý počet osob v cílové skupině nebo není zmapována potřeba této služby. ORP Jindřichův Hradec - o.s. Lorm, 
které poskytuje službu pro osoby s hluchoslepotou, nemá v současné době v SO ORP Jindřichův Hradec pracovníka. 
Azylové domy (§ 57) ve svém správním obvodu má 8 ORP z toho 5 ORP finančně podporovala tuto službu (České Budějovice, Jindřichův Hradce, Milevsko, Prachatice, Tábor). ORP Milevsko a Jindřichův Hradec disponují pouze azylovým domem pro matky s dětmi. ORP 
Prachatice má na svém území azylový dům pro rodiny a azylový dům pro muže. ORP Blatná a Kaplice využívají tuto službu od poskytovatelů sídlících v jiných ORP. ORP Písek nemá 
poskytovatele azylového domu. Domy na půl cesty (§ 58) jsou na území jednoho SO ORP, a to Českých Budějovic. V roce 2010 byla tato služba podpořena částkou 90000,-Kč. Zbývajících 15 ORP na svém území tuto 
službu nemá, ale je plánována v Jindřichově Hradci. V ORP Strakonice není poskytovatel této služby a částečně ji suplují školská zařízení (DD Volyně). 
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Tabulka 1.12:  Finanční neinvestiční podpora sociálních služeb dle § 54, § 57, § 59, § 62 
obcemi ve SO ORP v JčK 

 
 Raná péče § 54 

přepočet na 
1000 ob. (v Kč) 

Azylový dům 
§ 57 

přepočet na 
1000 ob. (v Kč) 

Kontaktní 
centrum § 59 
přepočet na  

1000 ob. (v Kč) 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti 

a mládež § 62 
přepočet na  

1000 ob. (v Kč) 
Blatná 0 0 0 0 
České Budějovice 1 315 10 173 0 1 879 
Dačice 0 0 1 359 0 
Jindřichův Hradec 417 20 014 0 0 
Kaplice 0 0 0 122 
Milevsko 0 531 0 0 
Písek 0 0 4 830 9 870 
Prachatice 0 2 335 1 478 1 478 
Soběslav 495 0 0 0 
Strakonice 0 1261 1 106 0 
Tábor 235 14 644 2 872 3 417 
Trhové Sviny 1 096 0 0 3 289 
Třeboň 0 0 0 0 
Týn nad Vltavou 0 0 0 2 126 
Vimperk 0 0 1 411 0 
Vodňany 0 0 0 0 
Celkem JčK 428 6 054 994 1 912 

Zdroj: Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje, vlastní propočty na 1000 obyvatel   
 Sociální službou kontaktních center (§ 59) disponuje na svém území 8 ORP z toho 6 ORP službu finančně podporuje. ORP Blatná využívá nabídky služeb K-centra Strakonice, Arkáda Písek a celostátních poskytovatelů. Zbývající ORP nemají poskytovatele služby. 

Krizová pomoc (§ 60) je poskytována na území čtyř SO ORP (České Budějovice, Milevsko, Písek, Prachatice). Tato služba v ORP České Budějovice byla finančně podpořena částkou 
171000,-Kč. ORP Písek podporovala tuto službu částkou 357000,-Kč a ORP Prachatice přispívala částkou 10000,-Kč. Sociální poradenství, krizová pomoc, telefonická krizová pomoc a 
terénní programy poskytuje na území správního obvodu ORP Milevsko Sociálně psychologické centrum Arkáda. Zbývající obce krizovou pomoc na svém území nemají z důvodu absence poskytovatele, nízkého počtu uživatelů nebo není zmapována potřeba této služby (Dačice, 
Jindřichův Hradec, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou - není poskytovatel; Kaplice, Vimperk, Vodňany - není nebo je nízká potřeba služby). 
Nízkoprahová denní centra (§ 61) jsou pouze na území správního obvodu ORP České Budějovice. Ostatní ORP touto službou nedisponují převážně z důvodu absence poskytovatele. V ORP Tábor byl zjištěn zájem o službu v rámci komunitního plánování, probíhá vyhledávání 
vhodného objektu a realizátora. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), jejich výskyt a finanční podporu 
v jednotlivých ORP uvádí tabulka 1.12 (s dalšími sociálními službami). V ORP Kaplice od roku 2010 vznik NCDM Molo Velešín a Hangár Benešov nad Černou a v ORP Strakonice měla být v roce 2010 zahájena výstavba centra. Ostatní ORP touto službou nedisponují převážně 
z důvodu absence poskytovatele. Noclehárny (§ 63) na území správního obvodu ORP mají dvě ORP – České Budějovice  a 
Tábor. ORP České Budějovice podpořila tuto službu finanční částkou 115000,-Kč. ORP Tábor 
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se podílela na financování této služby částkou 35000,-Kč. Čtrnáct ORP službu nemají 
z důvodu, že ji nepotřebují nebo nemají potřebu zmapovanou.  Služby následné péče (§ 64) existují v ORP České Budějovice (200000,-Kč) a ORP Písek (bez finanční podpory služby). Čtrnáct ORP službu nemá z důvodu, že ji nepotřebují nebo nemají 
potřebu zmapovanou.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) realizují poskytovatelé sociálních 
služeb v pěti ORP. ORP České Budějovice službu finančně nepodporovala, ORP Písek přispívala na tuto službu 540000,-Kč, ORP Tábor podporovala službu částkou 887000,-Kč a ORP Vimperk přispěla částkou 60000,-Kč. ORP Vodňany službou disponuje, ale finančně ji 
nepodporovala. Jedenáct ORP (Blatná, Dačice, Kaplice, Jindřichův Hradec, Milevsko, Soběslav, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Prachatice, Strakonice, Třeboň) nemá na svém 
území k dispozici tuto službu. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66) realizují poskytovatelé sociálních služeb na území pěti ORP – České Budějovice (500000,-Kč), 
Jindřichův Hradec (160000,-Kč), Tábor (35000,-Kč), Písek a Vodňany (bez finanční podpory). Ostatních jedenáct ORP (Blatná, Dačice, Kaplice, Milevsko, Soběslav, Trhové Sviny, Týn nad 
Vltavou, Prachatice, Strakonice, Třeboň, Vimperk) nemá na svém území k dispozici tuto službu. Výskyt sociálně terapeutických dílen (§ 67) v jednotlivých ORP ukazuje tabulka 1.13. Z devíti 
ORP se finančně podílelo na této službě pět ORP. V ORP Kaplice vznikla Sociálně terapeutická dílna Kolbenka Kaplice v roce 2010 a v ORP Vodňany je tato služba nabízena od března 2010. Na území ostatních ORP tato služba není k dispozici (absence poskytovatele, není zmapována 
potřeba).   Tabulka 1.13: Finanční neinvestiční podpora sociálních služeb dle § 67, § 69, § 70 obcemi ve SO ORP v JčK 
 
 Sociálně terapeutické 

dílny § 67 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 

Terénní programy § 69 
přepočet na  

1000 ob. (v Kč) 
Sociální rehabilitace 

§ 70 
přepočet na 

1000 ob. (v Kč) 
Blatná 0 0 0 
České Budějovice 259 2 041 3 318 
Dačice 0 1 560 0 
Jindřichův Hradec 2 083 1 562 0 
Kaplice 0 0 101 
Milevsko 0 0 0 
Písek 1 932 17 800 4 212 
Prachatice 296 163 296 
Soběslav 0 0 0 
Strakonice 0 0 332 
Tábor 0 0 0 
Trhové Sviny 2 028 0 0 
Třeboň 0 0 0 
Týn nad Vltavou 0 1 063 0 
Vimperk 0 0 846 
Vodňany 0 0 0 
Celkem JčK 450 2 137 1 211 

Zdroj: Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje, vlastní propočty na 1000 obyvatel    
Terapeutické komunity (§ 68) mají na svém území dvě ORP – Dačice a Písek, které na tuto službu finančně nepřispívají. Čtrnáct ORP touto službou nedisponuje - Blatná, České 
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Budějovice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, Soběslav, Prachatice, Strakonice, Tábor, 
Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Třeboň, Vimperk, Vodňany.   Terénní programy (§ 69) jsou zajištěny na území 10 ORP z toho 6 ORP finančně přispívalo na službu (tabulka 1.13). V Kaplici je poskytovatelem služby Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 
o.p.s. Sociální poradenství, krizová pomoc, telefonická krizová pomoc a terénní programy poskytuje na území správního obvodu ORP Milevsko Sociálně psychologické centrum Arkáda. 
Služba není registrována v ORP Tábor a je zajišťována prostřednictvím terénních sociálních pracovníků MěÚ Tábor (pro město Tábor). Občanské sdružení Prevent zajišťuje službu pro ORP Trhové Sviny a ORP Blatná. ORP Strakonice službu nemá, i když na svém území má 
poskytovatele této služby (o.s. Prevent). Důvodem je nedostatek finančních prostředků. ORP Soběslav, Třeboň, Vimperk a Vodňany touto službou nedisponují (finanční náročnost, absence 
poskytovatele služby, nezjištěna potřeba).  Sociální služba sociální rehabilitace (§ 70) existuje na území správního obvodu devíti ORP z toho 6 ORP službu finančně podporovalo. V ORP Trhové Sviny zajišťuje tuto službu FOKUS 
České Budějovice, o.s. ORP Blatná, Dačice, Milevsko, Soběslav, Třeboň a Vodňany touto službou nedisponují. ORP Vimperk uvedla, že na svém území tuto službu nemá, ale přitom ji 
finančně podporovala (tabulka 1.13).  1.5.3 Plánování sociálních služeb na území SO ORP v Jihočeském kraji  SO ORP Blatná: 
 Část území Na území mikroregionu Svazku obcí Blatenska (KPSS SOB) v letech 2005 - 2007, nositelem byl 
Svazek obcí Blatenska, partneři: Město Blatná, Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy České Budějovice, obchodní společnost REDI spol. s r.o. Karlovy Vary. KPSS SOB byl zpracován pro celé území mikroregionu, tj. celé území ORP Blatná + 6 dalších obcí (Doubravice u Strakonic, 
Hlupín, Mečíchov, Městys Radomyšl, Třebohostice a Velká Turná). 
 Zdroj 
Projekt byl financován z prostředků  programu SROP, opatření 3.2, grantového schématu na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji (ve výši 1 044,4 tis. Kč ).  Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 49 028,- Kč.  
SO ORP České Budějovice: 
 Území města Komunitní plán sociálních služeb města České Budějovice 2004-2008. Realizátor KP: odbor 
sociálních věcí MM ČB ve spolupráci s místními poskytovateli sociálních služeb. 
 Zdroj 
MPSV - Program 1 - Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů – přiznaná dotace ve výši 197 250,- Kč (vratka 17 500,- Kč). Finanční spoluúčast města České Budějovice – 403 500,- Kč. Jihočeský kraj – grant ve výši 60 000,- Kč. Celkem:  643 250,- Kč.  
 Území SO ORP 
Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice 2008-2013. Zpracovatel žádosti: G-project s.r.o. ve spolupráci s ORCR MM ČB. Realizátor a koordinátor projektu: odbor sociálních 
věcí MM ČB. Dodavatel projektového managementu: GP Consulting, s.r.o. na základě výběrového řízení (VŘ ve výši 2 000 000,- Kč). 
 Zdroj 
SROP – grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Dotace: 3 205 000,- Kč. Profinancováno a vyúčtováno 2 926 223,- Kč (bez spoluúčasti města ČB). 
Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 543 235,- Kč. 
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 Část území 
Plán rozvoje sociálních služeb regionu Hlubocko–Lišovsko s výhledem do roku 2013. Zpracovatel žádosti: GP Consulting, s.r.o. pro Místní akční skupinu Hlubocko – Lišovsko o.p.s. Realizátor projektu (projektový management): GP Consulting, s.r.o. 
 Zdroj SROP – grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji ve výši 488 991,- 
Kč.  SO ORP Dačice: 
 Území SO ORP Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Dačice -realizátorem bylo město Dačice. 
 Zdroj SROP - na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji - 399 370,-Kč. Město Dačice - 75 881,-Kč. 
Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 71 400,- Kč. 
 SO ORP Jindřichův Hradec: 
 Území města Komunitní plán sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec - realizátorem bylo město Jindřichův Hradec. 
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Nová Bystřice“- realizátorem bylo město Nová Bystřice ve spolupráci s firmou KP projekt s.r.o. 
 Zdroj Jindřichův Hradec – financováno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (80% nákladu), z dotace Jihočeského kraje (10%) a z dotace MSPV (10%) v celkové výši 743 000,-
Kč. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 168 980,- Kč.  Nová Bystřice – město ve výši 25 000,-Kč s podporou Jihočeského kraje1. 
 SO ORP Kaplice: 
 Území SO ORP Realizátorem bylo město Kaplice2. 
 Zdroj 
Plánování bylo spolufinancováno EU a JčK v rámci SROP – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji (380 280,- Kč – EU, 95 070,- Kč - státní rozpočet) v celkové 
výši 475 350,- Kč (100% dotace). Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 70 210,- Kč. 
 SO ORP Milevsko: 
 Území SO ORP Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko byl realizován společností Ekologos, o.p.s. 
 Zdroj Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko byl financován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a Jihočeským krajem v rámci SROP – grantové schéma 3.2 na podporu sociální 

                                                 
1 Při komparaci údajů z Jihočeského kraje vyplývá, že v tomto případě podpora poskytnuta nebyla. 
2 Na základě informací z JčK byla ještě realizátorem organizace G-projekt. 
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integrace v Jihočeském kraji. Výše finančních prostředků vynaložených na realizaci výše 
uvedeného plánu není známa. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 67 235,- Kč. 
 SO ORP Písek: 
 Území SO ORP Rok 2000 – 2002: realizátor MPSV  (pilotní projekt MOLSA).  Rok 2006 – 2007: Komunitní plánování sociálních služeb Písek. Realizátor město Písek, 
partner CpKP jižní Čechy. 
 Zdroj 
Komunitní plánování sociálních služeb Písek bylo v roce 2006 a 2007 spolufinancováno Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci SROP – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Podpořeno částkou 700 000,-Kč. 
Aktualizace plánu v roce 2010 a 2011 bude financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podpořeno 
částkou 999 000,-Kč. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 183 617,- Kč.  SO ORP Prachatice: 
 Území SO ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature – Local Action Group a 
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. Realizátorem bylo občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP (registrační číslo projektu:CZ.04.1.05/3.2.43.4/4880) 
 Zdroj SROP – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Podpořeno 
částkou 1 914 851,-Kč. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 120 666,- Kč.  SO ORP Soběslav: 
Plánování sociálních služeb neprobíhalo z důvodu, že město Soběslav se v roce 2009 pokusilo získat dotaci na zpracování komunitního plánu sociálních služeb, ale s žádostí neuspělo. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 78 897,- Kč.  
SO ORP Strakonice: 
Plánování sociálních služeb neprobíhalo z důvodu, že nebyla politická vůle a finanční prostředky. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 161 840,- Kč.  
SO ORP Tábor: 
 Území města 
Komunitní plán sociálních služeb města Tábora 2007- 2009 – realizátor město Tábor.  
 Zdroj Evropský sociální fond 80%, Státní rozpočet 10%, Krajský úřad 10%. Celkové náklady projektu 
činily 569 000,- Kč. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 287 385,- Kč. 
 Část území 
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Probíhá plánování sociálních služeb mikroregion Bechyňsko ve spolupráci s CpKP.  
 Zdroj Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.  
SO ORP Trhové Sviny: 
V roce 2010 realizován projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Trhové 
Sviny a projekt Podpora procesů plánování sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 64 260,- Kč.  SO ORP Třeboň: 
 Území města Komunitní plán sociálních služeb pro Město Třeboň na období let 2005 – 2006. Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň. 
Realizátorem projektu je Jihočeská rozvojová o.p.s., partnery projektu jsou Město Třeboň a Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy (od 1. června 2010 do 30. dubna 2011).  
 Zdroj Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Rozpočet projektu je 906 600,-Kč.  
Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 90 440,- Kč.  SO ORP Týn nad Vltavou: 
 Území města 
Plánování probíhá od roku 2003 pro území města Týn nad Vltavou a realizoval ho Domov sv. Anežky. 2004 - „Dotazníkový průzkum mezi uživateli pečovatelské služby na Vltavotýnsku“, dokument „Problematika drog v Týně nad Vltavou“, ankety - „Zájmy o volnočasové aktivity ve 
městě“ (šetření mezi mládeží), anketa pro rodiče „Protidrogová prevence“ - ve spolupráci s Farní charitou, průzkum mezi školními dětmi „Využití volného času“. 
 Zdroj 2003 - „Odstraňování bariér ve městě Týn nad Vltavou“ 100 000,-Kč MPSV. 2004 - literární a výtvarná soutěž „Volný čas a zdravý život“ 70 000,-Kč MPSV.  
2005 - pokračování komunitního plánování 30 000,-Kč Město Týn nad Vltavou. 
 Území SO ORP 
V letech 2006 – 2007 Sdružení měst a obcí Vltava realizovalo projekt „Pokračování komunitního plánování na Vltavotýnsku“, kdy  bylo plánování rozšířeno pro území celé ORP. Na konci roku 2009 zanikla funkce koordinátora komunitního plánování sociálních služeb a koordinaci celého 
projektu převzal na základě rozhodnutí RM odbor sociálních věcí MěÚ. 
 Zdroj 
SROP – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Celková výše 675 376,-Kč. Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 50 337,- Kč.  
SO ORP Vimperk: 
Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 63 070,- Kč.  SO ORP Vodňany: 
 Území SO ORP Plánování probíhalo v roce 2006. V současné době probíhá aktualizace komunitního plánu 
sociálních služeb v ORP Vodňany. 
 Zdroj 
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SROP – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Celková částka 
činila cca 400 000,-Kč. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb v ORP Vodňany je financována z Evropského sociálního fondu ČR (OPLZZ). Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00031 - 41 412,- Kč.  
Přehled o finanční podpoře na plánování sociálních služeb v obcích Jihočeského kraje v období za roky 2004 – 2010 uvádí tabulka 1.14.  Tabulka 1.14: Finanční podpora plánování sociálních služeb v obcích JčK v období za  roky 2004 - 2010  
 2004 – 2010 (v Kč) 

Blatná 1 093 428 
České Budějovice 4 601 699 
Dačice 546 651 
Jindřichův Hradec 936 980 
Kaplice 545 560 
Milevsko 67 235 
Písek 1 882 617 
Prachatice 2 035 517 
Soběslav 78 897 
Strakonice 161 840 
Tábor 856 385 
Trhové Sviny 64 260 
Třeboň 997 040 
Týn nad Vltavou 80 337 
Vimperk 738 446 
Vodňany 441 412 
Celkem  15 128 304 

Zdroj: Města a obce Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihočeského kraje  
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2 DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 
Pojem „dostupnost“ je pro potřeby předkládané studie užíván ve významu kapacity zařízení sociálních služeb. Kapacity jednotlivých sociálních služeb byly zjišťovány z dat uvedených v registru poskytovatelů sociálních služeb a z dat MPSV ČR. Kapacity za jednotlivé sociální 
služby, které byly k dispozici v plánech sociálních služeb, vykazovaly v komparaci s dostupnými daty z registru poskytovatelů sociálních služeb a MPSV ČR výrazné diference. Některé  plány 
sociálních služeb také nereflektují nebo nezjišťují potřeby cílových skupin v souvislosti s nabízenými službami. Dalším problémem se jeví nekompatibilita dat týkající se vykazování kapacit u jednotlivých sociálních služeb. Data jsou vykazována nejednotným způsobem tzn., u 
stejné služby je uveden různý ukazatel kapacity. Například u pobytových služeb (azylových domů, domovů pro seniory…) je u některých vyjádřena kapacita počtem klientů, jinde počtem 
lůžek. Obdobné je to u sociálních služeb ambulantních, ve kterých se mísí kapacitní ukazatele vyjádřené počtem intervencí a počtem kontaktů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné doporučit poskytovatelům sociálních služeb, aby vykazovali ukazatele kapacit u jednotlivých služeb tak, 
aby se zajistila kompatibilita těchto ukazatelů a tím i možnost jejich validního srovnání. Pro účely sledování kapacit těchto služeb jsou zvoleny následující jednotky: počet uživatelů služby 
= absolutní počet osob, kterým byla služba v roce poskytnuta; kontakt = metoda poskytnutí služby, která z hlediska času zabere 10 minut; intervence = metoda poskytnutí služby, která z hlediska času zabere 30 minut; hovor = jeden kontakt s uživatelem pomocí telefonu, a to pouze 
u služby „telefonická krizová pomoc“. V Příloze 6.2 je uveden jednofaktorový matematický model, který kapacity za jednotlivé sociální 
služby v České republice distribuuje do jednotlivých krajů na počet obyvatel. Tímto způsobem byla namodelována optimální síť kapacit jednotlivých sociálních služeb dle počtu obyvatel 
v krajích ČR.  2.1 Kapacity sociálních služeb na území ČR 
 
Znalost aktuálních kapacit sociálních služeb zejm. podle počtu lůžek, klientů, intervencí a 
kontaktů je podstatná pro optimální uspokojování potřeb uživatelů. Tabulky 2.1 – 2.4 přehledně ukazují zjištěné kapacity v rámci terénních, ambulantních a   pobytových sociálních služeb a dále přepočet kapacit na 1000 obyvatel. Nejvyšší počet lůžek vykazují domovy pro seniory 
(36 978 lůžek, na 1000 obyvatel připadá 3,52 lůžka), dále domovy pro osoby se zdravotním postižením (13 872 lůžek, na 1000 obyvatel připadá 1,32 lůžka). Nejvyššího počtu uživatelů 
dosahuje pečovatelská služba (100 935 klientů, v přepočtu na 1000 obyvatel jde o 9,61 klientů). Odborné sociální poradenství je s počtem 337 163 intervencí nejvyužívanější ambulantní sociální službou.  
  Tabulka 2.1: Kapacita lůžek u jednotlivých pobytových sociálních služeb v ČR (absolutní hodnoty) 

Druh služby 
počet lůžek 

ČR - celkový počet ČR - přepočet na 1000 
obyvatel 

domovy pro seniory - pobytová  36 978 3,52 
domovy pro osoby se zdravotním postižením - pobytová  13 872 1,32 
domovy se zvláštním režimem - pobytová  9 184 0,87 
azylové domy - pobytová  5 959 0,57 
chráněné bydlení - pobytová  2 545 0,24 
sociální služby poskytované ve ZZÚP - pobytová  1 916 0,18 
odlehčovací služby - pobytová  1 651 0,16 
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noclehárny - ambulantní  1 211 0,12 
týdenní stacionáře - pobytová  821 0,08 
domy na půl cesty - pobytová  353 0,03 

Zdroj:  ČSÚ, MPSV, vlastní propočty   
Tabulka 2.2: Kapacita uživatelů u jednotlivých terénních a ambulantních sociálních služeb v ČR (absolutní hodnoty) 

Druh služby 
počet klientů 

ČR - 
celkový 
počet 

ČR - přepočet na 
1000 obyvatel 

pečovatelská služba - terénní  100 935 9,61 
kontaktní centra - ambulantní  31 692 3,02 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
- terénní  30 645 2,92 
terénní programy - terénní  29 815 2,84 
sociální rehabilitace - ambulantní  20 599 1,96 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - terénní  13 475 1,28 
osobní asistence - terénní  5 929 0,56 
tlumočnické služby - terénní  5 750 0,55 
centra denních služeb - ambulantní  5 653 0,54 
tísňová péče - terénní  5 518 0,53 
denní stacionáře - ambulantní  5 123 0,49 
průvodcovské a předčitatelské služby - terénní  3 236 0,31 
sociálně terapeutické dílny - ambulantní  2 473 0,24 
raná péče - terénní  2 424 0,23 
nízkoprahová denní centra - ambulantní  1 810 0,17 
podpora samostatného bydlení - terénní  416 0,04 
terapeutické komunity - pobytová  277 0,03 

Zdroj:  ČSÚ, MPSV, vlastní propočty   
 Tabulka 2.3: Počet intervencí u jednotlivých terénních a ambulantních sociálních služeb v ČR (absolutní hodnoty) 

Druh služby 
počet intervencí 

ČR - celkový 
počet 

ČR - přepočet na 1000 
obyvatel 

odborné sociální poradenství - ambulantní  337136 32,09 
krizová pomoc - ambulantní  18 094 1,72 
služby následné péče - ambulantní  4 767 0,45 
intervenční centra - ambulantní  3 038 0,29 

Zdroj:  ČSÚ, MPSV, vlastní propočty   
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Tabulka 2.4: Počet kontaktů u vybraných sociálních služeb v ČR (absolutní hodnoty) 
Druh služby 

počet kontaktů 
ČR - celkový 

počet 
ČR - přepočet na 1000 

obyvatel 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - ambulantní   133 409 12,70 
telefonická krizová pomoc - terénní  52 957 5,04 

Zdroj:  ČSÚ, MPSV, vlastní propočty    2.2 Kapacity sociálních služeb v jednotlivých SO ORP – dotazníkové šetření 
 
Kapacity jednotlivých sociálních služeb v jednotlivých SO ORP jsou rozčleněny do 3 tabulek 
2.5, 2.6 a 2.7 na základě sledovaného ukazatele – tj. dle uživatelů, intervence nebo kontaktu. Kapacity všech sociálních služeb byly indexovány na 1 000 obyvatel. V tabulkách jsou dále zobrazeny celkové počty uživatelů/intervencí/kontaktů a také vážené průměry počtu 
obyvatel na 1 uživatele podle 4 typů SO ORP (tj. do 30 tis. obyv., od 30 tis. do 60 tis. obyv., od 
60 tis. do 90 tis. obyv. a poslední typ je nad 90 tis. obyvatel3. Vzhledem k faktu, že údaje o 
uživatelích/kontaktech/intervencích jednotlivých služeb byly poskytnuty v některých případech pouze 10 popř. 20 %  ORP  (resp. výskyt některých sociálních služeb je velmi nízký), je nutné kapacitní možnosti služeb v rámci jednotlivých kategorií ORP vnímat jako orientační ukazatel. 
Procentuální vyjádření počtu ORP, která poskytla požadovaná data, jsou uvedeny v komentářích pod tabulkami, popř. lze tyto informace najít v Příloze 6.4. 

 Tabulka 2.5: Přehled „uživatelských kapacit“ sociálních služeb 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA 

CELKEM 
UŽIVATELŮ 

(ABSOLUTNÍ 
HODNOTA) 

VÁŽENÝ PRŮMĚR 
POČET OBYVATEL NA 1 UŽIVATELE 

UŽIVATELSKÁ 
KAPACITA 

SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

PŘEPOČTENÁ 
NA 1000 

OBYVATEL 
SO ORP 
do 30 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 30 tis. 
do 60 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 60 tis. 
do 90 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
nad 90 tis. 
obyvatel 

celkem 

Osobní asistence 4 508 994,666 1562,930 463,712 675,194 668,127 1,496 
Pečovatelská 
služba 50 441 93,655 88,754 100,649 92,212 93,897 10,649 
Tísňová péče 433 3 190,250 791,690 2131,119 2066,281 1755,619 0,569 
Průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

1307 4561,000 570,815 241,908 1976,587 873,887 1,114 
Podpora 
samostatného 
bydlení 

135 1592,478 4368,471 9026,231 12122,276 5985,259 0,168 
Odlehčovací 
služby 3 383 1345,907 539,989 1491,434 1394,830 1028,381 1,7445 
Centra denních 
služeb 790 991,193 1757,600 7382,750 1685,129 1870,870 0,535 
Denní stacionáře 2 117 1306,930 1722,300 1510,405 1792,867 1627,959 0,614 
Týdenní stacionáře 511 1221,257 2242,193 4271,536 4768,555 3187,084 0,314 
Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

4 630 294,240 396,500 1084,514 638,199 526,034 1,901 
Domovy pro 
seniory 14 313 227,198 248,694 300,711 314,408 273,696 3,654 
Domovy se 
zvláštním režimem 3 481 444,790 561,521 1156,252 795,123 767,217 1,303 
                                                 
3 SO ORP do tis. obyvatel  jsou dále v textu též označovány jako „malá ORP“, SO ORP nad 90 tis. obyvatel  jsou označovány jako „velká ORP“.  
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Chráněné bydlení 1 344 1214,911 1582,715 3434,374 1220,152 1583,758 0,631 
Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních ústavní 
péče 

1 196 440,063 1242,644 436,407 2492,038 889,013 1,125 

Raná péče 1 152 6801,636 3241,212 2495,657 1206,849 1671,148 0,598 
Azylové domy 7 034 487,365 558,560 830,242 971,479 745,815 2,353 
Domy na půl cesty 182 1824,400 3830,293 7776,409 7986,558 6077,956 0,165 
Nízkoprahová 
denní centra 5 148  335,609 1832,963 722,377 652,409 3,123 
Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 

25 148 261,914 278,499 117,083 87,172 127,032 7,872 
Noclehárny 2 048 4434,833 1033,914 2119,477 1382,540 1475,610 0,970 
Služby následné 
péče 564  1612,815 2523,588 2115,453 2033,129 0,492 
Sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

11 824 717,649 152,358 222,005 501,563 245,471 4,074 
Sociálně 
aktivizační služby 
pro seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

15 864 283,793 121,409 196,336 165,851 164,599 6,075 

Sociálně 
terapeutické dílny 1 303 1421,141 587,435 3375,688 2021,380 1421,251 0,704 
Terapeutické 
komunity 116  2821,292 6346,917 9323,333 4026,793 0,248 
Terénní programy 17 853 138,397 284,067 96,670 250,658 167,072 5,985 
Sociální 
rehabilitace 5 935 773,202 433,559 316,146 828,172 464,541 2,153 
Zdroj: vlastní výzkum  Počty uživatelů osobní asistence udalo 40 % SO ORP (overall = 52). Mezi jednotlivými 
kategoriemi ORP jsou významné rozdíly: osobní asistence v přepočtu na obyvatele je více dostupná v ORP od 60 tis. do 90 tis. obyv. (na 1 uživatele zde připadá 463,712 obyvatel), 
nejmenší zastoupení je patrné u ORP od 30 tis. do 60 tis. obyv. (1 562,930 obyv. na 1 uživatele). Uživatelská kapacita osobní asistence přepočtená na 1 000 obyv. je 1,496.  Kapacitu pečovatelské služby uvedlo 80 % SO ORP z výzkumného souboru (overall = 106). 
Průměrný počet obyvatel na 1 uživatele je 93,897. Z prezentovaných dat v tabulce je patrné, že dostupnost této služby je obdobná v rámci všech kategorií SO ORP. Porovnáme-li uživatelskou 
kapacitu přepočtenou na 1 000 obyv. u osobní asistence a pečovatelské služby, lze konstatovat, že kapacitní možnosti pečovatelské služby jsou přibližně 7x větší. Rovněž lze poukázat na to, že zmíněná uživatelská kapacita pečovatelské služby je nejvyšší ze všech 
sledovaných služeb.  V souvislosti s počty uživatelů tísňové péče se vyjádřilo pouze 7 % SO ORP (overall = 9). Tuto 
sociální službu nabízí 4 ORP o velikosti nad 90 tisíc obyvatel (konkrétně se jedná o ORP České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary a Frýdek-Místek). U „malých ORP“ se vyskytla pouze 1x (Praha 17). Ve shodném počtu 2 nabízí tísňovou péči i ORP v kategorii 30 tis. do 60 tis. 
obyv. (Český Krumlov a Kutná Hora) a ORP v kategorii od 60 tis. do 90 tis. obyv. (Příbram a Karviná). Uživatelská kapacita tísňové péče přepočtená na 1 000 obyv. je 0,569. Hlubší 
interpretace dat je při takto malém výskytu sledované služby problematická. Kapacitu průvodcovské a předčitatelské služby uvedlo 10 % SO ORP (overall = 13). Vážený průměr počtu obyvatel na 1 uživatele je 1 755,619. Stejně jako v předchozím případě není ani 
zde s ohledem na nízkou četnost uživatelů možno poskytnout relevantní interpretaci dat.  
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K počtu uživatelů podpory samostatného bydlení se vyjádřilo 11 % SO ORP (overall = 14), 
navíc reálná čísla představující počty samotných uživatelů jsou velmi nízká (řádově jednotky, popř. desítky klientů). Vážený průměr počtu obyvatel za všechna ORP na 1 uživatele má tudíž ve srovnání s ostatními službami vysokou hodnotu (5 985,259). Jakkoli je složité tuto situaci 
analyzovat, na základě uvedených hodnot je zjevné, že v menším SO ORP je dostupnost této terénní služby vyšší (data však nebyla podrobena Pearsonově korelaci). 
41 % SO ORP (overall = 54) poskytlo údaj o počtu uživatelů odlehčovací služby. V přepočtu obyvatel dané kategorie ORP na 1 uživatele je možno uvést, že tato sociální služba se nejméně vyskytuje na území druhého typu ORP, tj. v kategorii od 30 tis. do 60 tis. obyv. – ve srovnání se 
všemi ostatními kategoriemi ORP je dostupnost v uvedeném typu ORP 2 - 3x nižší. Centra denních služeb mají dle poskytnutých dat také velmi malý výskyt. K počtu jejich 
uživatelů se vyjádřilo necelých 20 % SO ORP (overall = 25) s tím, že se jednalo pouze o desítky klientů. Uživatelská kapacita centra denních služeb přepočtená na 1 000 obyv. je 0,535. Kapacitu uživatelů denních stacionářů poskytlo 45 % SO ORP (overall = 60). Hodnota 
váženého průměrného počtu obyvatel na 1 uživatele v rámci všech kategorií sledovaných ORP je 1 627,959, hodnotu váženého průměrného počtu obyvatel na 1 uživatele prezentujícího 
nejvyšší dostupnost má ORP do 30 tis. obyv. (jedná se o číslo 1 306,930).  Údaje týkající se výskytu uživatelů týdenních stacionářů nalezneme pouze u 20 % ORP (overall 
= 26). Z dostupných dat lze vysledovat obdobný trend jako viz výše, tj. nejvíce uživatelů této sociální služby je na území ORP o velikosti do 30 tisíc obyvatel.  U týdenních stacionářů je ve srovnání s denními stacionáři však více patrný klesající počet uživatelů vzhledem k narůstající 
velikosti ORP.  Z hodnot v tabulce uvedených v Příloze 6.4 je zřejmé, že k počtu uživatelů domovů pro osoby 
se zdravotním postižením se vyjádřila třetina ORP (overall = 44). Získané přepočty obyvatel jednotlivých kategorií ORP na 1 uživatele svědčí o významně vyšším zastoupení této služby na území „malých ORP“. V této kategorii jsou 294,240 obyvatelé na 1 uživatele. Výrazně nižší 
zastoupení mají domovy pro osoby se zdravotním postižením na území ORP o velikosti nad 90 tisíc obyvatel a dále pak na území ORP se 60 tis. do 90 tis. obyvateli. Dle autorů studie je 
možné usuzovat, že výskyt těchto pobytových zařízení odpovídá historickému trendu (segregace), kdy osoby se zdravotním postižením byly centralizovány spíše do méně zalidněných oblastí. 
Kapacitu uživatelů domovů pro seniory uvedlo 61 % SO ORP (overall = 81). S ohledem na prezentovaný celkový vážený průměr lze konstatovat, že na 273,696 obyvatel připadá 1 uživatel 
domovu pro seniory. Mezi váženými průměry v jednotlivých kategoriích ORP jsou drobné rozdíly, větší disproporce je patrna mezi „malými ORP“ a „velkými ORP“. Uživatelská kapacita přepočtená na 1 000 obyvatel je 3,654.   
Počty uživatelů domovů se zvláštním režimem byly uvedeny přibližně třetinou SO ORP (overall = 43). Dle získaných údajů je patrná vyšší kapacita takového sociálního zařízení v rámci 
kategorie ORP o velikost do 30 tis. a pak u ORP od 30 tis. do 60 tis. obyvatel. Vyšší dostupnost služby u „malých ORP“ je patrná i u domovů pro seniory (viz výše), ovšem zde jsou rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ORP více markantní.     
Počty uživatelů chráněného bydlení uvedených u 27 % SO ORP (overall = 36) se pohybují jen v desítkách, výjimečně ve stovkách případů. Tomu odpovídají i průměry počtu obyvatel na 1 
uživatele. Uživatelská kapacita přepočtená na 1 000 obyv. činí 0,631. Za povšimnutí stojí, že tato hodnota je 2x vyšší než hodnota uživatelské kapacity týdenních stacionářů, ale naopak je 
3x menší než kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením.  Další interpretace předkládaných dat je problematická.  Počty klientů sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče byly zmíněny 
pouze u 14 % SO ORP (overall = 19). I zde s ohledem na nízký výskyt této služby udávaný v jednotkách nebo desítkách uživatelů (kromě Chomutovského SO ORP, který uvedl 528 
uživatelů) není možné poskytnout relevantní výklad významu uvedených hodnot.  
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Uživatelé rané péče se nacházejí spíše na území SO ORP nad 90 tis. popř. už nad 60 tis. obyv. 
Informace o jejich počtu poskytlo 20 % ORP (overall = 27). Počty klientů i v rámci této služby byly nejčastěji v desítkách případů, proto i hodnoty váženého průměru jsou ve všech kategoriích ORP nízké. Uživatelská kapacita rané péče na 1 000 obyvatel je též nízká: 0,598. 
Kapacitu azylových domů poskytlo 37 % ORP (overall = 49). Z údajů o průměrných počtech obyvatel na 1 uživatele v rámci jednotlivých kategorií ORP je zřejmý pokles dostupnosti tohoto 
pobytového zařízení s velikostí SO ORP. Domy na půl cesty s největším počtem uživatelů se dle sebraných dat vyskytují např. ve Zlíně, Valašském Meziříčí, Karviné či Českém Krumlově (jedná se cca o dvě desítky klientů). O 
polovinu menší hodnoty počtu klientů udávají ORP Náchod, Šumperk či Karlovy Vary. V ostatních případech jde spíše o kapacitu udávanou v jednotkách. Uživatelská kapacita této 
služby přepočtená na 1 000 obyvatel patří k nejnižší z kapacit v rámci všech sledovaných služeb. Z důvodu nízkého počtu výchozích údajů nelze poskytnout relevantní interpretaci.  Velikost klientely nízkoprahových denních center uvedlo 16 % SO ORP (overall = 21). Tato 
služba navíc není zastoupena mezi žádným zúčastněným ORP do 30 tis. obyv. Z prezentovaných vážených průměrů lze vyvodit pouze to, že nízkoprahová denní centra jsou ve 
srovnání s ostatními dvěma kategoriemi výrazně méně dostupná u ORP od 60 tis. do 90 tis. obyv. 
Počet SOORP, která vykázala součty klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, byl 41 % (overall = 54). Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež mají nejvyšší zastoupení na území ORP nad 90 tisíc obyvatel (vážený průměr počtu obyvatel na 1 uživatele pro tuto kategorii ORP 
= 288,167) a následně na území ORP od 60 tis. do 90 tis. obyvatel (vážený průměr = 117,083). Dostupnost této sociální služby na území ORP od 30 tis. do 60 tis. obyv. je v rámci zvolené 
strukturace ORP nejhorší. Budeme-li hodnotit uživatelskou kapacitu v rámci všech sociálních služeb, je možno říci, že u nízkoprahových zařízení pro děti a mládež patří kapacita této služby k druhé nejvyšší. 
Počet klientů užívajících noclehárny byl uveden u 1/5 SO ORP (overall = 27). Dle prezentovaných průměrných hodnot u jednotlivých ORP je patrné, že dostupnost je v zásadě 
nejlepší na území ORP od 30 tisíc do 60 tisíc obyvatel. Vážené průměry počtu obyvatel na 1 uživatele jsou diametrálně odlišné mezi první a druhou kategorií SO ORP, zatímco u ORP druhé kategorie se tento průměr rovná číslu 1033,914, u první kategorie je průměr 4 434,833. 
Číselná vyjádření o klientech služby následné péče poskytlo pouze 11 % ORP (overall = 14). SO ORP do 30 tisíc obyv., které se zúčastnily tohoto výzkumu, nemají takovou službu 
zastoupenu vůbec. I zde s ohledem na uvedená fakta je problematické posuzovat a hodnotit dostupnost v jednotlivých kategoriích ORP.  Více než 1/3 SO ORP (overall = 46) uvedla četnost klientely sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi. Průměrný počet obyvatel na 1 uživatele v rámci všech ORP je 245,471. Od této hodnoty se výrazně odlišuje ORP s max. 30 tisíci obyvatel (717,649). Důležité je však upřesnit, 
že některá ORP uváděla, že do této služby započítávají i účastníky mateřských popř. jiných center, která však nepatří mezi sociální služby dle z. č. 108/2006 Sb. Prezentované údaje je tak potřeba hodnotit s vědomím této skutečnosti.  
Počty uživatelů sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením uvedlo 30 % SO ORP (overall = 39). Porovnáme-li jednotlivé vážené průměry, lze uvést, že v 
přepočtu na 1 uživatele je dostupnost této služby ve všech typech ORP relativně srovnatelná. I zde je nutno poukázat na skutečnost, že některá ORP připouštěla, že do vykázané počtu klientů 
započítala i návštěvníky Klubu důchodců a jiných podobných uskupení. Prezentovaná data tak budou vzhledem k této situaci zkreslená.  Údaje o počtu uživatelů sociálně terapeutických dílen poskytlo 23 % SO ORP (overall = 30). 
Tyto hodnoty však představují jednotky, popř. desítky klientů (výjimkou je ORP Jeseník se 480 uživateli a ORP Zlín se 102 uživateli). V souvislosti s tím lze dostupnost této sociální služby v 
jednotlivých ORP obtížně interpretovat.  
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V rámci terapeutické komunity byl vykázán nejmenší počet uživatelů (tj. 116). Této skutečnosti 
odpovídá i nízká uživatelská kapacita: 0,248. Terénní programy se vyskytly u 39 % SO ORP (overall = 51). V absolutním vyjádření se jedná o 17 853 klientů, vážený průměr počtu obyvatel na 1 uživatele byl spočítán na 167,072. Nejvyšší 
dostupnost terénních programů je patrná u obcí o velikosti 60 tis. – 90 tis. obyv. Třetina SO ORP (overall = 43) poskytla údaj o počtech klientů sociální rehabilitace. Tato služba 
je rovněž nejvíce zastoupena na území ORP od 60 tis. do 90 tis. obyvatel. Skokový rozdíl v dostupnosti lze však shledat mezi touto kategorií a kategorií nad 90 tis. obyv.   
 Tabulka 2.6: Přehled „intervenčních kapacit“ sociálních služeb 
 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA 

CELKEM 
INTERVENCÍ 
(ABSOLUTNÍ 
HODNOTA) 

VÁŽENÝ PRŮMĚR 
POČET OBYVATEL NA 1 INTERVENCI 

INTERVENČNÍ 
KAPACITA 

SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

PŘEPOČTENÁ 
NA 1000 

OBYVATEL 
SO ORP 
do 30 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 30 tis. 
do 60 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 60 tis. 
do 90 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
nad 90 tis. 
obyvatel 

celkem 

Odborné sociální 
poradenství   146 781 53,709 26,960 23,263 21,807 25,229 39,634 
Telefonická krizová 
pomoc 18 389 56,888 31,600 67,716 68,879 58,278 17,159 
Krizová pomoc 6 426 323,049 98,157 3146,490 138,347 152,768 6,546 
Zdroj: vlastní výzkum  Počet intervencí v rámci odborného sociálního poradenství uvedla polovina zkoumaného souboru SO ORP (overall = 67). Hodnota váženého průměru v rámci celého souboru je 25,229 (tzn., že v přepočtu na obyvatele využila tuto sociální službu každá cca 25. osoba). Mezi ORP o 
velikosti do 30 tis. obyv. a ORP o velikosti nad 90 tis. obyv. jsou výrazné rozdíly – zatímco u „malých ORP“ bylo v přepočtu na obyvatele poskytnuto odb. soc. poradenství každé 53., resp. 
54. osobě, u „velkých ORP“ tuto službu využila každá 21., resp. 22. osoba. Také v souvislosti s telefonickou krizovou pomocí byly požadovány počty intervencí. Příslušné hodnoty poskytlo pouze 10 % SO ORP (overall = 13). Z dat prezentovaných v tabulce je 
evidentní, že při přepočtu na 1 uživatele na daném území ORP je tato služba nejvíce využívána v rámci SO ORP o velikosti od 30 tis.do 60 tis. obyvatel. I zde je vzhledem k nízkým výchozím 
hodnotám problematická detailnější analýza.  Údaj o počtu intervencí v rámci krizové pomoci poskytlo také jenom 10 % SO ORP (overall = 
13). Mezi jednotlivými zaznamenanými počty klientů byly navíc obrovské disproporce (např. Žatec a Opava uvádí shodně 5 klientů, Hradec Králové 2 500 klientů).  Tyto faktory tak determinují nesouměřitelné údaje v jednotlivých hodnotách váženého průměru.  
  
Tabulka 2.7: Přehled „kontaktních kapacit“ sociálních služeb 
 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA 

CELKEM 
KONTAKTŮ 

(ABSOLUTNÍ 
HODNOTA) 

VÁŽENÝ PRŮMĚR 
POČET OBYVATEL NA 1 KONTAKT 

KONTAKTNÍ 
KAPACITA 

SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

PŘEPOČTENÁ 
NA 1000 

OBYVATEL 
SO ORP 
do 30 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 30 tis. 
do 60 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 60 tis. 
do 90 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
nad 90 

tis. 
obyvatel 

celkem 

Tlumočnické 
služby 2 529 4561,000 9109,500 214,012 340,091 336,760 2,969 
Kontaktní centra 40 529 121,398 44,886 32,253 131,884 54,799 18,249 
Zdroj: vlastní výzkum 
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Výčet kontaktů u tlumočnické služby byl zaznamenán pouze u necelých 7 % SO ORP (overall = 
9). Ze struktury SO ORP je možno konstatovat, že tyto terénní služby jsou registrovány spíše v rámci „velkých ORP“ (z uvedeného počtu 9 se celkem 5 vztahuje právě k „velkým ORP“ – konkrétně se jedná o České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Prostějov a Zlín). Vážené 
průměry mezi jednotlivými kategoriemi SO ORP jsou významně rozdílné. Počty intervencí v rámci kontaktních center byly uvedeny u 22 % SO ORP (overall = 29). 
Největší frekvence intervencí je patrná u ORP o velikosti 60 tis. – 90 tis. obyvatel. 4x méně kontaktů bylo vykázáno na území „velkých ORP“. Extrémně vysoký počet těchto intervencí lze nalézt na území ORP Chomutov (8 492 intervencí) a Most (7 900 intervencí).    
Tabulka 2.8:  Pearsonův korelační koeficient pro vztah počtu obyvatel SO ORP a počet kapacit sociálních služeb  
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
N 

(POČET 
VÝSKYTŮ VE 
VÝZKUMNÉM 
SOUBORU) 

PEARSONŮV 
KORELAČNÍ 
KOEFICIENT 

Odborné sociální poradenství 67 ,695** 
Osobní asistence 52 ,255 
Pečovatelská služba 106 ,628** 
Tísňová péče 9 ,446 
Průvodcovské a předčitatelské služby 13 -,061 
Podpora samostatného bydlení 14 ,038 
Odlehčovací služby 54 ,268* 
Centra denních služeb 25 ,436* 
Denní stacionáře 60 ,457** 
Týdenní stacionáře 26 ,344 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 44 ,232 
Domovy pro seniory 81 ,659** 
Domovy se zvláštním režimem 43 ,412** 
Chráněné bydlení 36 ,303 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 19 ,207 
Raná péče 27 ,678** 
Telefonická krizová pomoc 13 ,318 
Tlumočnické služby 9 ,373 
Azylové domy 49 428** 
Domy na půl cesty 17 -,285 
Kontaktní centra 29 ,104 
Krizová pomoc 14 ,500 
Nízkoprahová denní centra 21 ,362 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 54 ,421** 
Noclehárny 27 ,522** 
Služby následné péče 14 ,498 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 46 -,013 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 39 ,461** 
Sociálně terapeutické dílny 30 ,049 
Terapeutické komunity 7 -,154 
Terénní programy 51 ,371** 
Sociální rehabilitace 43 ,248 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  Zdroj: vlastní výzkum  
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Tabulka 2.8 podává informaci o existenci souvislosti mezi počtem obyvatel SO ORP a výší 
kapacit posuzovaných sociálních služeb. Tento vztah je identifikován u 11 sociálních služeb (v tabulce vyznačeny červeně). Především se logicky jedná o odborné sociální poradenství (rp 0,695, hladina významnosti 0,01); v rámci služeb soc. péče jde hlavně o pečovatelskou službu 
(rp 0,628, hladina významnosti 0,01), denní stacionáře (rp 0,457, hladina významnosti 0,01), domovy pro seniory (rp 0,659, hladina významnosti 0,01) a domovy se zvláštním režimem (rp 0,412, hladina významnosti 0,01). Ze služeb sociální prevence lze zmínit hlavně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (rp 0,421, hladina významnosti 0,01), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (rp 0,461, hladina významnosti 0,01).  Kapacity 
ostatních služeb nevykazují významnou citlivost vůči počtu obyvatel v SO ORP. Tabulka 2.9 sumarizuje sestupně seřazené kapacity za jednotlivé sociální služby přepočtené na 
1000 obyvatel.    Tabulka 2.9: Přehled sestupně seřazených kapacit sociálních služeb přepočtených na 

1 000 obyv.  

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA 

CELKEM 
INTERVENCÍ/UŽIV

ATELŮ/KONTAKTŮ 
(ABSOLUTNÍ 
HODNOTA) 

VÁŽENÝ PRŮMĚR 
POČET OBYVATEL NA 1 

INTERVENCI/UŽIVATELE/KONTAKT 
KAPACITA 

SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

PŘEPOČTENÁ 
NA 1000 

OBYVATEL 
SO ORP 
do 30 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 30 tis. 
do 60 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
od 60 tis. 
do 90 tis. 
obyvatel 

SO ORP 
nad 90 tis. 
obyvatel 

celkem 

Odborné sociální 
poradenství   146 781 53,709 26,960 23,263 21,807 25,229 39,634 
Kontaktní centra 40 529 121,398 44,886 32,253 131,884 54,799 18,249 
Telefonická krizová 
pomoc 18 389 56,888 31,600 67,716 68,879 58,278 17,159 
Pečovatelská 
služba 50 441 93,655 88,754 100,649 92,212 93,897 10,649 
Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 

25 148 261,914 278,499 117,083 87,172 127,032 7,872 
Krizová pomoc 6426 323,049 98,157 3146,490 138,347 152,768 6,546 
Sociálně 
aktivizační služby 
pro seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

15 864 283,793 121,409 196,336 165,851 164,599 6,075 

Terénní programy 17 853 138,397 284,067 96,670 250,658 167,072 5,985 
Sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

11 824 717,649 152,358 222,005 501,563 245,471 4,074 
Domovy pro 
seniory 14 313 227,198 248,694 300,711 314,408 273,696 3,654 
Nízkoprahová 
denní centra 5 148  335,609 1832,963 722,377 652,409 3,123 
Tlumočnické 
služby 2 529 4561,000 9109,500 214,012 340,091 336,760 2,969 
Azylové domy 7 034 487,365 558,560 830,242 971,479 745,815 2,353 
Sociální 
rehabilitace 5 935 773,202 433,559 316,146 828,172 464,541 2,153 
Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

4 630 294,240 396,500 1084,514 638,199 526,034 1,901 
Odlehčovací 
služby 3 383 1345,907 539,989 1491,434 1394,830 1028,381 1,7445 
Osobní asistence 4 508 994,666 1562,930 463,712 675,194 668,127 1,496 
Domovy se 3 481 444,790 561,521 1156,252 795,123 767,217 1,303 
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zvláštním režimem 
Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních ústavní 
péče 

1 196 440,063 1242,644 436,407 2492,038 889,013 1,125 

Průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

1 307 4561,000 570,815 241,908 1976,587 873,887 1,114 
Noclehárny 2 048 4434,833 1033,914 2119,477 1382,540 1475,610 0,970 
Sociálně 
terapeutické dílny 1 303 1421,141 587,435 3375,688 2021,380 1421,251 0,704 
Chráněné bydlení 1 344 1214,911 1582,715 3434,374 1220,152 1583,758 0,631 
Denní stacionáře 2 117 1306,930 1722,300 1510,405 1792,867 1627,959 0,614 
Raná péče 1 152 6801,636 3241,212 2495,657 1206,849 1671,148 0,598 
Tísňová péče 433 3190,250 791,690 2131,119 2066,281 1755,619 0,569 
Centra denních 
služeb 790 991,193 1757,600 7382,750 1685,129 1870,870 0,535 
Služby následné 
péče 564  1612,815 2523,588 2115,453 2033,129 0,492 
Týdenní stacionáře 511 1221,257 2242,193 4271,536 4768,555 3187,084 0,314 
Terapeutické 
komunity 116  2821,292 6346,917 9323,333 4026,793 0,248 
Podpora 
samostatného 
bydlení 

135 1592,478 4368,471 9026,231 12122,276 5985,259 0,168 
Domy na půl cesty 182 1824,400 3830,293 7776,409 7986,558 6077,956 0,165 
Zdroj: vlastní výzkum   
2.3 Počty poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých krajích ČR  
Počty poskytovatelů v jednotlivých krajích zaznamenávají mapy 2.1 – 2.4. Nejvíce poskytovatelů (1249) provozuje službu odborného sociálního poradenství, které je nejvíce zastoupeno ve Středočeském (137 poskytovatelů), Hl. m. Praha (122 poskytovatelů), Ústeckém 
(122 poskytovatelů) a Moravskoslezském (114 poskytovatelů) kraji.   Dále následují poskytovatelé provozující pečovatelskou službu, kterých je na území České 
republiky 768. Nejvyšší počet poskytovatelů této služby má Středočeský kraj (92 poskytovatelů), Moravskoslezský kraj (70 poskytovatelů), Ústecký kraj (68 poskytovatelů) a kraj 
Vysočina (66 poskytovatelů). Třetí nejvyšší počet poskytovatelů se týká služby domovů pro seniory, kterých je 668. Nejvíce poskytovatelů je v Moravskoslezském (77 poskytovatelů), Středočeském (74 poskytovatelů), 
Jihomoravském (59 poskytovatelů) a Ústeckém kraji (52 poskytovatelů).    Čtvrtou nejvíce zastoupenou službou do počtu poskytovatelů je služba sociální rehabilitace, 
poskytuje ji 432 poskytovatelů - Hl. m. Praha (74 poskytovatelů), Středočeský kraj (53 poskytovatelů), Ústecký kraj (45 poskytovatelů) a Moravskoslezský kraj (34 poskytovatelů).  Naopak nejméně poskytovatelů (17) na území České republiky provozuje sociální službu 
týkající se intervenčních center, která jsou ve 12 krajích zastoupena jedním poskytovatelem v každém kraji. Výjimku tvoří Středočeský (3 poskytovatelé) a Moravskoslezský (2 
poskytovatelé) kraj.  Druhou nejméně zastoupenou službou do počtu poskytovatelů (35) je služba průvodcovská a předčitatelská, následuje služba podporující samostatné bydlení (38 poskytovatelů) a čtvrtou 
nejméně zastoupenou službou je služba krizové pomoci, kterou zajišťuje 45 poskytovatelů.  Na území kraje Vysočina absentuje poskytovatel služby krizové pomoci, nocleháren a podpory 
samostatného bydlení, v Libereckém kraji není zaregistrován poskytovatel krizové pomoci a Pardubický a Zlínský kraj nemají na svém území registrovaného poskytovatele zajišťujícího podporu samostatného bydlení.    
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Mapa 2.1: Počty vybraných poskytovatelů sociálních služeb 

 Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování v Arc GIS 
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Mapa 2.2: Počty vybraných poskytovatelů sociálních služeb 

 Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování v Arc GIS 
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Mapa 2.3: Počty vybraných poskytovatelů sociálních služeb 

 Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování v Arc GIS 
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Mapa 2.4: Počty vybraných poskytovatelů sociálních služeb 

 Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování v Arc GIS 
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2.4 Popis finančního zajištění sociálních služeb za rok 2010 
 Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Významným finančním zdrojem na zajištění sociálních služeb je samotná úhrada od uživatelů služby, která u služeb poskytovaných za 
úhradu zahrnuje platbu za poskytnutou péči a to nejčastěji s využitím PnP. Druhou složku této úhrady tvoří částka související s pobytem a stravováním uživatele v zařízení sociálních služeb.  
Poskytování sociálních služeb může být dotováno ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a obce (zákon č. 108/2006 Sb,, o sociálních službách). Ze státního rozpočtu se poskytují následující dotace:  Na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů  Na zajištění povinnosti krajského úřadu poskytnout sociální službu v případě, kdy poskytovatel sociální služby ukončil poskytování sociální služby  Na zajištění povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajistit v nezbytném rozsahu poskytnutí sociální služby osobě, které pomoc poskytování není a je 

v takové situaci, kdy může být ohrožen její život nebo zdraví  Na zajištění financování běžných výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb 
poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů, a to na tyto činnosti: -  na podporu sociálních služeb které mají celostátní či nadregionální charakter 
- na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělání pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování střednědobých plánů krajů a obcí v oblasti sociálních služeb 
- podpora mimořádných situací (živelná pohroma, požár apod.)  

Dotace na poskytování sociálních služeb poskytuje MPSV na základě předložené žádosti o dotaci od krajského úřadu na příslušné rozpočtové období. Žádost musí obsahovat zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který zahrnuje ekonomickou analýzu v plánu 
identifikovaných potřeb a způsob jejich finančních zajištění a požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok. 
Výše požadované dotace za jednotlivé kraje je stanovena na základě:  Celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli 

pro příslušný rozpočtový rok  Zpracovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje  Počtu vyplácených příspěvků a jejich finančního objemu  Počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáno v registru, a jejich kapacit  Kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Zavedení nového zákona o sociálních službách mimo jiné uzákonilo povinnost všem 
poskytovatelům sociálních služeb se evidovat do registru poskytovatelů. Poskytovatelům evidovaným v registru mohou být posléze přiznány dotace ze státního rozpočtu, které jsou jim 
rozdělovány prostřednictvím rozpočtu jednotlivých krajů na základě zpracovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Podle zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech) nevzniká na dotaci právní nárok. 
 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obce a kraje 
poskytují taktéž finanční prostředky (dotace, granty, příspěvky zřizovatelů) na běžné výdaje související s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsaní v registru. Dalším zdrojem zajišťujícím financování sociálních služeb jsou platby od zdravotních pojišťoven. Poskytovatel sociálních služeb je povinen podle zákona o sociálních službách 
zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby v týdenních stacionářích, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory a v domovech se 
zvláštním režimem. Tato péče je poskytována formou zvláštní ambulantní péče podle zákona č. 
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48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Podle navazujícího zákona č. 
109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, uzavírají VZP a oborové zdravotní pojišťovny za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v zařízeních 
sociálních služeb s pobytovými službami zvláštní smlouvu s těmito zařízeními, pokud o uzavření této smlouvy zařízení sociálních služeb požádá a současně prokáže, že tato péče bude 
poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře jejich zdravotnickými pracovníky, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání. Dále se na financování sociálních služeb podílí resorty státní správy – resortní ministerstva, 
Úřad vlády, Úřad pro lidská práva a menšiny a strukturální fondy - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (grantový projekt), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
(individuální projekt), Operační program Praha Adaptabilita (grantový projekt), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Evropská územní spolupráce, Regionální operační programy aj. 
 2.4.1 Popis finančního zajištění sociálních služeb na úrovni kraje 

 Následující tabulka 2.10 demonstruje jednotlivé zdroje financování sociálních služeb v rámci 
všech krajů v ČR v absolutním i procentuálním vyjádření. Na zajištění sociálních služeb v ČR v roce 2010 bylo z různých zdrojů poskytnuto téměř 27 miliard Kč (jedná se o neinvestiční náklady). K nejvýznamnějším pilířům podílejících se na financování sociálních služeb náležely 
dotace od MPSV ve výši 41,8 % (více než 11 miliard) a platby od uživatelů, které představovaly 37,3 % (cca 10 miliard) z celkového objemu finančních prostředků. Významný podíl v plánu 
představovaly i příspěvky od zřizovatelů (obce a kraje), které činí cca 9,7 % (více než 2,6 miliard Kč). Dalším zdrojem financování sociálních služeb byly dotace od obcí a krajů ve výši cca 3,6 % (téměř 1 miliarda Kč). Další finanční zdroje kumulovaně tvořily cca 7,6 %, jedná se 
zejména o prostředky ze zdravotních pojišťoven, finanční prostředky vyplácené ze strukturálních fondů, resortů státní správy, úřadů práce a jiných.  
 Mezi páteřní zdroje financování sociálních služeb v ČR náleží zejména dotace od MPSV a úhrady od uživatelů sociálních služeb. Kumulovaně tvoří cca ¾ finančních zdrojů, přičemž 
nejvyšší podíl dotace od MPSV dle krajské struktury vykazují kraje Olomoucký (47,9%), Plzeňský (47%) a Středočeský (45,9%). Úhrady od uživatelů služby představovaly cca 37,3%, 
přičemž nejvyšší podíl dle krajské struktury vykazují kraje Zlínský (48,2%), Vysočina (46,4%) a Jihočeský (42,5%). Nejvyšší podíly příspěvku od obce jako zřizovatele vykázaly Jihomoravský (11,5%) a Moravskoslezský kraj (11,4%) a nejvyšší podíl příspěvku od kraje jako zřizovatele 
vykazuje Hl. m. Praha (12,1%).     
Dle zkušeností zpracovatelů validační studie by úhrady od uživatelů sociálních služeb pobírajících příspěvek na péči byly vyšší, pokud by poskytovatelé sociálních služeb důsledněji vyžadovali finanční plnění za poskytnutou službu. V některých případech se totiž poskytovatel 
spoléhá zejména na dotace z MPSV a za zajištěnou službu neúčtuje uživateli úhradu v její plné výši. Podíl příspěvků od zřizovatele (obce, kraje) je v komparaci s podílem MPSV nízký (viz 
tabulka 2.10). Obce a kraje by se dle názoru autorů předkládané studie měly více podílet na financování sociálních služeb a to nejen těch, které zřizují, ale i těch, které jsou k dispozici jejich 
obyvatelům.   V tabulce 2.11 jsou uvedeny celkové plánované a skutečně vynaložené finanční prostředky na 
sociální služby v roce 2010 za jednotlivé kraje. Oproti naplánovaným a skutečně vynaloženým finančním prostředkům došlo k navýšení o cca 1,16 miliardy Kč (1 159 709  673,-Kč). 
K celkovému navýšení vynaložených finančních prostředků na sociální služby došlo ve 13 krajích ČR, pouze v kraji Vysočina došlo ke snížení o 119 602 881,-Kč. 
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Tabulka 2.10: Zdroje financování sociálních služeb za rok 2010 dle jednotlivých krajů (v %, v Kč) 

Kraj 
Financování soc. služeb dle jednotlivých titulů členěn po krajích v Kč a v  % 

Celkem za kraj Celkem za kraj v % Dotace od MPSV Příspěvky od úřadů práce 
Dotace od obcí 

Příspěvek od zřizovatele - obce 
Příspěvek od zřizovatele - kraje 

Úhrady od uživatelů služby 
Fondy zdravotních pojišťoven 

Resorty státní správy celkem Dotace od krajů celkem Strukturální fondy celkem Jiné zdroje 

ČR-PpB 424 781 086 6 662 250 29 142 466 531 750 59 031 100 212 241 675 139 405 685 37 371 089 40 690 846 15 584 048 81 553 276 413 423 096 1,53% 
ČR-PpB 43,08% 0,58% 2,95% 0,06% 4,61% 17,93% 14,10% 3,22% 4,24% 1,34% 7,90% 100,0%  
Hl. m. Praha 1 480 976 489 6 853 100 43 316 193 308 230 199 416 602 171 814 121 511 93 012 049 33 256 244 89 102 578 4 630 814 148 939 111 3 439 040 459 12,76% 
Hl. m. Praha 43,06% 0,20% 1,26% 8,96% 12,11% 23,67% 2,70% 0,97% 2,59% 0,13% 4,33% 100,0%  
Jihočeský 651 667 046 2 228 928 22 560 768 71 947 710 32 307 224 710 323 363 105 988 550 6 442 235 8 452 019 9 114 700 51 075 756 1 672 108 299 6,20% 
Jihočeský 38,97% 0,13% 1,35% 4,30% 1,93% 42,48% 6,34% 0,39% 0,51% 0,55% 3,05% 100,0%  
Jihomoravský 1 039 902 447 3 406 400 82 601 164 311 795 739 81 694 696 994 147 732 46 083 441 13 766 747 71 732 847 11 121 069 53 295 779 2 709 548 061 10,05% 
Jihomoravský  38,38% 0,13% 3,05% 11,51% 3,02% 36,69% 1,70% 0,51% 2,65% 0,41% 1,97% 100,0%  
Karlovarský 305 191 686 1 856 360 11 993 900 25 398 817 20 028 730 268 789 924 51 029 522 1 932 555 10 275 109 841 265 8 286 637 705 624 505 2,62% 
Karlovarský 43,25% 0,26% 1,70% 3,60% 2,84% 38,09% 7,23% 0,27% 1,46% 0,12% 1,17% 100,0%  
Královéhradecký 598 724 538 2 072 370 38 290 569 63 348 806 59 227 702 574 157 180 48 048 498 3 939 273 21 586 887 9 455 898 18 134 685 1 436 986 406 5,33% 
Královéhradecký 41,67% 0,14% 2,66% 4,41% 4,12% 39,96% 3,34% 0,27% 1,50% 0,66% 1,26% 100,0%  
Liberecký 410 227 991 2 282 927 7 022 004 67 547 340 47 213 293 323 211 882 26 622 920 3 413 987 6 802 777 4 875 455 16 648 839 915 869 415 3,40% 
Liberecký 44,79% 0,25% 0,77% 7,38% 5,16% 35,29% 2,91% 0,37% 0,74% 0,53% 1,82% 100,00%  
Moravskoslezský 1 248 863 969 5 411 066 108 965 854 372 219 869 17 749 753 1 248 943 169 101 465 189 5 270 853 7 083 559 11 346 606 140 372 626 3 267 692 513 12,12% 
Moravskoslezský 38,22% 0,17% 3,33% 11,39% 0,54% 38,22% 3,11% 0,16% 0,22% 0,35% 4,30% 100,00%  
Olomoucký 879 333 959 5 967 840 20 490 800 31 763 239 23 262 087 716 127 897 53 633 000 10 213 132 10 327 925 14 403 091 66 963 461 1 832 486 431 6,80% 
Olomoucký 47,99% 0,33% 1,12% 1,73% 1,27% 39,08% 2,93% 0,56% 0,56% 0,79% 3,65% 100,00%  
Pardubický 532 778 306 1 994 165 24 053 976 65 158 677 44 740 655 539 098 927 60 974 000 4 196 614 32 786 553 3 268 400 43 329 515 1 352 379 788 5,02% 
Pardubický 39,40% 0,15% 1,78% 4,82% 3,31% 39,86% 4,51% 0,31% 2,42% 0,24% 3,20% 100,00%  
Plzeňský 631 237 933 4 066 595 42 445 151 56 514 610 4 392 827 527 963 471 28 375 930 5 877 048 3 667 230 7 267 513 30 045 424 1 341 853 732 4,98% 
Plzeňský 47,04% 0,30% 3,16% 4,21% 0,33% 39,35% 2,11% 0,44% 0,27% 0,54% 2,24% 100,00%  
Středočeský 1 235 555 396 17 804 476 41 073 999 87 848 471 80 175 699 991 419 931 93 617 011 8 391 308 34 553 372 8 857 980 91 432 480 2 690 730 123 9,98% 
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Středočeský 45,92% 0,66% 1,53% 3,26% 2,98% 36,85% 3,48% 0,31% 1,28% 0,33% 3,40% 100,00%  
Ústecký  1 038 020 772 9 373 519 53 033 360 88 063 774 90 681 101 953 432 772 81 272 242 15 337 751 15 570 708 6 344 422 53 189 879 2 404 320 300  8,92% 
Ústecký 43,17% 0,39% 2,21% 3,66% 3,77% 39,65% 3,38% 0,64% 0,65% 0,26% 2,21% 100,00%  
Vysočina 382 407 279 4 785 100 27 183 590 74 121 211 42 621 345 554 723 558 34 536 334 3 431 305 44 768 440 2 233 582 25 511 077 1 196 322 821 4,44% 
Vysočina 31,97% 0,40% 2,27% 6,20% 3,56% 46,37% 2,89% 0,29% 3,74% 0,19% 2,13% 100,00%  
Zlínský 645 359 006 3 261 893 37 792 654 23 182 810 164 000 763 459 337 59 910 851 3 795 858 10 448 441 3 428 000 31 873 463 1 582 676 313 5,87% 
Zlínský 40,78% 0,21% 2,39% 1,46% 0,01% 48,24% 3,79% 0,24% 0,66% 0,22% 2,01% 100,00%  
Celkem ČR v Kč 11 258 355 432 73 746 987 573 016 550 1 647 368 780 979 934 174 10 054 060 269 942 872 235 132 573 825 384 670 084 102 712 827 811 751 099 26 961 062 262  
Celkem ČR v  % 41,76% 0,27% 2,13% 6,11% 3,63% 37,29% 3,50% 0,49% 1,43% 0,38% 3,01%  100,00% 

 
Zdroj: MPSV 2010, vlastní výpočty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabulka 2.11: Plánované a skutečně vynaložené celkové náklady na sociální služby 
v roce 2010  

Kraj Plánované  finanční prostředky (v Kč) Skutečné finanční prostředky (v Kč) 
ČR - PpB 1 046 995 271 413 423 096 
Hl. m. Praha 2 864 744 108 3 439 040 459 
Jihočeský 1 654 310 871 1 672 108 299 
Jihomoravský 2 434 621 401 2 709 548 061 
Karlovarský 688 460 195 705 624 505 
Královéhradecký  1 309 349 136 1 436 986 406 
Liberecký 904 412 608 915 869 415 
Moravskoslezský  2 970 966 521 3 267 692 513 
Olomoucký 1 781 895 321 1 832 486 431 
Pardubický 1 299 026 474 1 352 379 788 
Plzeňský 1 147 111 295 1 341 853 732 
Středočeský 2 654 792 605 2 690 730 123 
Ústecký 2 174 497 765 2 404 320 300 
Vysočina 1 315 925 702 1 196 322 821 
Zlínský 1 554 243 316 1 582 676 313 
Celkem ČR v Kč 25 801 352 589 26 961 062 262 

Zdroje: MPSV, ČSÚ, 2010, vlastní výpočty  
Tabulka 2.12: Objem plánovaných a skutečně vynaložených celkových nákladů na jednotlivé služby v roce 2010 (v %, v Kč) 
 
Objem finančních prostředků na danou 
službu – celkem za ČR 

Celkem 
plán 
(%) 

Celkem 
plán 
(Kč) 

Celkem 
skutečnost 

(%) 
Celkem 

skutečnost 
(Kč) 

domovy pro seniory 38,33 9 889 608 662 38,93 10 497 142 481 
domovy pro osoby se zdravotním postižením 18,08 4 664 460 168 18,39 4 958 167 018 
domovy se zvláštním režimem 10,29 2 653 824 935 10,37 2 796 885 369 
pečovatelská služba 8,89 2 293 414 151 8,36 2 255 284 040 
denní stacionáře 2,73 703 813 723 2,60 701 620 105 
azylové domy 2,57 662 648 704 2,55 687 247 466 
odlehčovací služby 2,51 648 602 267 2,31 623 207 901 
odborné sociální poradenství 2,28 589 168 885 1,81 488 983 582 
sociální rehabilitace 1,75 451 416 124 1,80 486 439 251 
chráněné bydlení 1,71 440 594 324 1,76 473 921 693 
sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 1,55 399 519 863 1,52 410 856 029 
osobní asistence 1,10 283 047 894 1,22 328 699 055 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1,06 273 629 954 1,01 272 296 580 
týdenní stacionáře 0,88 226 540 537 0,94 253 110 473 
terénní programy 0,86 221 090 708 0,85 228 265 877 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0,74 190 249 585 0,84 225 747 231 
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sociálně terapeutické dílny 0,66 169 834 233 0,77 207 276 200 
centra denních služeb 0,54 139 672 548 0,54 146 122 322 
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 0,53 137 984 502 0,53 142 028 918 
kontaktní centra 0,52 134 641 241 0,45 122 615 865 
noclehárny 0,44 112 516 755 0,32 85 620 304 
raná péče 0,34 87 723 103 0,29 77 495 309 
nízkoprahová denní centra 0,30 77 182 102 0,27 73 182 217 
terapeutické komunity 0,27 69 537 577 0,26 71 281 011 
domy na půl cesty 0,22 56 637 699 0,26 68 787 483 
telefonická krizová pomoc 0,19 48 661 304 0,24 63 380 700 
krizová pomoc 0,17 44 532 302 0,18 49 130 025 
služby následné péče 0,15 39 455 441 0,17 47 105 320 
intervenční centra 0,09 24 384 886 0,12 32 320 731 
tísňová péče 0,09 23 666 505 0,11 30 287 543 
podpora samostatného bydlení 0,07 17 759 415 0,11 29 791 928 
tlumočnické služby 0,05 13 045 275 0,06 17 455 292 
průvodcovské a předčitatelské služby 0,05 12 487 217 0,03 9 306 943 
Celkem 100,00 25 801 352 589 100,00 26 961 062 262 

Zdroj: MPSV, 2010, vlastní přepočty  Z tabulky 2.12, která uvádí objem plánovaných a skutečně vynaložených celkových nákladů na 
jednotlivé služby v roce 2010 je patrné, že cca 2/3 celkového objemu finančních prostředků jsou vynakládány na pobytové sociální služby. Konkrétně se jedná o domovy pro seniory 
s vynaloženými finančními prostředky ve výši cca 10,5 miliard Kč (38,93 %), domovy pro osoby se zdravotním postižením (cca 4,9 miliardy Kč, tj. 18,39 %) a domovy se zvláštním režimem 
(cca 2,8 miliard Kč, tj. 10,37 %). U výše uvedených pobytových sociálních služeb došlo k navýšení vynaložených finančních prostředků oproti plánu. Jako nejvíce financovanou terénní (popř. i ambulantní) sociální službou je pečovatelská služba s objemem finančních prostředků 
cca 2,3 miliardy Kč a celkovým podílem 8,36 %. U této služby došlo ke snížení vynaložený finančních prostředků oproti plánu. Ostatní sociální služby se dle podílu financování pohybují 
v rozmezí od 2,6 % do 0,03 %.  
Přestože domovy pro seniory jsou dlouhodobě službou, na níž je vynakládáno největší 
množství finančních prostředků (38,93 % z celkového objemu finančních prostředků na poskytování sociálních služeb), potýkají se s poměrně významnými problémy při zajišťování 
financování svého provozu. Na tuto situaci má vliv zejména fakt, že větší část nákladů by měli díky příspěvku na péči hradit uživatelé služby a dále, že v domovech pro seniory žije velká část uživatelů, kteří mají přiznaný příspěvek na péči v nízké výši (tedy v I., popř. II. stupni závislosti 
na péči). Nízký podíl klientů s odpovídajícím příspěvkem na péči v domovech pro seniory následně vede k nedostatku finančních zdrojů k pokrytí nákladů na provoz služby. 
Poskytovatelům služeb typu domovy pro seniory se také nedaří plně využívat prostředků z fondů zdravotních pojišťoven, jimiž by mohli hradit část svých provozních nákladů. Jako další problém v rámci služby typu domovy pro seniory lze označit jejich nerovnoměrné územní 
rozložení. Obdobná situace při zajišťování financování svého provozu může být u domovů pro osoby se zdravotním postižením,  domovů se zvláštním režimem či týdenních stacionářů. 
S problémy systémového charakteru v sociálních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením souvisí to, že částí klientů pečovatelské služby je služba využívána pouze k odebírání obědů nebo některých jednorázových úkonů, což vede k nízké ekonomické efektivitě 
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služby. K dalším negativním faktorům patří, že pečovatelská služba je dostupná pouze ve 
vymezeném čase a obce mají nízký podíl na jejím financování. V návaznosti na tato fakta jsou kapacity domovů pro seniory pak stále považovány za nedostačující a je uměle navyšována vnímaná potřeba dalších kapacit v zařízeních tohoto typu. 
Tomu nahrává i skutečnost, že nejsou dostupné další služby, které mohou pomoci rodinám pečujícím o nesoběstačné seniory (odlehčovací služby a specializovaná péče o osoby s 
Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence – tj. domovy se zvláštním režimem). Přestože kromě domovů pro seniory existuje oproti minulosti široké spektrum služeb, které umožňují seniorům zůstat ve svém přirozeném prostředí i při snížení soběstačnosti, takové služby však 
nejsou stále nejen veřejnosti, ale také např. představitelům obcí dostatečně známy a tudíž jejich možnosti nejsou plně využívány. Dlouhé pořadníky čekatelů na umístění do domova pro seniory 
také nelze brát jako směrodatné, a to z několika důvodů. Senioři svou žádost o umístění do domova berou v mnoha případech pouze jako pojistku pro případ zhoršení zdravotního stavu a ve skutečnosti do domova aktuálně nechtějí nastoupit. Počet čekatelů v pořadníku zvyšuje také 
skutečnost, že si senioři v mnoha případech dávají žádosti do více domovů, jsou tudíž v celkových počtech čekatelů započítáni vícekrát. 
 2.4.2 Financování sociálních služeb na úrovni SO ORP – dotazníkového šetření 
 Cílem dotazníkového šetření v oblasti financování sociálních služeb na úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) bylo detekovat finanční participaci obcí jakožto 
subjektů, jejichž význam by měl z hlediska optimálního rozvoje sociálních služeb a s akcentací principu subsidiarity narůstat. Dílčím záměrem provedeného šetření bylo též zjistit vztah mezi 
velikostí SO ORP a poskytnutými finančními prostředky samotnými obcemi s rozšířenou působností. Analyzovány byly finanční prostředky neinvestičního rázu. Výše uvedený dílčí záměr byl naplněn, avšak získaná data vykazují nízkou míru validity. Generalizace dat tedy 
není z metodického hlediska možná, údaje mají pouze ilustrativní charakter. Důvodem časté absence dat byla krátká časová lhůta na vyplnění dotazníku a neochota vykazovat duplicitní 
činnost (stejná data jsou dle zaslaných komentářů a připomínek ze strany SO ORP požadována od MPSV). Validní data vztahující se k financování a dotačnímu řízení byly od zadavatele studie obdrženy až ke dni 27. 4. 2011, tj. fakticky 5 kalendářních dnů před termínem splnění této 
zakázky – viz kapitola 5 Použité zdroje (MPSV. Dotační řízení 2010). V následujících třech tabulkách (2.13 – 2.15) jsou prezentovány pouze přehledy neinvestičních 
nákladů (dále jen NN) a to podle druhu sociálních služeb, tj. přehled NN na služby sociální péče, NN na služby sociální prevence a NN na sociální poradenství. Jednotlivé tabulky zahrnují celkové NN náklady za SO ORP, průměrné NN strukturované dle velikosti SO ORP a rovněž i 
průměrné NN na sociální služby za 1 SO ORP. Stejně jako v situaci váženého průměru počtu obyvatel na 1 uživatele/intervence/kontaktu jsou některé hodnoty zkresleny nízkým výskytem 
některých služeb na daném SO ORP, i zde ze stejného důvodu je potřeba vnímat průměrné NN v rámci jednotlivých druhů SO ORP jako orientační. Podrobné statistické propočty neinvestičních nákladů jsou umístěny v Příloze 6.5. 
Komentáře pod tabulkami obsahují informace počtu SO ORP, které požadované náklady vyčíslily, a též doplňkové informace o nejvýznamnějších finančních donátorech.   
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Tabulka 2.13:  Přehled neinvestičních nákladů na služby sociální péče 
SOCIÁLNÍ 
SLUŽBA 

CELKOVÉ 
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA 

SO ORP 
(V TIS. KČ) 

PRŮMĚRNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA: (V TIS. KČ) 
PRŮMĚRNÉ NEINVESTIČNÍ 

NÁKLADY NA SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY ZA 1 

SO ORP (V TIS. KČ) 
SO ORP 
do 30 tis. obyvatel 

SO ORP od 30 
tis. do 60 tis. obyvatel 

SO ORP od 
60 tis. do 90 tis. obyvatel 

SO ORP nad 90 tis. obyvatel 
Osobní asistence 16767 163,30 312,44 430,63 446,10 335,34 
Pečovatelská 
služba 439489 1809,39 3410,91 7834,92 8973,38 4069,36 
Tísňová péče 4934 63,33 412,00 174,00 790,00 411,17 
Průvodcovské a 
předčitatelské služby 377    75,40 75,40 
Podpora samostatného 
bydlení 855  80,00 67,67 143,00 106,88 
Odlehčovací služby 43402 287,60 1230,36 399,56 2815,00 1085,05 
Centra denních služeb 7635 199,29 187,93 232,40 627,00 305,38 
Denní stacionáře 72414 313,03 947,58 3061,63 1306,11 1419,89 
Týdenní stacionáře 2796 160,00 84,25 1005,50 64,00 279,60 
Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 17779 121,33 30,83 2841,00 1955,33 1111,19 
Domovy pro 
seniory 303975 2849,33 6344,38 9143,91 3966,89 5240,96 
Domovy se 
zvláštním režimem 38830 1564,33 606,83 313,80 5785,40 2043,68 
Chráněné bydlení 10658 40,50 1139,33 214,50 473,14 626,94 
Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

27301 30,00 200,67 272,20 6591,75 2730,12 
  Zdroj: vlastní výzkum  Téměř každý SO ORP, který uvedl počty uživatelů osobní asistence, rovněž poskytl informaci o 

financích pocházejících od SO ORP (tj. 50 ORP). Průměrná peněžitá podpora této služby přepočítaná na 1 ORP činí 335,34 tis. Kč. Mezi tři největší finanční donátory patří SO ORP Jičín 
(3 052,3 tis. Kč), Přerov (1 606,9 tis. Kč) a Praha 17 (1 040 tis. Kč). Uvedené ORP jsou přitom reprezentanti třech kategorií ORP, a to druhé (od 30 tis. do 60 tis. obyv.), čtvrté (nad 90 tisíc. obyv.) a v případě Prahy 17 jde o zástupce ORP do 30 tisíc. obyv.  
Všechny ORP, které poskytly informaci o počtu uživatelů pečovatelské služby, současně přidaly i údaj o její finanční neinvestiční podpoře (tj. 107 ORP). V rámci této služby neexistuje korelace 
mezi počty uživatelů na území dané ORP a objemu financí poskytnutých ze strany ORP. Z hodnot v tabulce 2.13 je zřejmé, že celkové NN na pečovatelskou službu jsou ve srovnání 
s NN na ostatní služby jednoznačně nejvyšší. Za zajímavost však stojí uvést, že průměrné NN přepočtené na 1 ORP jsou u pečovatelské služby až druhé největší (prvenství patří domovům pro seniory). Ke třem největším finančním podporovatelům uvedené terénní služby za rok 2010 
patří Praha 3, Praha 4 a Liberec. Ve všech třech lokalitách přesahují uvolněné finanční prostředky 22 mil. Kč. S odkazem na celkovou částku investovanou do pečovatelské služby za 
132 ORP lze uvést, že podíl těchto třech zmíněných SO ORP představuje cca 1/7 poskytnutých peněžních prostředků. Tato fakta možno ještě doplnit příslušností vyjmenovaných obcí k jednotlivým kategoriím ORP - Praha 4 a Liberec jsou v rámci zalidněnosti zástupci čtvrté 
kategorie SO ORP (tj. nad 90 tis. obyv.), Praha 3 náleží k ORP třetí kategorie (tj. od 60 tis. do 90 tis. obyv.).  
Do tísňové péče bylo investováno ve 12 ORP. Největší neinvestiční dotace byly poskytnuty na území ORP České Budějovice (1,8 mil. Kč), Český Krumlov (1 mil. Kč) a Hradec Králové (920 
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tis. Kč). V případě České Krumlova se jedná o ORP druhé kategorie, tj. s počtem osob 30 tis. 
60 tis. obyv., zbylá dvě náleží k „velkým ORP“. Tyto tři obce se svými financemi podílí na celkových NN za 12 ORP přibližně třemi čtvrtinami.  Finanční podporu průvodcovské a předčitatelské službě vyjádřilo pouze 5 SO ORP, přestože 
uživatelé této služby byly uvedeny u 13 ORP. Ve všech 5 případech se jedná o ORP s více než 90 tis. obyvateli. České Budějovice a Hradec Králové zafinancovaly tuto služby cca 130 tis. Kč; 
Olomouc, Uherské Hradiště a Liberec se podílely na podpoře zmíněné služby v rozmezí 30 tis. – 50 tis. Kč. Průměrné NN na průvodcovskou a předčitatelskou službu přepočítané na 1 ORP se částkou 75,4 tis. Kč řadí k druhým nejnižším. 
Finanční dotaci ve prospěch podpory samostatného bydlení vyjádřilo pouze 8 SO ORP, přestože uživatelé této služby byli uvedeni u 14 ORP. K donátorům patří spíše ORP čtvrté a 
třetí kategorie, konkrétně se jedná např. o Olomouc (460 tis. Kč), Šumperk (100 tis. Kč). Rychnov nad Kněžnou (80 tis. Kč) je pak zástupcem ORP do 60 tis. obyvatel. Celkové NN na podporu samostatného bydlení jsou vyčísleny na 855 tis. Kč. 
Odlehčovací služby prostřednictvím NN podporuje 40 ORP, ačkoli uživatele této služby uvedly 54 ORP. V rámci jednotlivých kategorií SO ORP lze zaznamenat markantní rozdíl, největší 
průměrné NN na odlehčovací služby ve výši 2 815 tis. Kč vykazuje ORP nad 90 tis. obyvatel. Mezi tři nejvýraznější finanční podporovatele patří Frýdek-Místek (9 539 tis. Kč), Praha 15 
(6 684 tis. Kč) a Praha 2 (5 522 tis. Kč). Součet NN explicitně zmíněných obcí představuje téměř polovinu celkových nákladů za 40 ORP, které tuto službu dotují. Centra denních služeb obdržela v r. 2010 finanční podporu od 25 ORP. Tento počet odpovídá 
počtu ORP, které vykázaly kapacitu uvedené sociální služby. Mezi největší donátory této služby patří Frýdek-Místek (1 620 tis. Kč), Zlín (1 102 tis. Kč) a Karviná (867 tis. Kč). Frýdek-Místek a 
Zlín náleží do kategorie „velkých ORP“, Karviná je představitelem ORP s počtem obyvatel od 60 tisíc do 90 tisíc. Stejně jako v předchozím případě i zde je zjevná největší finanční participace ze strany „velkých ORP“. 
Hodnotu finanční podpory směřující k zajištění denních stacionářů vyčíslila 51 ORP. Počty uživatelů této služby však byly uvedeny u 60 ORP. Při přepočtu získaných dat lze vyvodit, že 
výše NN neodpovídá počtu uživatelů na daném území ORP. K významným investorům patří Praha 3 s částkou 10 604,1 tis. Kč, dále Trutnov (8 135 tis. Kč) a Karviná (6 918 tis. Kč).  Neinvestiční náklady na zajištění péče v týdenních stacionářích byly ze strany ORP poskytnuty 
v 10 případech, přestože tato služba je realizována ve 26 ORP. V uvedené desítce finančních podporovatelů je např. Děčín (1 502 tis. Kč), Vsetín (509 tis. Kč) a Stříbro (300 tis. Kč). Při 
pohledu na celkovou částku NN za všechny ORP (= 2 796 tis. Kč), které se podílejí na financování týdenních stacionářů, je možné říci, že NN výše uvedených obcí přestavují 82 % celkové sumy. 
Ze strany ORP byla finanční participace prostřednictvím neinvestičních nákladů u domovů pro osoby se zdravotním postižením vyčíslena pouze u 16 případů, přestože četnost klientely 
uvedly 44 ORP. Velmi nízká hodnota NN (= 30,83 tis. Kč) se ve srovnání s dalšími SO ORP vyskytuje u ORP o velikosti od 30 tis. do 60 tis. obyv. V rámci třech ORP, které se významnou měrou podílejí na zajištění péče v předmětném zařízení, je možno zmínit Chomutov s náklady 
10 991 tis. Kč, dále České Budějovice s 5 071 tis. Kč a Prahu 6 se 780 tis. Kč. Vyčíslená suma neinvestičních nákladů jdoucí na podporu domova pro seniory byla u 58 ORP. 
S průměrnou částkou NN na 1 SO ORP ve výši 5 240,96 tis. Kč se dotace domovům pro seniory řadí k největším v rámci sledovaných sociálních služeb; celkové NN za SO ORP na tuto 
službu však zaostávají za NN na pečovatelskou službu. Finanční podpora jde především od ORP druhé a třetí kategorie. K největším „sponzorům“ patří Mezi Jičín (65 219,4 tis. Kč), Chomutov (34 964 tis. Kč) a Most (22 816 tis. Kč). Jejich NN tvoří cca 40 % celkových nákladů 
na domovy pro seniory. 18 ORP uvedlo údaj týkající se neinvestičních nákladů do domovů se zvláštním režimem. 
Nejvyšší částky uvádí ORP Tanvald (27 536 tis. Kč), České Budějovice (4 176 tis. Kč), Žďár nad Sázavou (2 170 tis. Kč). NN samotného ORP Tanvald představují téměř 70 % celkových 
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vyčíslených nákladů za ORP, i z tohoto důvodu není hlubší interpretace uváděných částek 
možná.  Údaje o neinvestičních nákladech na chráněné bydlení poskytlo 17 ORP. Za pozornost stojí skutečnost, že NN na chráněné bydlení (celkové i průměrné na 1 ORP) jsou vyšší než NN na 
podporu týdenních stacionářů. Mezi nejvýznamnější investory do této sociální služby patří Jeseník (3 482 tis. Kč), Orlová (2 200 tis. Kč), Frýdek-Místek (1318 tis. Kč). 
Pouze 10 ORP se vyjádřilo k finanční podpoře sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Vzhledem k tomu, že samotný Liberec se částkou 24 772 tis. Kč podílí na investicích do této služby téměř 93 %, je logické, že NN ostatních ORP jsou v řádu desítek, 
popř. stovek tisíc Kč. Z tohoto důvodu jsou průměrné NN uvedené v tabulce u „malých ORP“ (30 tis. Kč) pak ve srovnání s průměrnými NN „velkých ORP“ velmi nízké. 
 Tabulka 2.14:  Přehled neinvestičních nákladů na služby sociální prevence 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
CELKOVÉ 

NEINVESTIČNÍ 
NÁKLADY ZA SO ORP (V TIS. 

KČ) 

PRŮMĚRNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA: 
(V TIS. KČ) 

PRŮMĚRNÉ NEINVESTIČNÍ 
NÁKLADY NA 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZA 1 
SO ORP (V TIS. 

KČ) 
SO ORP do 
30 tis. 
obyvatel 

SO ORP od 30 
tis. do 60 tis. 
obyvatel 

SO ORP od 60 
tis. do 90 tis. 
obyvatel 

SO ORP nad 90 tis. obyvatel 
Raná péče 9166 13,50 745,60 127,00 138,38 316,05 
Telefonická krizová 
pomoc 2360 10,60 61,25 102,50 309,50 138,82 
Tlumočnické služby 314   26,00 59,00 44,86 
Azylové domy 33963 509,28 337,71 1233,73 711,63 653,13 
Domy na půl cesty 2296 25,00 736,20 125,00 133,00 229,64 
Kontaktní centra 6907 67,00 133,36 314,00 253,22 203,15 
Krizová pomoc 2109 45,50 50,83 160,67 175,86 117,17 
Nízkoprahová 
denní centra 2102 150,00 178,40 200,00 165,00 175,17 
Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 18767 178,77 492,87 336,14 418,72 360,90 
Noclehárny 5334 7,75 188,00 288,88 313,33 242,48 
Služby následné péče 3559  256,02 633,00 202,52 296,56 
Sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 5334 49,22 184,21 155,00 196,43 156,89 
Sociálně 
aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním 
postižením 

11006 36,92 237,25 333,31 307,72 255,96 

Sociálně 
terapeutické dílny 1566 142,50 110,11 41,67 77,00 92,11 
Terapeutické 
komunity 181    181,00 181,00 
Terénní programy 13158 45,64 296,55 333,85 393,71 263,16 
Sociální 
rehabilitace 7890 21,25 328,15 198,38 308,67 246,55 
  Zdroj: vlastní výzkum  
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Pro potřeby této studie vyčíslilo finanční dotaci na ranou péči 29 ORP. Ze všech těchto ORP je 
největším donátorem Jičín s částkou 7 219,3 tis. Kč; další ORP poskytly neinvestiční náklady v řádu desítek, popř. stovek tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že NN na ranou péči za ORP Jičín tvoří téměř 80 % celkových NN na tuto službu za všechny ORP, je porovnávání těchto nákladů 
v rámci jednotlivých ORP irelevantní.  Data o neinvestičních nákladech na telefonickou krizovou pomoc sdělilo 17 ORP. K největším 
podporovatelům patřil v roce 2010 Zlín (1 500 tis. Kč) a následně Most (200 tis. Kč). Tyto dva SO ORP představují svými NN na telefonickou krizovou pomoc téměř ¾ celkových NN na tuto službu za všechny ORP. I v tomto případě je z obdobných důvodů jako viz výše analýza NN 
v rámci jednotlivých ORP bezpředmětná Neinvestiční náklady na tlumočnické služby uvedlo pouze 7 ORP, přičemž ve 3 případech šlo o 
ORP o velikosti 60 tis. až 90 tis. obyv. a ve 4 případech se jednalo o ORP s počtem obyvatel nad 90 tis. Celkové NN za všechny ORP mají hodnotu 314 tis. Kč; průměrné NN na 1 SO ORP jsou nejnižší ve srovnání se všemi ostatními. Ke třem největším investorům na tlumočnickou 
službu patří Hradec Králové (110 tis. Kč), Most (53 tis. Kč) a Olomouc (50 tis. Kč). Vyčíslená suma NN jdoucí na podporu azylových domů byla u 52 ORP. Mezi tři ORP s 
největšími finančními investicemi patří Dobříš (5 mil. Kč, mj. představitel „malých ORP“), Karviná (4 737 tis. Kč) a Hradec Králové (2 766 tis. Kč).  Průměrné NN na azylové domy za 1 
SO ORP mají výši 653,13 tis. Kč, největší odchylku směrem dolů vykazují SO ORP od 30 tis. do 60 tis. obyvatel (průměrné NN = 337,71 tis. Kč) a největší odchylku směrem nahoru mají SO ORP od 60 tis. do 90 tis. obyvatel (průměrné NN = 1 233,73 tis. Kč).  
Finanční podpora ze strany ORP vůči domům na půl cesty byla vyjádřená u 10 z nich. Celkové NN za SO ORP jsou ve výši 2 296 tis. Kč. Téměř 2/3 ale pokrývá Jičín (1 452,4 tis. Kč); 
neinvestiční náklady od ostatních ORP jsou v řádech desítek popř. stovek tisíc Kč. I zde je z obdobných důvodů jako viz výše analýza NN v rámci jednotlivých ORP bezpředmětná. Přestože počty uživatelů kontaktního centra uvedlo 29 ORP, údaj o finanční podpoře této 
sociální služby vyplnilo dokonce 34 ORP. Průměrné NN na kontaktní centra na 1 ORP se pohybují kolem hodnoty 203 tisíc Kč.  K největším donátorům patří Děčín (759 tis. Kč), Šumperk 
(750 tis. Kč) a Orlová (682 tis. Kč). Finanční podporu krizové pomoci vyjádřilo 18 ORP. Porovnáme-li celkové NN za SO ORP i průměrné NN na 1 SO SRP s odpovídajícími ukazateli u telefonické krizové pomoci, zjistíme, že 
částky jsou v obou položkách obdobné. K významným finančním investorům do krizové pomoci náleží Opava (450 tis. Kč), Šumperk (440 tis. Kč) a Olomouc (350 tis. Kč). 
Data o neinvestičních nákladech na nízkoprahové denní centrum sdělilo 12 ORP; služba má však své uživatele ve 21 ORP. V položce průměrné NN najdeme mezi jednotlivými ORP jen malé rozdíly. Významnou finanční dotaci poskytl Zlín (380 tis. Kč), Roudnice nad Labem (335 
tis. Kč), shodné investice ve výši 200 tis. Kč uvedl Děčín a Prostějov.  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podporuje 52 ORP, což jsou téměř všechny, které 
současně vyplnily kapacitu této služby. Písek (2075 tis. Kč), Jičín (1 937,9 tis. Kč) a Kopřivnice (1 900 tis. Kč) jsou tak ORP s nejvýraznější finanční neinvestiční podporou.  22 ORP uvedly údaj týkající se neinvestičních nákladů do noclehárny. Největší rozdíl 
v průměrných NN v rámci jednotlivých ORP lze nalézt u „malých ORP“ (jde o částku 7,75 tis. Kč - částka u „velkých ORP“ přesahuje 300 tis. Kč). Mezi ORP s největšími NN lze řadit Přerov 
(790 tis. Kč), Děčín (742 tis. Kč) a Blansko (516 tis. Kč). Pro potřeby této studie vyčíslilo finanční dotaci na služby následné péče 12 ORP. Největší 
částky poskytl Děčín (1199 tis. Kč), Jičín (1018,1 tis. Kč) a Olomouc (272,61 tis. Kč). Při pohledu na celkovou částku NN za všechny ORP (= 3 559 tis. Kč), které se podílejí na financování předmětné sociální služby, je možné říci, že NN výše uvedených obcí přestavují 70 
% celkové sumy. Se zřetelem na tuto skutečnost je hlubší analýza získaných dat problematická. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporuje prostřednictvím neinvestičních nákladů 
34 ORP, i když uživatelskou kapacitu uvedlo 46 ORP. Průměrné NN na tuto službu za 1 SO ORP jsou vyčíslené na částku 156,89 tis. Kč. Mezi finančně významné ORP ve vztahu 
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k podpoře soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi je možno zmínit Kyjov (517 tis. Kč), Opavu 
(500 tis. Kč) a Roudnici nad Labem (490 tis. Kč).  Data o neinvestičních nákladech na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytly 43 ORP (uživatelskou kapacitu zde uvedlo méně ORP, 
konkrétně 39). Průměrné NN na tuto službu za 1 SO ORP jsou vyšší než průměrné náklady na soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi (konkrétně se jedná o částku 255,96 tis. Kč). Mezi tři 
největší investory do této služby patří Praha 1 (1 155 tis. Kč), Hradec Králové (855 tis. Kč) a Šumperk (680 tis. Kč). Ze strany ORP byla finanční participace na neinvestičních nákladech u sociálně terapeutické 
dílny sdělena 17 ORP (počty uživatelů však byly poskytnuty od 30 ORP). Celkové NN za SO ORP představují 1 566 tis. Kč. K nejvýraznějším donátorům lze přiřadit Valašské Meziříčí (277 
tis. Kč), Rýmařov (250 tis. Kč) a Opavu (240 tis. Kč). Pouze 1 ORP se vyjádřila k finanční podpoře terapeutické komunity, přestože počty uživatelů uvedlo 7 ORP. Jedná se o Liberec, který na tuto službu poskytl 181 tis. Kč.  
Na terénní programy poskytlo v r. 2010 finanční podporu 50 ORP. Jedná se téměř o všechny ORP, které současně daly k dispozici počty uživatelů. Mezi tři významné donátory patří ORP 
Jičín (3 925,6 tis. Kč), Liberec (1 813 tis. Kč) a Karviná (1 043 tis. Kč). Sociální rehabilitaci finančně podpořily 32 ORP. V rámci jednotlivých ORP jsou nejnižší 
průměrné náklady na tuto službu u „malých ORP“ – 21,25 tis. Kč, zatímco u ORP od 30 tis. do 60 tis. obyv. jsou NN cca 15x vyšší). Mezi ORP s největšími NN se řadí Jičín (2 770,6 tis. Kč), Opava (770 tis. Kč) a Zlín (672 tis. Kč). 
 Tabulka 2.15: Přehled neinvestičních nákladů na sociální poradenství 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ 

NÁKLADY ZA SO ORP (V TIS. KČ) 

PRŮMĚRNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA: (V TIS. KČ) 
PRŮMĚRNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZA 1 SO ORP (V TIS. 

KČ) 
SO ORP do 30 tis. 
obyvatel 

SO ORP od 30 tis. do 60 tis. 
obyvatel 

SO ORP od 60 tis. do 90 tis. 
obyvatel 

SO ORP nad 90 
tis. obyvatel 

Odborné sociální 
poradenství   19941 125,85 304,86 338,90 428,95 280,85 
  Zdroj: vlastní výzkum  

 Všechny ORP, které poskytly údaje o počtu intervencí v rámci odborného sociálního 
poradenství, uvedly i data o neinvestičních nákladech do této služby, resp. údaje o finanční podpoře uvedlo o 5 ORP více. Přestože je na první pohled patrná přímá úměra mezi počty uživatelů a finanční podporou v rámci jednotlivých ORP, nelze hovořit o korelaci. Ke třem 
největším donátorům u odborného sociálního poradenství patří Chomutov, Prachatice a Praha 17.   
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Tabulka 2.16:  Přehled sestupně seřazených neinvestičních nákladů na sociální služby   
přepočtených na 1 SO ORP 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
CELKOVÉ 

NEINVESTIČNÍ 
NÁKLADY ZA SO ORP (V TIS. 

KČ) 

PRŮMĚRNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA: 
(V TIS. KČ) 

PRŮMĚRNÉ 
NEINVESTIČNÍ 
NÁKLADY NA 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZA 1 
SO ORP (V TIS. 

KČ) 
SO ORP do 

30 tis. 
obyvatel 

SO ORP od 30 
tis. do 60 tis. 

obyvatel 
SO ORP od 60 
tis. do 90 tis. 

obyvatel 
SO ORP nad 90 tis. obyvatel 

Domovy pro 
seniory 303975 2849,33 6344,38 9143,91 3966,89 5240,96 
Pečovatelská služba 439489 1809,39 3410,91 7834,92 8973,38 4069,36 
Sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

27301 30,00 200,67 272,20 6591,75 2730,12 

Domovy se zvláštním režimem 38830 1564,33 606,83 313,80 5785,40 2043,68 
Denní stacionáře 72414 313,03 947,58 3061,63 1306,11 1419,89 
Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 17779 121,33 30,83 2841,00 1955,33 1111,19 
Odlehčovací služby 43402 287,60 1230,36 399,56 2815,00 1085,05 
Azylové domy 33963 509,28 337,71 1233,73 711,63 653,13 
Chráněné bydlení 10658 40,50 1139,33 214,50 473,14 626,94 
Tísňová péče 4934 63,33 412,00 174,00 790,00 411,17 
Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 18767 178,77 492,87 336,14 418,72 360,90 
Osobní asistence 16767 163,30 312,44 430,63 446,10 335,34 
Raná péče 9166 13,50 745,60 127,00 138,38 316,05 
Centra denních služeb 7635 199,29 187,93 232,40 627,00 305,38 
Služby následné 
péče 3559  256,02 633,00 202,52 296,56 
Odborné sociální 
poradenství   19941 125,85 304,86 338,90 428,95 280,85 
Týdenní stacionáře 2796 160,00 84,25 1005,50 64,00 279,60 
Terénní programy 13158 45,64 296,55 333,85 393,71 263,16 
Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

11006 36,92 237,25 333,31 307,72 255,96 

Sociální 
rehabilitace 7890 21,25 328,15 198,38 308,67 246,55 
Noclehárny 5334 7,75 188,00 288,88 313,33 242,48 
Domy na půl cesty 2296 25,00 736,20 125,00 133,00 229,64 
Kontaktní centra 6907 67,00 133,36 314,00 253,22 203,15 
Terapeutické 
komunity 181    181,00 181,00 
Nízkoprahová denní centra 2102 150,00 178,40 200,00 165,00 175,17 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 5334 49,22 184,21 155,00 196,43 156,89 
Telefonická krizová pomoc 2360 10,60 61,25 102,50 309,50 138,82  Zdroj: vlastní výzkum 
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2.5 Základní popis procesu registrace 
  
Základní požadavky pro poskytování sociální služby dokládá poskytovatel splněním registračních podmínek, které zahrnují zejména identifikační údaje právnické či fyzické osoby, 
doklady o prostorách služby, o naplnění hygienických předpisů, o odborné způsobilosti pracovníků a popis poskytovaného druhu služby. 
Při poskytování sociální služby musí poskytovatel plnit povinnosti poskytovatele dané zákonem o sociálních službách. Jednou z povinností je dodržování standardů kvality sociálních služeb, které jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provádění zákona o sociálních službách.  
Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím poskytování sociální služby uzavřít pojistnou smlouvu dle § 80 zákona č. 108/2006 Sb. pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou při poskytování sociálních služeb. Toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu poskytování sociální služby dle Zákona. Poskytovatel je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu. 
Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby 
uvedené v § 84 zákona č. 108/2006 Sb. (viz dále). Registr je veden v elektronické a listinné podobě. Správcem elektronické podoby registru je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Údaje z 
registru zveřejňuje MPSV v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické adrese http://iregistr.mpsv.cz/. Na požádání se z veřejné části registru vydá úřední výpis nebo opis. 
Výjimku z povinnosti registrace mají fyzické osoby poskytující pomoc osobám jako osoby blízké, nebo jiné fyzické osoby, které tuto činnost nevykonávají jako podnikatel. 
Povinná registrace se dále nevyžaduje (§ 84 zákona č. 108/2006 Sb.) u poskytovatele sociálních služeb usazeného v jiném členském státě Evropské unie poskytujícího sociální služby dle zákona o sociálních službách, jestliže poskytuje sociální služby dočasně a ojediněle 
(maximálně jeden rok). Ze zákona má tento poskytovatel povinnost oznámit zahájení své činnosti do 8 dnů příslušnému krajskému úřadu. Registrace se dále nevyžaduje u poskytování 
sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.  Tabulka 2. 17:  Pracovní úvazky KÚ na zajištění procesu registrace sociálních služeb 
Krajské úřady  Celkem pracovních úvazků KÚ na vedení registru sociálních služeb 
Hl. m. Praha 3,3 
Pardubický 1,7 
Jihomoravský 3 
Moravskoslezský 4 
Zlínský 3 
Vysočina 3,2 
Ústecký 4 
Olomoucký 3 
Karlovarský 2,3 
Plzeňský 2,3 
Královéhradecký 2,5 
Liberecký 3 
Jihočeský 3 
Středočeský 3 
Celkem ČR 41,3 

Zdroj: MPSV ČR, KÚ, vlastní výpočty  Tabulka 2.17 uvádí pracovní úvazky v jednotlivých krajích ČR, které zajišťují proces registrace 
poskytovatelů sociálních služeb. Uvedené úvazky se zpravidla kumulují s úvazky, které souvisí s personálním zajištěním kontroly registračních podmínek.    
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3 KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
3.1 Poskytování sociálních služeb 
 Požadavky na kvalitu služeb, které by měly být zárukou vyrovnání příležitostí uživatelů sociálních služeb ve společnosti, je možno nalézt ve standardech kvality. Standardy kvality v 
sociálních službách využívají prvky zjišťování a zajišťování kvality z jiných odvětví. Jestliže se obecně v systému služeb chápe kvalita jako „schopnost uspokojit zájmy a potřeby zákazníků“, 
mají standardy kvality v českých sociálních službách za cíl naplnit zájmy a potřeby zákazníků – zde uživatelů sociálních služeb. Standardy proto popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem měřitelných a do jisté míry i ověřitelných kriterií. Jejich cílem má být 
umožnit relativně zřetelným způsobem posouzení kvality služeb jako celku, ale i kvality jednotlivé poskytované služby. Standardy v současném pojetí však rezignovaly na úkol zajistit 
vymezení konkrétních práv a povinností jednotlivých uživatelů sociálních služeb (Michalík, 2008). Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována 
úroveň kvality poskytování sociálních služeb. Platí pro všechny typy a druhy služeb, z toho důvodu jsou formulovány obecně. Každý standard je rozčleněn do kritérií, která jej podrobně 
rozpracovávají. Celkový počet standardů je 15, přičemž jsou rozděleny do tří skupin:  procedurální (např. cíle a způsoby poskytování služeb, ochrana práv osob, jednání se 

zájemcem o sociální službu, individuální plánování průběhu sociální služby),  personální (např. personální zajištění služeb, profesní rozvoj zaměstnanců) a   provozní (např. místní a časová dostupnost sociální služby, informovanost poskytované sociální službě, prostředí a podmínky). 
Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV ČR od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1.1.2007. Přesný obsah standardů kvality sociálních služeb je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách. Standardy kvality jsou obsahem i strategických dokumentů České republiky (např. Národního akčního plánu sociálního začleňování).  
Poskytovatelé jsou tedy dle výše uvedeného povinní vytvářet takové podmínky, které umožní osobám závislým na pomoci naplňovat jejich lidská i občanská práva. Právnická nebo fyzická 
osoba, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, je povinna poskytovat službu v důstojném prostředí, zejména v případě ambulantní a pobytové formy poskytování; je povinna zajistit materiální a technické podmínky odpovídající druhu poskytovaných sociálních služeb. 
Stávající model standardů však dle Michalíka (2008) rezignoval na možnou unifikaci stavebně-technických podmínek poskytování služby, způsobilost a možnosti poskytovatelů zajistit 
potřebnou zdravotní péči apod. Tedy oblasti, které jsou upraveny právními předpisy ostatních odvětví, mají však přímý dopad na kvalitu poskytované péče. Obsahově shodná služba tak bývá provozována v nesrovnatelně odlišných technických a prostorových podmínkách. 
Rozdílnost materiálního, technického a personálního vybavení je tedy dána nejen tím, zda se jedná o službu prevence (azylové domy, terapeutické komunity, atd.) nebo službu péče 
(domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením atd), ale též stavebními, ekonomickými aj. možnostmi poskytovatelů.   3.1.1 Modelový příklad vybavenosti sociální služby - domov pro seniory 
 Domovy pro seniory 
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. U tohoto druhu sociální služby poskytovatel zajišťuje uživatelům služby také zdravotní péči - ošetřovatelskou a rehabilitační péči dle indikace ošetřujícího lékaře. 
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Po podání písemné žádosti o registraci konkrétního druhu sociální služby musí tento žadatel  
umožnit správnímu orgánu šetření v místě, které uvedl pro poskytování služby. Toto místní šetření a jeho rozsah je prováděno dle úvahy správního orgánu, který v rámci správního řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) v dané věci rozhoduje ( §§ 78, 79 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění). Správní orgán, kterým je zpravidla krajský úřad, je oprávněn žádosti o registraci nevyhovět, pokud žadatel nedoložil podmínky stanovené zákonem 
o sociálních službách včetně zajištění materiálních, technických, hygienických podmínek odpovídajících druhu poskytované služby. Jednou z podmínek registrace je rovněž doložení vlastnictví nebo jiného práva k užívání objektu nebo prostorám, ve kterých je zřejmý záměr 
poskytovat sociální službu. Ve většině případů doloží žadatel výpis z katastru nemovitostí, případně nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce. Je důležité, aby správní orgán v rámci 
této povinnosti zjišťoval k jakému účelu objekt nebo prostory dosud slouží. Zřídka se stává, že je uváděn i objekt nebo prostor, který není kolaudován pro danou činnost (poskytování ubytování), ale jako hospodářská budova nebo nebytové prostory. Tato skutečnost nebývá 
často uváděna ani v uzavřených nájemních či obdobných smlouvách. V některých případech je nutné žádat o změnu užívání stavby. Daný objekt musí splňovat podmínky požární bezpečnosti; 
tyto jsou však zjišťovány a šetřeny při kolaudaci objektu nebo změně užívání daného objektu. Žadatel o registraci pro druh služby domov pro seniory je povinen správnímu orgánu, který o 
registraci služby rozhoduje, doložit rozhodnutí o schválení provozního řádu, které vydává orgán ochrany veřejného zdraví.  Materiální, technické podmínky jsou zjišťovány v místě, kde bude služba uživatelům 
poskytována. Při šetření je nutné vycházet rovněž z § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsou stanoveny základní zásady pro poskytování sociálních služeb. Materiální a 
technické podmínky vzhledem k cílové skupině budoucích uživatelů musí být takové, aby podporovaly proces sociálního začleňování a neprohlubovaly sociální vyloučení osob, kterým budou pobytové služby zajišťovány. (V případě domova pro seniory je předpoklad, že ubytování 
bude zajišťováno osobám se sníženou schopností pohybu, případně změnou orientace.) Pokud se jedná o vícepodlažní budovu, je nezbytné vybavení objektu výtahem, který slouží pro 
přepravu osob; nepostačuje pouze nákladní výtah pro přepravu materiálu. Protože bude poskytování služby a zajištění základních činností zaměřeno na osoby se sníženou pohyblivostí, případně osoby zcela imobilní, které používají kompenzační pomůcky, je 
vyžadována taková šířka dveří, která umožní těmto osobám pohyb bez bariér ve volně dostupných prostorách uvnitř objektu a rovněž při vstupu do objektu. Správní orgán zjišťuje 
rovněž dostatečné hygienické podmínky, např. zda je na jednotlivých podlažích dostupné WC pro uživatele služby, pokud není přímo součástí obytných místností. Objekt musí mít podmínky pro zajištění částečné a celkové hygieny osob, kterým bude služba poskytována. Jedná se 
zpravidla o centrální koupelnu vybavenou takovým zařízením, které umožňuje manipulaci s imobilními osobami. Některé objekty již mají tyto podmínky zajištěny přímo v obytném 
prostoru.  K základnímu vybavení jednotlivých obytných místností patří lůžko, stolek k lůžku, židle, stůl, skříň pro uložení osobních věcí, zařízení umožňující přivolat pomoc personálu (signalizační 
zařízení). Základním předpokladem při poskytování ubytování v domovech pro seniory je zajištění pitné vody, TUV, zajištění tepla a světla v prostorách, kde bude pobytová sociální 
služba osobám zajišťována. V současné době je při stanovení kapacity lůžek v místnosti a následně i v celém objektu nutné správním orgánem zjišťovat i prostor, který bude mít osoba 
k dispozici, tak aby nebyla omezována, měla umožněn důstojný pohyb a zajištěné nezbytné soukromí. Současné právní předpisy upravující oblast sociálních služeb a podmínky jejich registrace, nestanovují maximální počet lůžek v jednotlivých obytných místnostech, případně 
počet průchozích obytných místností. Lze však předpokládat, že správní orgán při svém rozhodování před vydáním oprávnění žadateli o registraci, odborně posoudí prostředí a 
podmínky v souladu nejen s § 79 zákona o sociálních službách, ale i § 2, tedy se zásadami 
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zákona o sociálních službách. Výše uvedené vychází z praxe uplatňované registrujícím 
orgánem, kterým je  Krajský úřad Jihočeského kraje. V domovech pro seniory je v rámci ubytování (dle vyhlášky č. 505/2006.Sb.) zajišťováno a hrazeno také praní a žehlení ložního, osobního prádla včetně drobných oprav. Tuto činnost lze 
zajišťovat dodavatelsky, objekt tedy nemusí mít vlastní prádelnu. Stravovací provoz také není vyžadován pro registraci druhu služby domov pro seniory, pokud je stravování zajišťováno 
dodavatelsky, tedy jiným subjektem. V tomto případě je nutné zajistit podmínky pro výdej stravy. U stravovacích služeb je nutné dodržovat pravidla v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a rovněž vyhlášku 
č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. U druhu služby domov pro seniory 
není vyžadováno u obytných místností vybavení pro uvaření stravy, poskytovatel je však povinen zajistit poskytnutí stravy, tedy stravování minimálně v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře).    Ideální podmínky pro kvalitní poskytování služby domova pro seniory 
Při stanovování ideálních podmínek bylo žádoucí vyjít ze standardů kvality sociálních služeb, konzultací, zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe od vybraných poskytovatelů 
včetně podnětů pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu v Jihočeském kraji.  Z ideální lze považovat objekt v intravilánu obce či města do 100 lůžek, zcela bezbariérový, 
v případě vícepodlažní budovy výtah pro transport osoby na lůžku. Chodby a veřejné prostory pro uživatele služby by měly být opatřené madly na obvodu zdí, pokoje jednolůžkové, 
maximálně dvoulůžkové. Hygienické zázemí a WC je ideálně součástí obytných místností, přičemž tento prostor je dostatečně velký pro pohyb osoby na mechanickém vozíku, dostatečné je rovněž vybavení horizontálními a vertikálními madly.  
Součástí obytné místnosti je vzhledem k cílové skupině osob polohovací lůžko s hrazdičkou a možnost použití odnímatelných zábran pro prevenci pádu. Lůžko je přístupné pro personál ze tří 
stran. Okna v místnosti mají dostupnou možnost větrání a možnost vytvořit světelnou clonu; umožněna je též  regulace tepla v místnosti.  Obytná místnost je vybavena stolem, židlí, nočním stolkem, skříní, křeslem a nabízí dostatečný prostor pro umístění individuálních kompenzačních 
pomůcek, např. mechanický vozík, chodítko, klozetová židle, atd. Uživatel má možnost uzamknout bezpečně část skříně nebo jiného vybavení v pokoji pro úschovu věcí a má vždy 
možnost uzamykat obytnou místnost, ve které je ubytován. Obytný prostor je vybaven zařízením pro komunikaci s personálem (signalizace); ideální je zajištění přístupu na internet. Samozřejmostí je požární signalizace.  
Personální zabezpečení Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je žadatel o registraci povinen doložit 
všechny podmínky stanovené § 79, např. bezúhonnost, odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat službu. Nejsou uvedeni administrativní a THP pracovníci, tato činnost může být zajišťována dodavatelsky. Počet těchto osob včetně pracovních pozic má být 
veřejně přístupnou informací; údaje jsou uvedeny ve veřejném registru v elektronické formě v doplňkových informacích. Pro kapacitu 100 lůžek v domově pro seniory je předpoklad 
pracovních pozic v níže uvedené tabulce 3.1; jedná se o pracovníky přímo vykonávající péči. Počet pracovníků není právními předpisy dán taxativně. Je však nutné zohlednit cílovou 
skupinu osob (počet osob zcela závislých na péči jiné osob) a dále podmínky prostředí, ve kterém je pobytová sociální služba poskytována, tj. technické vybavení (zvedací zařízení pro manipulaci s imobilní osobou), dostupné prostory pro technické zabezpečení služby, stravovací 
a prádelenský provoz. Dostatečné personální zajištění je zásadní pro poskytování kvalitní a bezpečné služby, ale je též přímo závislé na finančních možnostech poskytovatelů sociálních 
služeb. Tabulka 3.1 uvádí obvyklé a optimální počty pracovníků v domově pro seniory.         
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Tabulka 3.1: Obvyklé a optimální počty pracovníků v domově pro seniory 
Přímá péče 100 lůžek kapacita Činnost Běžný stav Optimální stav 

 
Sociální pracovník základní soc. poradenství, 

zabezpečení sociální agendy 

2,0  úvazku 3,0  úvazku 

Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče,   nepedagogická 
činnost –zabezpečování 
zájmové a kulturní činnosti 

23,0  úvazku                                                          2,0  úvazku 
26,0 úvazku   
2,0 úvazku 

Zdravotničtí pracovníci poskytování zdravotní péče na základě indikace 
lékaře, zdravotní výkony odbornost 
913 

10,0 úvazku 13,0 úvazku 

 psycholog 0 0,3 úvazku 
 fyzioterapet 0 2,0 úvazku 
CELKEM  37 úvazku 46,3 úvazku 

Zdroj: vlastní šetření u vybraných poskytovatelů v Jihočeském kraji   3.1.2 Kvalifikační požadavky pracovníků v sociálních službách 
 Pracovník, který má zájem vykonávat povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v 
sociálních službách, musí splňovat základní předpoklady, což je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost4, musí být zdravotně způsobilý a mít odbornou způsobilost vymezenou zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který potvrzuje, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti při 
výkonu činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných. Zdravotní způsobilost je doložena potvrzením od lékaře. Odbornou způsobilost zákon rozlišuje u sociálních pracovníků a pracovníkův sociálních službách. 
 Odborné předpoklady pro výkon sociálního pracovníka 
Odborně způsobilý k výkonu povolání sociálního pracovníka je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ten, kdo:  získal vyšší odborné vzdělání absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle 

školského zákona (z. č. 561/2004) v oborech vzdělání, které jsou zaměřeny na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální 
práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost; 

                                                 
4 Dle § 79 odst. 2 zákona o sociálních službách se za bezúhonného považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen 
pro úmyslný trestný čin, ani pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při 
poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení pro tyto trestné činy 
bylo zahlazeno nebo se z něj z jiných důvodů hledí, jako by nebyl odsouzen (z. č. 108/2006 Sb.). 



 

- 73 - 
 

 vystudoval vysokou školu v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

Pokud pracovník ukončil vysokoškolské vzdělání v jiné než sociální oblasti, je povinen absolvovat akreditované vzdělávací kurzy v oblastech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní 
činnost, charitní činnost a sociální činnost, sociální politiku, sociální pedagogiku nebo speciální pedagogiku. Akreditované vzdělávací kurzy musí být v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a 
pracovník musí absolvovat praxi při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let. Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání není požadováno u těch pracovníků, kteří ukončili 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním nejpozději 31. prosince 1996. Musí však absolvovat akreditované vzdělávací kurzy v oblastech vztahující se k sociální 
problematice, stejně jako pracovník, který nemá vysokoškolské vzdělání sociálního zaměření, v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a vykonat praxi při výkonu povolání sociálního pracovníka v délce nejméně 10 let. 
U manželského a rodinného poradce je požadováno vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole 
humanitního zaměření. Současně se vyžaduje absolvování postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví. 
Při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče má odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka též sociální pracovník a zdravotně sociální 
pracovník, který získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
nabyl účinnosti od 1. ledna 2007.  Zaměstnanec, který k tomuto dni vykonával činnosti sociálního pracovníka a nesplňuje odborné předpoklady dané zákonem, je povinen si je doplnit ve lhůtě 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto nařízení platí v případě, že nezískal 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním. Jestliže však dosáhl středního vzdělání a maturitní zkoušku složil v oboru sociálně právním, lhůta na doplnění kvalifikace je 10 
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. U osob, které sice nemají požadovanou kvalifikaci, ale dosáhly věku 50 let a k 1. 1. 2007 vykonávaly profesi sociálního pracovníka, se tento kvalifikační předpoklad považuje za splněný. 
Zákonem o sociálních službách je dále předepsaná povinnost dalšího vzdělávání a doplňování kvalifikace. Vzdělávání může být uskutečňováno formou specializačního vzdělávání 
zajišťovaného vysokými školami a vyššími odbornými školami. Tato forma navazuje na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka. Nebo se pracovník účastní akreditovaných kurzů, absolvuje odborné stáže v zařízeních sociálních služeb, případně 
se účastní školících akcí. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které dané vzdělávání pořádalo. 
Další vzdělávání se uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních na základě akreditace vzdělávacích zařízení a vzdělávacích programů udělené ministerstvem. Vzdělávacími zařízeními jsou nejen zařízení školské soustavy, tzn. vysoké školy a vyšší odborné školy, ale i 
další instituce, které poskytují vzdělání dospělých určené sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Jedná se o vzdělávací zařízení právnických a fyzických 
osob.  
Odborné předpoklady pro výkon pracovníka v sociálních službách Odbornou způsobilostí pro pracovníka, který vykonává přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, je základní nebo střední vzdělání 
a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo pracovník získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel dle zákona č. 96/2004 Sb.  
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Pracovníkovi, který vykonává základní výchovnou nepedagogickou činnost, je stanoveno 
střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. Absolvovat kurz se nevyžaduje u osob, které získaly dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání ergoterapeut. Pro výkon pečovatelské činnosti v domácnosti osoby je vyžadováno základní vzdělání, střední 
vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. Pro pracovníky, kteří získali dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, povinnost absolvovat akreditované kvalifikační kurzy neplatí. Absolvovat tyto kurzy také nemusí všichni výše uvedení pracovníci, kteří získali 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Sociální péče – pečovatelská činnost, sociální činnost pro etnické skupiny, Sociální činnost – sociální pečovatelství, sociální vychovatelství, Sociální činnost v prostředí etnických minorit, Vychovatelství pro ústavy sociální 
péče, Rodinná škola – sociální služby, Vychovatelství, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost dle vyhl. č. 505/2006 Sb., 
k provedení zákona o sociálních službách. K činnosti prováděné pod dohledem sociálního pracovníka je vyžadováno stejné vzdělání jako 
při výkonu pečovatelské činnosti. Také všichni pracovníci v sociálních službách, kteří získali odbornou způsobilost potřebnou k výkonu sociálního pracovníka, nemusí již akreditované kvalifikační kurzy absolvovat. Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby, 
musí mít vysokoškolské vzdělání.  Obsah a minimální rozsah kurzů je stanoven prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 
505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách. Absolvovat kvalifikační kurz je nutno do 18 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání. Pokud tato podmínka není splněna, vykonává zaměstnanec svoji činnost pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních 
službách; pracovník v sociálních službách je pod dohledem odborně způsobilého pracovníka pouze v době 18 měsíců.  Zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, vykonával činnost pracovníka v sociálních službách a vztahuje se na něho povinnost absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz, tak musí učinit nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se mohou vzdělávat i v rámci celoživotního vzdělávání. Vzdělávací programy mohou být poskytovány vysokými školami, 
vyššími odbornými školami nebo jinými vzdělávacími institucemi. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání je účastníkům vydáno osvědčení. Počet pracovníků v sociálních službách byl v roce 2010 v počtu 55 986,41 pracovních úvazků. 
V sociálních službách z hlediska struktury pracovníků jednoznačně dominuje kategorie pracovníci v sociálních službách (46%), následuje kategorie tzv. ostatních pracovníků, což jsou 
především provozně technické profese a vedoucí pracovníci (31%). Zdravotničtí pracovníci reprezentují 13% a sociální pracovníci pak 7,5%. Z hlediska zastoupení pracovníků podle druhů služeb dominují pobytové služby sociální péče, tj. 65%. Dalším druhem sociální služby s 
výrazným zastoupením je pečovatelská služba, která zaměstnává 11% z celkového počtu pracovníků v sociálních službách. Ostatní druhy služeb pak reprezentují podíly v řádu jednotek 
procent. Tabulka 3.2 uvádí průměrné hrubé mzdy pracovníků v sociálních službách, zjištěné počty pracovníků v sociálních službách za rok 2010  uvádí Příloha 6.3.  
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Tabulka 3.2: Průměrné hrubé mzdy pracovníků v sociálních službách dle druhu 
sociálních služeb  

Pracovní pozice Služby celkem 
(Kč) 

Odborné 
sociální 

poradenství 
(Kč) 

Služby 
sociální péče 

(Kč) 
Služby 
sociální 

prevence 
(Kč) 

sociální pracovník 18 100 18 900 17 100 18 500 
pracovník v sociálních 
službách 13 500 11 900 14 300 14 200 

pedagogický pracovník 17 300 17 200 19 100 15 500 
všeobecná sestra 21 900 0 21 900 0 
ostatní zdravotní pracovníci 13 400 3 400 16 400 20 300 
další odborní pracovníci 31 800 36 200 26 100 33 000 
vedoucí zařízení 28 000 33 300 23 600 27 100 
administrativní pracovník 19 500 19 400 18 200 21 000 
pomocný personál 9 700 8 200 10 600 10 400 
další pracovníci 15 700 10 500 18 400 18 300 

Zdroj: ČSÚ, poskytovatelé sociálních služeb 
  3.2 Kontroly v systému sociálních služeb 
 
Jedním ze způsobů, jak sledovat, kontrolovat a následně zlepšovat kvalitu sociálních služeb, je zavedení systému pravidelných inspekcí. Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních 
služeb je dle zákona č. 108/2006 Sb.:  plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb,  plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 zákona o sociálních službách,  kvalita poskytovaných sociálních služeb. Účelem inspekcí kvality sociálních služeb není pouze kontrola stanovených kritérií standardů kvality sociálních služeb, ale především je 

to ochrana uživatelů sociálních služeb, tedy lidí, které můžeme v mnoha ohledech označit jako zranitelné, a také úsilí přispět k rozvoji poskytování sociálních služeb 
jednotlivých zařízení.  Inspekci řídí a organizuje krajský úřad s výjimkou poskytovatelů, vůči nimž vykonává kraj funkci zřizovatele. U těchto organizací inspekci organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.  3.2.1 Inspekce poskytování sociálních služeb 
 

Data, která se týkala inspekcí poskytování sociálních služeb byla k dispozici pouze za rok 2009 (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009) 
z důvodu, že data za rok 2010 budou známa nejdříve v červnu 2011, a to pouze v případě, že budou krajskými úřady dodány. Krajské úřady nemají povinnost vykazovat pro MPSV ČR data 
týkající se inspekcí poskytování sociálních služeb; tato data nebyla poskytnuta ani zpracovatelům studie. Pouze v jednom případě, a to v Jihočeském kraji, se podařilo zpracovatelům studie data o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2010 získat. Při 
komparaci těchto dat s daty za rok 2009 poskytnutých MPSV bylo zjištěno, že sledované parametry jsou téměř identické.      
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V průběhu 1. pololetí roku 2010 oslovilo oddělení koncepce sociálních služeb MPSV všechny 
útvary na krajských úřadech a Magistrátu hl. m. Prahy, provádějící inspekci poskytování sociálních služeb (dále „inspekci“) podle § 97 odst. 1 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí údajů kvantitativní 
povahy, vztahujících se k výkonu inspekcí v průběhu roku 2009. Konkrétně byly zjišťovány údaje o bodovém ohodnocení u jednotlivých kritérií standardů kvality sociálních služeb 
obsažených ve formuláři 2b Inspekční zprávy (dříve formulář 2c – před nabytím účinnosti zákona č. 206/2009 Sb.) – pomocné výpočty pro inspekční list a některé další údaje, týkající se výkonu inspekcí. Jednotlivé údaje byly vyžadovány v anonymizované podobě, to znamená bez 
udání jakékoliv informace, z které by bylo možné identifikovat sociální službu, u které inspekce proběhla. Je třeba zmínit, že z důvodu odlišností některých metod provádění inspekcí krajských 
úřadů od metodiky MPSV mohla být některá data při jejich interpretaci určitým způsobem zkreslena. Cílem výše zmíněné základní zprávy bylo zpracovat kvantitativní údaje o provádění inspekcí tak, aby je bylo možné zobecnit a na jejich základě zhodnotit jak průběh samotných 
inspekcí, tak míru naplňování standardů kvality sociálních služeb (dále jen „standardů“) a poskytnout tak zpětnou vazbu MPSV jako metodickému a koncepčnímu orgánu. Tato zpráva je 
určena jak inspekčním orgánům krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, tak poskytovatelům sociálních služeb (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních 
služeb v ČR za rok 2009).   Počty inspekcí vykonaných jednotlivými kraji 
V následující tabulce 3.3 jsou v prvním sloupci sumarizovány všechny inspekce, které byly vykonány jednotlivými kraji v roce 2009. Tento údaj zahrnuje inspekce typu A, B i C. Druhý 
sloupec obsahuje počty všech registrovaných sociálních služeb, u kterých jsou zřizovatelem kraje a inspekci zde vykovává MPSV. Třetí sloupec obsahuje počty všech sociálních služeb, které kraje registrovaly, ale nejsou jejich zřizovatelem nebo zakladatelem, a inspekci zde 
vykonává krajský úřad nebo MHMP (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009).   Tabulka 3.3:  Počty inspekcí vykonaných jednotlivými kraji 

Kraj Počet inspekcí za rok 
2009

Počet služeb, které KÚ 
registroval a které kraj zřizuje 

nebo založil (kontroluje MPSV)
Počet služeb, které KÚ 
registroval a které kraj 

nezřizuje (kontroluje KÚ) 

JMK 12 52 565
JČK 14 70 371
KHK 15 50 259
KVK 21 28 136
LBK 13 49 198
OLK 20 60 287
MSK 33 61 681
PAK 25 16 328
PLK 11 21 262
SČK 11 89 576
ÚLK 28 72 606
VYS 30 26 275
ZLK 26 53 312
PHA 22 31 1122

Celkem 
kraje 281 678 5978

Počet inspekcí za rok 
2009 Počet služeb zřizovaných MPSV Počet služeb, které kontroluje 

MPSV
14 5 678

ČR celkem 295                     (MPSV 
a Kraje)

6656                            
(Celkový počet služeb pro 

kontrolu)

MPSV

 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009 
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Četnost inspekcí  
Níže uvedené grafy se zaměřují na rozložení inspekcí u odborného sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence. Hodnoty v grafu 3.1 představují podíl vyjmenovaných služeb na celkovém počtu registrovaných sociálních služeb v ČR. Z celkového 
počtu poskytovaných služeb tvoří  53 % služby sociální péče (pobytové, ambulantní a terénní), 35 % služby sociální prevence a 13 % odborné sociální poradenství (MPSV, Přehled o 
provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009).   Graf 3.1:  Podíl odborného sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální 

prevence z celkového počtu poskytovaných sociálních služeb (v %) 
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 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009  Z grafu 3.1 je patrná převaha služeb sociální péče ku službám sociální prevence a odborného 
sociálního poradenství - je u nich prováděna více než ½ všech inspekcí. Tento stav je v souladu s doporučením MPSV zaměřit se na služby sociální péče (především pobytové), a to z důvodu možnosti vyšší míry porušování základních zásad zákona o sociálních službách ve vztahu 
k lidským právům, důstojnosti, individuálnímu přístupu a „nerežimovosti“ atd. MPSV se při výkonu inspekcí zaměřuje především na pobytové služby sociální péče. Je to dáno tím, že u 
tohoto druhu sociálních služeb jsou kraje převážně zřizovateli nebo zakladateli ve vyšší míře než u ostatních druhů služeb (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009).   Četnost inspekcí u jednotlivých druhů služeb 
V grafu 3.2 je uveden počet inspekcí provedených kraji, MHMP a MPSV v roce 2009 u jednotlivých druhů služeb. Nejvíce inspekcí bylo ve sledovaném období provedeno v domovech pro seniory (78 inspekcí) a u pečovatelské služby (49 inspekcí). U obou těchto 
služeb jsou hlavní cílovou skupinou senioři.  Nejméně inspekcí (nebo žádné) bylo provedeno v sociálních službách: služby následné péče, 
noclehárny, tlumočnické služby, podpora samostatného bydlení, průvodcovské a předčitatelské služby a tísňová péče. Toto srovnání je ovlivněno počtem jednotlivých druhů služeb. Například nejvíce registrovanou sociální službou jsou domovy pro seniory, existuje zde tedy i určitý vztah 
k počtu provedených inspekcí u této služby (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009).  
   



 

- 78 - 
 

Graf 3.2: Četnost inspekcí poskytování sociálních služeb u jednotlivých druhů služby 
v roce 2009 
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 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009   
V dalším grafu 3.3 jsou již zohledněny počty služeb v rámci provedených inspekcí v roce 2009. Graf tedy uvádí podíl služeb z celkového počtu jednotlivých služeb, u kterých byla provedena 
inspekce. Domovy pro seniory (stejně jako na předešlém grafu) výrazně převyšují ostatní služby sociální péče. U služeb sociální prevence byl největší poměr inspekcí k celkovému počtu poskytovaných sociálních služeb u „terapeutických komunit“ –  12 %, dalšími jsou „domy na půl 
cesty“ s 11 % a „raná péče“ s 10 % (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009).  
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Graf 3.3: Procentuální poměr provedených inspekcí ve vztahu k celkovému počtu 
jednotlivých služeb  
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 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009   Míra naplňování standardů u jednotlivých druhů sociálních služeb 
Následující graf 3.4 znázorňuje míru naplňování standardů u jednotlivých druhů sociálních služeb, u kterých byla provedena kontrola. Výsledek nesouvisí s počtem provedených inspekcí (služby, které nemají údaj uveden, nebyly kontrolovány).  
Standardy byly v roce 2009 z kontrolovaných služeb nejlépe naplňovány v telefonické krizové pomoci (88 %) a naopak nejméně v sociálních službě poskytované ve zdravotnickém zařízení 
ústavní péče (46 %) (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009).    
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Graf 3.4: Míra naplňování standardů u jednotlivých druhů služeb za celou ČR ve 
sledovaném období 
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 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009  
   Uložení pokuty za spáchání správního deliktu 
Zda byl či nebyl spáchán správní delikt, bylo uvedeno celkem u 260 inspekcí. Z tohoto počtu inspekcí byla 12 poskytovatelům uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle zákona o sociálních službách (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR 
za rok 2009).    Uložená opatření u jednotlivých standardů kvality  
Na následujícím grafu 3.5 je znázorněno, u kolika procent kontrolovaných standardů bylo uloženo opatření. Nebyl zjišťován počet opatření u jednotlivých standardů, pouze zda byla či nebyla uložena (tato data byla dodána pouze u 58 z celkového počtu 295 inspekcí). 
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Graf 3.5: Procento uložených opatření u jednotlivých standardů kvality 
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Z údajů v druhém a třetím sloupci lze spočítat, kolik let by trvalo provést inspekce ve všech příslušných službách jednotlivým krajům při stávajícím počtu služeb a dodržení frekvence 
inspekcí jako v roce 2009. Nejlépe je na tom Karlovarský kraj, který má frekvenci opakování inspekcí u každé služby 6 let. MPSV by zkontrolování všech jemu příslušných služeb trvalo tempem roku 2009 48 let, tempem roku 2010 by to bylo již okolo 200 let (tyto údaje jsou 
zaneseny v grafu 3.6) (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009).  
 Graf 3.6: Doba, za kterou by došlo k inspekci ve všech službách v jednotlivých krajích na základě dat roku 2009 
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 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009 
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Za „ideální stav“ se dle metodiky inspekcí MPSV pokládá inspekce u každého poskytovatele 
každých 5 let. Tabulka 3.4 ukazuje, kolik inspekcí by měly v jednom roce provést jednotlivé útvary, aby této frekvence dosáhly. (Průměrný počet služeb na jednoho poskytovatele jsou dvě. Vezmeme 3. sloupec tabulky 3.3 – počty služeb, které mají jednotlivé útvary kontrolovat a 
vydělíme jej deseti (ve vztahu k inspekci u druhu služby)).  Nejvyšší počet inspekcí byl v průběhu roku 2009 prováděn během třech dnů (tabulka 3.5). 
 Tabulka 3.4: Počty služeb, ve kterých mají jednotlivé kontrolní orgány vykonávat inspekce 
 

 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR  za rok 2009  Tabulka 3.5: Počty inspekcí podle doby trvání 

 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR  za rok 2009 
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Počet inspektorů – specializovaných odborníků 
Tabulka 3.6 ukazuje, kolik specializovaných odborníků bylo při inspekcích jednotlivými krajskými úřady využito. Průměrný počet inspektorů – specializovaných odborníků v inspekčním týmu byl 1,8 inspektora na jednu inspekci. 
MPSV využívalo inspektory – specializované odborníky i jako vedoucí inspekčního týmu (VIT), v tabulce 3.6 je toto číslo podtrženo (MPSV, Přehled o provádění inspekcí poskytování 
sociálních služeb v ČR za rok 2009).    Tabulka 3.6: Počty inspekcí s počtem inspektorů – specializovaných odborníků v inspekčním týmu 

 Zdroj: MPSV: Přehled o provádění inspekcí poskytování sociálních služeb v ČR za rok 2009 
 
 3.2.2 Kvalifikace inspektorů 
 
Zákon o sociálních službách stanoví v části čtvrté zákona, § 97-99 předmět a postup při provádění inspekcí. 
Členy inspekčního týmu lze rozdělit do dvou oblastí: Pracovníci krajských úřadů, pracovníci MPSV ( tedy úředníci). 
Dále dle § 98, odstavce (5) zákona o sociálních službách také tzv. specializovaní odborníci. Těmito odborníky mohou být osoby zapsané v registru inspektorů, který vede MPSV, avšak 
není právně tento registr nikde zakotven, i když seznam na internetových stránkách MPSV je zveřejněn (viz http://www.mpsv.cz/cs/2820). Požadavky  tzv. profil  inspektora si zde uvedlo MPSV samo na základě projektu ESF. MPSV tedy garantuje, že osoba v registru uvedená, tedy 
externí člen inspekčního týmu plní požadavky, které si nikoliv právní formou MPSV stanovilo. Těmito specializovanými odborníky však mohou být i osoby, které nejsou ve výše 
uvedeném registru, který si vede MPSV. Jedná se např. o právníka nebo pracovníka hygieny, kteří jsou potřební v inspekčním týmu k posouzení některé specifické situace. Zákon o sociálních službách  specializovaného odborníka v § 97 odstavce (5) přímo nevymezuje, a to 
ani vzděláváním ani kvalifikací, což je pozitivní z důvodu, že záleží na krajském úřadě  či na 
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MPSV, jaký inspekční  tým vytvoří  dle druhu poskytované sociální služby a také záleží,  zda se 
jedná o klasickou plánovanou inspekci či inspekci neplánovanou tedy mimořádnou na základě nějakého podnětu či mimořádné situace. Obecně platí, že specializovaný odborník je členem týmu, ale je externím pracovníkem kontrolního orgánu ( na základě DPČ, DPP, fakturace). 
Krajské úřady, které v rámci kompetencí zajišťují provádění inspekcí,  mají zpravidla své vnitřní předpisy vydané ředitelem KÚ pro kontroly, včetně pravidel vztahujících se na členy kontrolních 
týmů. Tyto směrnice stanovují proces kontrol  (dle zákona o státní kontrole, zákona o finanční kontrole, atd.). Tedy kdy a jak zaslat např. pověření ke kontrole, oznámení o kontrole, proces 
kontroly v místě, mlčenlivost, součinnost, náležitosti protokolů z kontroly, lhůty, námitkové řízení, atd. Kvalifikace, prohlubování kvalifikace, vzdělávání, úředníka KÚ se řídí – dle zákona o úřednících 
č. 312/2002 Sb., v platném znění  (hlavně §18,17), kontrolní pracovník ( inspektor KÚ) musí mít zvláštní odbornou způsobilost a je zařazen v katalogu prací v 11. platové třídě (tedy  
vysokoškolské vzdělání) – 2.10.19 katalogové číslo jako referent sociálních věcí. 
Další odborné vzdělávání a jeho rozsah je podle zákona  č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Povinné je 18-ti denní 
vzdělávání po dobu tří let a je také vytvářen vzdělávací plán. Tento rozsah je ale zpravidla vysoce překročen, protože pro komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb je 
vyžadována potřebná úroveň teoretických a praktických znalostí a to nejen v daném oboru, ale i v oblasti právní. 
Vzdělávání  inspektorů je organizováno také ze strany MPSV – pravidelná setkávání cca 2x ročně, kdy je diskutováno určité téma nebo oblast zájmu (aktuální problematika). Pokud uvedeme příklad z Krajského úřadu Jihočeského kraje, tak platí soustavná spolupráce a 
koordinace postupů s legislativním odborem KÚ Jihočeského kraje. Další zcela neopominutelnou součástí je individuální vzdělávání pracovníka (samostudium). Soustavné 
studium právních norem, prováděcích předpisů a judikatur soudů. 
 
3.2.3 Kontrola registračních podmínek  
Předmětem kontroly registračních podmínek je plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým registrující orgán vydal rozhodnutí o registraci (§ 82a zákona o sociálních službách). Oddělení sociálních služeb při krajském úřadu sestavuje plány 
kontrol: dlouhodobé plány kontrol (obvykle na tři roky), kontroly u nově registrovaného poskytovatele nebo u nově registrované sociální služby do 3 let od nabytí právní moci 
rozhodnutí o registraci a krátkodobé plány kontrol (na období 1 roku), jenž jsou vytvářeny v souladu s plánem dlouhodobým a to tak, že v plánu jsou rovnoměrně zastoupeny všechny druhy a formy sociálních služeb. 
Kontrolní protokoly jsou na krajských úřadech ukládány jak v listinné podobě (spisová dokumentace poskytovatele), tak v podobě elektronické. Personální zajištění týkající se kontroly 
registračních podmínek je uvedeno v kapitole 2.5 v tabulce 2.17, která uvádí pracovní úvazky v jednotlivých krajích ČR, které zajišťují vedení registru poskytovatelů sociálních služeb. Uvedené úvazky se zpravidla kumulují s úvazky, které souvisí s personálním zajištěním kontroly 
registračních podmínek.    . 
 3.2.4 Kontrola využívání příspěvku na péči  
 
Prostřednictvím dotazníkového šetření byl zjištěn počet pracovníků (resp. pracovních úvazků), kteří vykonávají kontrolu využívání PnP na úrovni SO ORP. Tento počet dosáhl hodnoty 461 
v rámci 127 ORP. Současně byl mapován celkový počet kontrol využívání PnP za rok 2010. V absolutním vyjádření se jedná o 29 024 kontrol. Počty kontrol uvedlo 130 ORP. 
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Tabulka 3.7: Průměrný počet pracovníků zajišťujících kontrolu využívání příspěvku na 
péči (v absolutních hodnotách) 

 
Počet pracovníků provádějící kontrolu PnP  
velikost SO ORP Mean N Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel  2,021 54 1,1210 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 3,359 37 1,9380 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 4,965 20 2,5065 
nad 90 tis. obyvatel 8,016 16 4,7276 
Total 3,630 127 3,0111 
  Zdroj: vlastní výzkum  

 V tabulce 3.7 jsou prezentovány průměrné počty pracovníků, resp. pracovních úvazků, 
souvisejících s výkonem kontroly využívání příspěvku na péči. Při velikosti souboru 127 je průměrná výše sledovaných pracovních úvazků 3,6. Ze zaznamenaných hodnot je patrný nárůst počtu pracovníků vykonávajících kontrolu -  zatímco u ORP do 30 tis. obyvatel je 
průměrná hodnota 2,0, u ORP nad 90 tis. obyvatel je to čtyřnásobek, tj. 8,0 pracovních úvazků.  
Tabulka 3.8: Počty realizovaných kontrol využívání příspěvku na péči (v absolutních hodnotách) 
Ratio Statistics for celkový počet realizovaných kontrol využívání PnP / počet 
pracovníků provádějící kontrolu PnP 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 52,143 1,000 283,333 71,085 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 60,660 3,000 733,333 161,711 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 49,587 9,500 505,000 119,702 
nad 90 tis. obyvatel 79,072 15,000 470,000 121,917 
Overall 61,421 1,000 733,333 118,528 
  Zdroj: vlastní výzkum  Porovnáme-li prostřednictvím váženého průměru celkový počet realizovaných kontrol využívání 
příspěvku na péči s počtem pracovníků, resp. pracovních úvazků, je možné konstatovat, že na 1 pracovní úvazek v rámci SO ORP do 30 tis. obyv. připadá cca 52 kontrol, zatímco na 1 
pracovní úvazek v rámci SO ORP nad 90 tis. obyvatel je sledovaný počet kontrol vyšší, a to cca 79. Průměrná hodnota v rámci celého souboru je pak 61 kontrol na 1 pracovní úvazek.     
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Tabulka 3.9: Četnost kontrol využívání PnP na počet příjemců PnP (v abs. hodnotách) 
Ratio Statistics for počet příjemců dávek PnP vyplacených úřadem za daný rok / 
celkový počet realizovaných kontrol využívání PnP 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 7,211 1,275 382,000 54,995 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 7,585 1,086 209,222 41,297 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 10,001 3,431 70,000 19,770 
nad 90 tis. obyvatel 6,238 1,934 39,234 9,065 
Overall 7,452 1,086 382,000 43,037 
  Zdroj: vlastní výzkum  
Vztáhneme-li celkový počet realizovaných kontrol využívání příspěvku na péči k počtu příjemců této sociální dávky, je možné říci, že větší počet kontrol je evidentní u SO ORP s více než 90 tis. obyvateli – v této kategorii je kontrole podroben každý šestý příjemce příspěvku na péči. U 
prvních dvou kategorií ORP je průměrný počet kontrol srovnatelný (hodnota váženého průměru se pohybuje v rozmezí 7,211 – 7,585), vážený průměr u třetí kategorie je 10,001 neboli kontroly 
na území ORP o velikosti od 60 tis. do 90 tis. obyvatel jsou prováděny u každého desátého příjemce příspěvku na péči (tabulka 3.9).   Pro potřeby validační studie byl kromě četnosti kontrol využívání PnP též mapován způsob řešení „nesrovnalostí“ odhalených při těchto kontrolách. V souvislosti s tím byly poptávány 
způsoby řešení při prvním výskytu nesprávného využívání PnP a způsoby řešení při opakovaném výskytu nesrovnalostí při nakládání s PnP. Data týkající se způsobů řešení při prvním výskytu nesprávného využívání PnP odhaleného při 
kontrole byla kategorizována do 4 úrovní: 1 - domluva (ústní, popř. písemná) spojená s následnou kontrolou využívání PnP, 2 – stanovení zvláštního příjemce, 3 – upozornění a 
oslovení jiného pečovatele a 4 – zahájení správního řízení ve věci nového posouzení stupně závislosti na péči.  Data týkající se způsobů řešení při opakovaném výskytu nesrovnalostí využívání PnP 
odhalených při kontrole byla rovněž kategorizována do 4 úrovní: 1 – stanovení zvláštního příjemce, 2 -  zastavení výplaty příspěvku na péči, 3 – odejmutí příspěvku na péči, 4 – 
opakovaná výzva často spojená s opětovným posouzením nároku na příspěvek na péči, popř. spojená s hledáním nového poskytovatele péče. 
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Graf 3.7: Způsoby řešení při prvním zjištění nesprávného nakládání s PnP (v %) 
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  Zdroj: vlastní výzkum   
Přibližně 18 % respondentů v roce 2010 nezaznamenalo žádné problematické využívání dotčené sociální dávky. Vzhledem k této skutečnosti se změnila velikost základního výzkumného souboru SO ORP ze 132 na 108. Z grafu 3.7 je zřejmé, že nejvíce preferovanou 
variantou při prvním zjištění nesprávného využívání PnP je domluva příjemci příspěvku na péči (v ústní či písemné formě) spojená s opakovanou kontrolou (89,8 %). Ostatní kategorie byly 
zastoupeny jen sporadicky.   Ze 132 SO ORP se k otázce týkající se opakovaného nesprávného využívání PnP vyjádřilo jen 
123 SO ORP. V rámci tohoto souboru 55 SO ORP uvedlo, že se nesetkalo s opakovanými problémy při nakládání s touto sociální dávkou. V návaznosti na tento fakt došlo ke změně 
velikosti základního výzkumného souboru ze 123 SO ORP na 68. V polovině případů  byla dána opakovaná výzva příjemce PnP k využívání dávky ke stanoveným účelům, přičemž tento postup byl dále spojen s opětovným posouzením nároku na PnP popř. s hledáním nového 
poskytovatele péče. Téměř 34 % administrátorů příspěvku na péči se při opakovaných excesech přiklání k variantě zastavit výplatu PnP, menší část (necelých 15 %) využívá institut 
zvláštního příjemce. Zcela sporadicky bývá aplikována krajní možnost - odejmout příspěvek na péči (graf 3.8).  
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Graf 3.8: Způsoby řešení při opakovaném zjištění nesprávného nakládání s PnP (v %) 
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 Zdroj: vlastní výzkum  Mapa 3.1 znázorňuje počet kontrol na jednoho pracovníka respektive na jeden pracovní úvazek 
v souvislosti se správným využíváním příspěvku PnP.    Mapa 3.1: Počet kontrol na pracovníka SO ORP  

 Zdroj: vlastní výzkum 
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4 ZÁVĚR 
 
Validační studie reflektovala požadavky zadavatelů týkající se deskripce stavu systému 
sociálních služeb v České republice v roce 2010. Zásadní poznatky lze shrnout takto:  Plánovací proces sociálních služeb na úrovni SO ORP, i přes to, že legislativa 

nevyžaduje povinnost plánovat sociální služby na úrovni obcí, je dle vybraných Kritérií kvality plánování sociálních služeb na kvalitní úrovni, ale individualita jednotlivých plánů znemožňuje hlubší vzájemnou komparaci, která by umožnila optimální realizaci plánu 
sociálních služeb na úrovni kraje.  Role sociálního pracovníka administrujícího příspěvek na péči vykazuje byrokratické rysy 
a stírá principy sociální práce. Důvodem je absentující zdravotní složka v kvalifikačních požadavcích na tohoto sociálního pracovníka a „systémem“ kladená vysoká 
administrativní zátěž.    Kapacity sociálních služeb nejsou vykazovány poskytovateli jednotně; bylo by vhodné 
doporučit poskytovatelům sociálních služeb, aby vykazovali ukazatele kapacit u jednotlivých služeb tak, aby se zajistila kompatibilita těchto ukazatelů a tím i možnost jejich validního srovnání.  Poskytovatelé sociálních služeb by měli důsledněji vyžadovat finanční plnění za poskytnutou službu od uživatele. Poskytovatel často spoléhá na dotace z MPSV a za 
zajištěnou službu neúčtuje uživateli úhradu v její plné výši.   Podíl příspěvků od zřizovatele (obce, kraje) na sociální služby je nízký. Obce a kraje by 
se měly více podílet na financování sociálních služeb a to nejen těch, které zřizují, ale i těch, které jsou k dispozici jejich obyvatelům.  
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6 PŘÍLOHY 
Příloha 6.1: SO ORP zúčastněné v dotazníkovém šetření  

 Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování v Arc GIS 



 

 

Příloha 6.2: Průměrná přepočtená kapacita sociálních služeb v krajích – jednofaktorový matematický model 
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azylové domy - Pobytová 
- počet lůžek 5959 0,57 707,5 361,6 324,3 174,5 474,3 249 314,4 292,8 292,1 653,2 364,1 335,2 707,5 708,4 
centra denních služeb - 
Ambulantní - počet klientů 5653 0,54 671,2 343,1 307,7 165,5 449,9 236,2 298,3 277,8 277,1 619,7 345,4 318 671,1 672 
denní stacionáře - Ambulantní - počet klientů 5123 0,49 608,3 310,9 278,8 150 407,7 214,1 270,3 251,8 251,1 561,6 313,1 288,2 608,2 609 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 
Pobytová - počet lůžek  13872 1,32 1647,1 841,9 755 406,2 1104 579,6 732 681,7 679,9 1520,6 847,7 780,3 1646,9 1649,1 
domovy pro seniory - Pobytová - počet lůžek 36978 3,52 4390,6 2244,1 2012,6 1082,7 2942,9 1545,1 1951,2 1817,2 1812,5 4053,4 2259,6 2080,1 4390 4395,9 
domovy se zvláštním 
režimem - Pobytová - počet lůžek 9184 0,87 1090,5 557,4 499,9 268,9 730,9 383,8 484,6 451,3 450,2 1006,7 561,2 516,6 1090,3 1091,8 
domy na půl cesty - 
Pobytová - počet lůžek 353 0,03 41,9 21,4 19,2 10,3 28,1 14,8 18,6 17,3 17,3 38,7 21,6 19,9 41,9 42 
chráněné bydlení - 
Pobytová - počet lůžek 2545 0,24 302,2 154,5 138,5 74,5 202,5 106,3 134,3 125,1 124,7 279 155,5 143,2 302,1 302,5 
intervenční centra - Ambulantní - počet 
intervencí 3038 0,29 360,7 184,4 165,4 89 241,8 126,9 160,3 149,3 148,9 333 185,6 170,9 360,7 361,2 
kontaktní centra - 
Ambulantní - počet klientů 31692 3,02 3763 1923,3 1724,9 927,9 2522,2 1324,2 1672,3 1557,4 1553,4 3473,9 1936,6 1782,8 3762,5 3767,5 
krizová pomoc - Ambulantní - počet 
intervencí 18094 1,72 2148,4 1098,1 984,8 529,8 1440 756,1 954,7 889,2 886,9 1983,4 1105,7 1017,8 2148,1 2151 
nízkoprahová denní 
centra - Ambulantní - počet klientů 1810 0,17 214,9 109,8 98,5 53 144,1 75,6 95,5 88,9 88,7 198,4 110,6 101,8 214,9 215,2 
nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež - 
Ambulantní - počet kontaktů 133409 12,7 15840,4 8096,4 7261,2 3906,2 10617,5 5574,5 7039,5 6556 6539 14623,7 8152,2 7504,7 15838,4 15859,4 
noclehárny - Ambulantní - 
počet lůžek 1211 0,12 143,8 73,5 65,9 35,5 96,4 50,6 63,9 59,5 59,4 132,7 74 68,1 143,8 144 
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odborné sociální 
poradenství - Ambulantní - počet intervencí 337136 32,09 40030,1 20460,3 18349,6 9871,2 26831,4 14087,2 17789,3 16567,6 16524,7 36955,3 20601,4 18965 40024,9 40078 
odlehčovací služby - 
Pobytová - počet lůžek 1651 0,16 196 100,2 89,9 48,3 131,4 69 87,1 81,1 80,9 181 100,9 92,9 196 196,3 
osobní asistence - 
Terénní - počet klientů 5929 0,56 704 359,8 322,7 173,6 471,9 247,7 312,8 291,4 290,6 649,9 362,3 333,5 703,9 704,8 
pečovatelská služba - Terénní - počet klientů 100935 9,61 11984,6 6125,6 5493,7 2955,3 8033 4217,6 5325,9 4960,2 4947,3 11064 6167,8 5677,9 11983 11998,9 
podpora samostatného 
bydlení - Terénní - počet 
klientů 416 0,04 49,4 25,2 22,6 12,2 33,1 17,4 22 20,4 20,4 45,6 25,4 23,4 49,4 49,5 
průvodcovské a předčitatelské služby - 
Terénní - počet klientů 3236 0,31 384,2 196,4 176,1 94,7 257,5 135,2 170,8 159 158,6 354,7 197,7 182 384,2 384,7 
raná péče - Terénní - 
počet klientů 2424 0,23 287,8 147,1 131,9 71 192,9 101,3 127,9 119,1 118,8 265,7 148,1 136,4 287,8 288,2 
služby následné péče - Ambulantní - počet 
intervencí 4767 0,45 566 289,3 259,5 139,6 379,4 199,2 251,5 234,3 233,7 522,5 291,3 268,2 565,9 566,7 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi - Terénní - počet klientů 13475 1,28 1600 817,8 733,4 394,5 1072,4 563,1 711 662,2 660,5 1477,1 823,4 758 1599,8 1601,9 
sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením - Terénní - 
počet klientů 30645 2,92 3638,7 1859,8 1667,9 897,3 2438,9 1280,5 1617 1506 1502,1 3359,2 1872,6 1723,9 3638,2 3643 
sociálně terapeutické 
dílny - Ambulantní - počet klientů 2473 0,24 293,6 150,1 134,6 72,4 196,8 103,3 130,5 121,5 121,2 271,1 151,1 139,1 293,6 294 
sociální rehabilitace - 
Ambulantní - počet klientů 20599 1,96 2445,8 1250,1 1121,2 603,1 1639,4 860,7 1086,9 1012,3 1009,7 2258 1258,7 1158,8 2445,5 2448,8 
sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče - Pobytová - 
počet lůžek 1916 0,18 227,5 116,3 104,3 56,1 152,5 80,1 101,1 94,2 93,9 210 117,1 107,8 227,5 227,8 
telefonická krizová pomoc - Terénní - počet kontaktů 52957 5,04 6287,9 3213,9 2882,3 1550,6 4214,6 2212,8 2794,3 2602,4 2595,7 5804,9 3236 2979 6287,1 6295,4 
terapeutické komunity - 
Pobytová - počet klientů 277 0,03 32,9 16,8 15,1 8,1 22 11,6 14,6 13,6 13,6 30,4 16,9 15,6 32,9 32,9 
terénní programy - Terénní - počet klientů 29815 2,84 3540,1 1809,4 1622,8 873 2372,9 1245,8 1573,2 1465,2 1461,4 3268,2 1821,9 1677,2 3539,6 3544,3 
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tísňová péče - Terénní - 
počet klientů 5518 0,53 655,2 334,9 300,3 161,6 439,2 230,6 291,2 271,2 270,5 604,9 337,2 310,4 655,1 656 
tlumočnické služby - Terénní - počet klientů 5750 0,55 682,7 349 313 168,4 457,6 240,3 303,4 282,6 281,8 630,3 351,4 323,5 682,6 683,5 
týdenní stacionáře - 
Pobytová - počet lůžek 821 0,08 97,5 49,8 44,7 24 65,3 34,3 43,3 40,3 40,2 90 50,2 46,2 97,5 97,6 
 Příloha 6.3: Počty pracovníků v sociálních službách (celé úvazky) v roce 2010 
Druhy služby Sociální prac. Prac. v SS Zdravot. prac. Pedag. prac. Man. a rod. p. Další odbor. Ostat. prac. Celkem 
Azylové domy 100 158 2 5 0 7 164 435 
Centra denních služeb 47 218 0 16 0 9 100 390 
Denní stacionáře 113 746 122 168 0 45 503 1697 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 273 4916 1357 394 0 45 3075 10061 
Domovy pro seniory 693 7889 3841 7 1 87 7711 20228 
Domovy se zvláštním režimem 190 2566 1011 26 1 44 1761 5599 
Domy na půl cesty 15 16 0 2 0 1 14 48 
Chráněné bydlení 71 576 15 22 0 16 246 946 
Intervenční centra 18 0 0 0 0 1 2 21 
Kontaktní centra 105 40 10 5 1 30 52 243 
Krizová pomoc 55 21 0 2 2 9 24 112 
Nízkoprahová denní centra 19 41 1 0 0 1 46 109 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 206 203 0 36 0 16 159 620 
Noclehárny 18 104 0 0 0 3 59 183 
Odborné sociální poradenství 669 62 11 17 125 75 284 1243 
Odlehčovací služby 70 673 290 7 0 22 340 1401 
Osobní asistence 95 1412 12 1 0 13 226 1758 
Pečovatelská služba 313 4484 37 1 0 25 1207 6067 
Podpora samostatného bydlení 14 17 0 0 0 2 9 42 
Průvodcovské a předčitatelské služby 10 11 0 0 0 1 6 28 
Raná péče 119 11 2 0 1 17 72 265 
Služby následné péče 40 14 1 43 0 9 19 86 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 126 60 0 2 1 11 66 292 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. pos. 110 128 2 29 0 24 141 417 
Sociálně terapeutické dílny 31 114 1 13 0 18 106 285 
Sociální rehabilitace 269 344 17 16 0 50 265 975 
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SS poskytované ve ZZÚP 43 368 257 29 0 32 226 928 
Telefonická krizová pomoc 37 11 1 0 1 2 36 86 
Terapeutické komunity 44 22 2 0 0 21 30 127 
Terénní programy 244 130 3 8 0 30 105 514 
Tísňová péče 17 33 1 3 0 10 14 76 
Tlumočnické služby 8 10 0 0 0 8 11 36 
Týdenní stacionáře 29 285 81 0 0 9 187 667 
CELKEM 4211 25685 7075 76 132 693 17263 55986 

Zdroj: MPSV ČR (Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči) 



 

 

 Příloha 6.4: Statistické vyhodnocení kapacit sociálních služeb v SO ORP – dotazníkové 
šetření  § 37 odborné sociální poradenství 

Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 19 28,4% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 23 34,3% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 15 22,4% 
nad 90 tis. obyvatel 10 14,9% 

Overall 67 100,0% 
Excluded 65  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1. 2010 / odborné sociální poradenství 
- počet intervencí 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 53,709 13,796 2,232E4 5092,273 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 26,960 7,901 6802,167 1555,769 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 23,263 7,608 1583,961 469,058 
nad 90 tis. obyvatel 21,807 10,359 1753,776 546,989 
Overall 25,229 7,608 2,232E4 2856,739 
   
§ 39 osobní asistence 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 14 26,9% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 15 28,8% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 14 26,9% 
nad 90 tis. obyvatel 9 17,3% 

Overall 52 100,0% 
Excluded 80  
Total 132  
   
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / osobní asistence - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 994,666 155,672 1,292E4 3520,100 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 1562,930 378,444 8039,200 2112,352 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 463,712 46,034 4636,333 1203,761 
nad 90 tis. obyvatel 675,194 164,426 1,100E4 3842,026 
Overall 668,127 46,034 1,292E4 2727,376 
  
 
§ 40 pečovatelská služba 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 48 45,3% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 29 27,4% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 19 17,9% 
nad 90 tis. obyvatel 10 9,4% 

Overall 106 100,0% 
Excluded 26  
Total 132  
   
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / pečovatelská služba - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 93,655 22,709 683,094 112,633 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 88,754 14,775 527,410 103,497 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 100,649 18,570 551,397 144,425 
nad 90 tis. obyvatel 92,212 57,236 269,812 66,090 
Overall 93,897 14,775 683,094 113,667 
   
 
§ 41 tísňová péče 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 1 11,1% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 2 22,2% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 2 22,2% 
nad 90 tis. obyvatel 4 44,4% 

Overall 9 100,0% 
Excluded 123  
Total 132  
   
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / tísňová péče - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 3190,250 3190,250 3190,250 . 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 791,690 581,861 1135,045 391,160 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 2131,119 1220,088 7324,000 4316,118 
nad 90 tis. obyvatel 2066,281 841,988 2,200E4 9534,834 
Overall 1755,619 581,861 2,200E4 6920,069 
    § 42 průvodcovské a předčitatelské služby 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 1 7,7% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 3 23,1% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 2 15,4% 
nad 90 tis. obyvatel 7 53,8% 

Overall 13 100,0% 
Excluded 119  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / průvodcovské a 
předčitatelské služby - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 4561,000 4561,000 4561,000 . 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 570,815 206,929 7008,125 3613,651 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 241,908 115,908 9691,875 6771,231 
nad 90 tis. obyvatel 1976,587 707,307 3,045E4 10992,260 
Overall 873,887 115,908 3,045E4 8368,149 
    § 43 podpora samostatného bydlení 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 4 28,6% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 4 28,6% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 3 21,4% 
nad 90 tis. obyvatel 3 21,4% 

Overall 14 100,0% 
Excluded 118  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / podpora samostatného 
bydlení - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 1592,478 1253,250 1953,667 309,153 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 4368,471 2511,286 8515,000 3253,597 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 9026,231 7207,800 1,368E4 3520,711 
nad 90 tis. obyvatel 12122,276 7360,526 2,200E4 8015,326 
Overall 5985,259 1253,250 2,200E4 6777,985 
  
 
§ 44 odlehčovací služby 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 

do 30 tis. obyvatel 17 31,5% 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 17 31,5% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 12 22,2% 

velikost SO ORP 

nad 90 tis. obyvatel 8 14,8% 
Overall 54 100,0% 
Excluded 78  
Total 132  
 
 

Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / odlehčovací služby - počet 
uživatelů 

Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 1345,907 456,100 6539,667 1880,814 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 539,989 72,481 4,583E4 10792,027 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 1491,434 637,175 2,441E4 6583,887 
nad 90 tis. obyvatel 1394,830 530,635 3,003E4 11090,542 
Overall 1028,381 72,481 4,583E4 8041,877 
   
 § 45 centra denních služeb 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 8 32,0% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 6 24,0% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 4 16,0% 
nad 90 tis. obyvatel 7 28,0% 

Overall 25 100,0% 
Excluded 107  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / centra denních služeb - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 991,193 419,491 8925,333 2813,802 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 1757,600 619,667 1,758E4 7158,125 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 7382,750 3603,900 1,238E4 3720,137 
nad 90 tis. obyvatel 1685,129 814,644 6781,267 2152,828 
Overall 1870,870 419,491 1,758E4 4717,041 
   
§ 46 denní stacionáře 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 14 23,3% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 22 36,7% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 14 23,3% 
nad 90 tis. obyvatel 10 16,7% 

Overall 60 100,0% 
Excluded 72  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / denní stacionáře - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 1306,930 485,756 4462,667 1425,045 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 1722,300 176,120 2,010E4 5335,385 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 1510,405 521,664 2,318E4 5804,479 
nad 90 tis. obyvatel 1792,867 553,855 4843,762 1559,657 
Overall 1627,959 176,120 2,318E4 4369,880 
   § 47 týdenní stacionáře 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 4 15,4% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 10 38,5% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 7 26,9% 
nad 90 tis. obyvatel 5 19,2% 

Overall 26 100,0% 
Excluded 106  
Total 132  
  
 
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / týdenní stacionáře - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 1221,257 781,886 1785,500 444,081 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 2242,193 767,205 1,375E4 3808,663 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 4271,536 2694,292 1,610E4 4665,662 
nad 90 tis. obyvatel 4768,555 3107,778 1,802E4 6073,574 
Overall 3187,084 767,205 1,802E4 4485,054 
   
§ 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 13 29,5% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 15 34,1% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 8 18,2% 
nad 90 tis. obyvatel 8 18,2% 

Overall 44 100,0% 
Excluded 88  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / domovy pro osoby se 
zdravotním postižením - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 294,240 138,994 1959,643 611,802 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 396,500 161,034 3324,556 786,979 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 1084,514 500,979 1,274E4 4384,386 
nad 90 tis. obyvatel 638,199 216,885 9007,600 3018,922 
Overall 526,034 138,994 1,274E4 2460,274 
   
§ 49 domovy pro seniory 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 31 38,3% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 25 30,9% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 16 19,8% 
nad 90 tis. obyvatel 9 11,1% 

Overall 81 100,0% 
Excluded 51  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / domovy pro seniory - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 227,198 62,983 1192,826 241,559 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 248,694 81,537 1189,455 308,556 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 300,711 154,273 1623,262 408,607 
nad 90 tis. obyvatel 314,408 171,617 4289,333 1328,629 
Overall 273,696 62,983 4289,333 524,825 
   
 
§ 50 domovy se zvláštním režimem 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 9 20,9% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 13 30,2% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 12 27,9% 
nad 90 tis. obyvatel 9 20,9% 

Overall 43 100,0% 
Excluded 89  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / domovy se zvláštním režimem 
- počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 444,790 180,338 2743,500 799,341 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 561,521 110,075 2346,389 647,953 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 1156,252 553,009 4950,950 1510,117 
nad 90 tis. obyvatel 795,123 275,148 1655,273 385,436 
Overall 767,217 110,075 4950,950 1062,992 
   
§ 51 chráněné bydlení 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 11 30,6% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 10 27,8% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 8 22,2% 
nad 90 tis. obyvatel 7 19,4% 

Overall 36 100,0% 
Excluded 96  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / chráněné bydlení - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 1214,911 279,740 1,372E4 5012,508 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 1582,715 439,948 8231,500 2947,629 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 3434,374 1386,115 3,662E4 11948,857 
nad 90 tis. obyvatel 1220,152 288,697 1,040E4 4018,169 
Overall 1583,758 279,740 3,662E4 7131,035 
   § 52 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 4 21,1% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 9 47,4% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 3 15,8% 
nad 90 tis. obyvatel 3 15,8% 

Overall 19 100,0% 
Excluded 113  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 440,063 304,196 592,160 118,267 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 1242,644 541,474 1,294E4 4203,343 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 436,407 155,492 2,584E4 13211,485 
nad 90 tis. obyvatel 2492,038 1748,125 9007,600 4026,844 
Overall 889,013 155,492 2,584E4 6364,347 
   
§ 54 raná péče 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 4 14,8% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 8 29,6% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 6 22,2% 
nad 90 tis. obyvatel 9 33,3% 

Overall 27 100,0% 
Excluded 105  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / raná péče - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 6801,636 3051,250 2,661E4 10866,052 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 3241,212 876,175 1,855E4 6740,244 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 2495,657 1015,183 1,026E4 3439,784 
nad 90 tis. obyvatel 1206,849 415,965 2,034E4 6760,245 
Overall 1671,148 415,965 2,661E4 6967,713 
    
 § 55 telefonická krizová pomoc 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 1 7,7% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 3 23,1% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 4 30,8% 
nad 90 tis. obyvatel 5 38,5% 

Overall 13 100,0% 
Excluded 119  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / telefonická krizová pomoc - 
počet intervencí 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 56,888 56,888 56,888 . 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 31,600 19,816 86,267 35,418 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 67,716 25,487 1710,417 794,954 
nad 90 tis. obyvatel 68,879 33,382 1997,857 859,167 
Overall 58,278 19,816 1997,857 672,410 
  
§ 56 tlumočnické služby 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 1 11,1% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 1 11,1% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 2 22,2% 
nad 90 tis. obyvatel 5 55,6% 

Overall 9 100,0% 
Excluded 123  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / tlumočnické služby - počet 
kontaktů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 4561,000 4561,000 4561,000 . 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 9109,500 9109,500 9109,500 . 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 214,012 110,452 1529,220 1003,220 
nad 90 tis. obyvatel 340,091 136,395 1997,857 756,842 
Overall 336,760 110,452 9109,500 2946,264 
   § 57 azylové domy 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 

do 30 tis. obyvatel 8 16,3% 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 18 36,7% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 14 28,6% 

velikost SO ORP 

nad 90 tis. obyvatel 9 18,4% 
Overall 49 100,0% 
Excluded 83  
Total 132  
 
 

Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / azylové domy - počet 
uživatelů 

Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 487,365 237,965 3189,143 1085,660 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 558,560 81,537 2576,200 751,106 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 830,242 270,258 2776,000 805,173 
nad 90 tis. obyvatel 971,479 442,186 3436,781 1005,037 
Overall 745,815 81,537 3436,781 884,235 
   
 
§ 58 domy na půl cesty 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 1 6,2% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 5 31,2% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 7 43,8% 
nad 90 tis. obyvatel 3 18,8% 

Overall 16 100,0% 
Excluded 116  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / domy na půl cesty - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 1824,400 1824,400 1824,400 . 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 3830,293 1759,792 2,369E4 8943,719 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 7776,409 3487,619 3,368E4 10245,289 
nad 90 tis. obyvatel 7986,558 3667,519 3,858E4 19145,450 
Overall 6077,956 1759,792 3,858E4 11255,800 
  
 
 
§ 59 kontaktní centra 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 2 6,9% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 8 27,6% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 10 34,5% 
nad 90 tis. obyvatel 9 31,0% 

Overall 29 100,0% 
Excluded 103  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / kontaktní centra - počet 
kontaktů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 121,398 111,358 133,045 15,335 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 44,886 15,923 9165,200 3210,270 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 32,253 9,668 6731,833 2523,320 
nad 90 tis. obyvatel 131,884 51,441 8226,471 2729,234 
Overall 54,799 9,668 9165,200 2627,989 
   § 60 krizová pomoc 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 2 15,4% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 4 30,8% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 2 15,4% 
nad 90 tis. obyvatel 5 38,5% 

Overall 13 100,0% 
Excluded 119  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / krizová pomoc - počet 
intervencí 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 323,049 136,449 5473,200 3773,653 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 98,157 65,198 5101,625 2511,205 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 3146,490 1710,417 7,208E4 49757,395 
nad 90 tis. obyvatel 138,347 58,266 2,034E4 8966,177 
Overall 152,768 58,266 7,208E4 19999,077 
    
§ 61 nízkoprahová denní centra 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 8 38,1% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 6 28,6% 

velikost SO ORP 

nad 90 tis. obyvatel 7 33,3% 
Overall 21 100,0% 
Excluded 111  
Total 132  
 
 

Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / nízkoprahová denní centra - 
počet uživatelů 

Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 335,974 141,111 8251,000 3086,198 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 1832,963 894,489 8418,875 2790,082 
nad 90 tis. obyvatel 722,377 314,945 4008,857 1610,696 
Overall 652,409 141,111 8418,875 2532,301 
   § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 12 22,2% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 18 33,3% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 15 27,8% 
nad 90 tis. obyvatel 9 16,7% 

Overall 54 100,0% 
Excluded 78  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 261,914 78,189 2231,333 603,143 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 278,499 24,461 2469,450 642,712 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 117,083 18,783 4310,867 1498,091 
nad 90 tis. obyvatel 87,172 16,743 2020,878 787,089 
Overall 127,032 16,743 4310,867 982,252 
  
 
 
 § 63 noclehárny 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 

do 30 tis. obyvatel 12 22,2% 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 18 33,3% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 15 27,8% 

velikost SO ORP 

nad 90 tis. obyvatel 9 16,7% 
Overall 54 100,0% 
Excluded 78  
Total 132  
 
 
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 261,914 78,189 2231,333 603,143 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 278,499 24,461 2469,450 642,712 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 117,083 18,783 4310,867 1498,091 
nad 90 tis. obyvatel 87,172 16,743 2020,878 787,089 
Overall 127,032 16,743 4310,867 982,252 
  
 
§ 64 služby následné péče 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 6 42,9% 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 4 28,6% 
nad 90 tis. obyvatel 4 28,6% 

Overall 14 100,0% 
Excluded 118  
Total 132  
  
 
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / služby následné péče - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 1612,815 667,380 1,093E4 3836,167 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 2523,588 1529,220 5245,267 1635,345 
nad 90 tis. obyvatel 2115,453 1533,305 1,398E4 6162,266 
Overall 2033,129 667,380 1,398E4 3936,133 
   
 
 
 § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 6 13,0% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 19 41,3% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 12 26,1% 
nad 90 tis. obyvatel 9 19,6% 

Overall 46 100,0% 
Excluded 86  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 717,649 254,912 5724,667 2013,232 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 152,358 9,015 4361,333 1107,425 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 222,005 50,134 2415,098 736,517 
nad 90 tis. obyvatel 501,563 136,888 3436,781 1060,910 
Overall 245,471 9,015 5724,667 1175,081 
   § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 5 12,8% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 13 33,3% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 12 30,8% 
nad 90 tis. obyvatel 9 23,1% 

Overall 39 100,0% 
Excluded 93  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením - počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 283,793 71,554 3752,833 1511,763 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 121,409 23,290 2750,333 915,491 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 196,336 70,880 1616,575 478,877 
nad 90 tis. obyvatel 165,851 89,590 1474,188 437,925 
Overall 164,599 23,290 3752,833 831,009 
   § 67 sociálně terapeutické dílny 
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Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 7 23,3% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 9 30,0% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 7 23,3% 
nad 90 tis. obyvatel 7 23,3% 

Overall 30 100,0% 
Excluded 102  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / sociálně terapeutické dílny - 
počet uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 1421,141 588,083 2499,500 666,872 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 587,435 85,948 4938,900 1533,465 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 3375,688 1603,595 1,650E4 5987,152 
nad 90 tis. obyvatel 2021,380 970,814 4068,760 1149,254 
Overall 1421,251 85,948 1,650E4 3468,649 
   § 68 terapeutické komunity 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 5 71,4% 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 1 14,3% 
nad 90 tis. obyvatel 1 14,3% 

Overall 7 100,0% 
Excluded 125  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / terapeutické komunity - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 2821,292 1669,677 2,733E4 11110,518 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 6346,917 6346,917 6346,917 . 
nad 90 tis. obyvatel 9323,333 9323,333 9323,333 . 
Overall 4026,793 1669,677 2,733E4 9113,595 
  
 
 § 69 terénní programy 



 

- 114 - 
 

Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 9 17,6% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 21 41,2% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 12 23,5% 
nad 90 tis. obyvatel 9 17,6% 

Overall 51 100,0% 
Excluded 81  
Total 132  
  
Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / terénní programy - počet 
uživatelů 
Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
do 30 tis. obyvatel 138,397 42,514 1822,909 648,857 
od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 284,067 56,684 1,030E4 2175,423 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 96,670 29,273 5077,533 1433,115 
nad 90 tis. obyvatel 250,658 82,382 3390,633 1091,008 
Overall 167,072 29,273 1,030E4 1625,267 
   
§ 70 sociální rehabilitace 
Case Processing Summary 
  Count Percent 
velikost SO ORP do 30 tis. obyvatel 5 11,6% 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel 17 39,5% 
od 60 tis. do 90 tis. obyvatel 12 27,9% 
nad 90 tis. obyvatel 9 20,9% 

Overall 43 100,0% 
Excluded 89  
Total 132  
  

Ratio Statistics for počet obyvatel SO ORP k 1.1.2010 / sociální 
rehabilitace - počet uživatelů 

Group Weighted Mean Minimum Maximum Std. Deviation 
       1 773,202 392,056 2862,333 1035,434 
       2 433,559 69,823 6073,000 1422,018 
       3 316,146 67,323 2059,371 729,746 
       4 828,172 480,739 7612,417 2260,415 
Overall 464,541 67,323 7612,417 1440,875 
   
Příloha 6.5: Statisticky zpracované neinvestiční náklady za danou službu dle velikosti SO ORP – dotazníkové šetření 
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velikost SO ORP 

Odborné sociální 
poradenství - 
neinvestiční 
náklady 

Osobní asistence 
- neinvestiční 
náklady 

Pečovatelská 
služba - 
neinvestiční 
náklady 

Tísňová péče - 
neinvestiční 
náklady 

do 30 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 125,85 163,30 1809,39 63,33 
Std. Deviation 345,915 317,731 1493,811 46,458 
N 20 10 47 3 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 304,86 312,44 3410,91 412,00 
Std. Deviation 415,595 683,001 3571,191 515,783 
N 25 19 31 3 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 338,90 430,63 7834,92 174,00 
Std. Deviation 458,737 473,681 6704,009 144,250 
N 15 11 18 2 

nad 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 428,95 446,10 8973,38 790,00 
Std. Deviation 314,463 490,982 9233,205 752,684 
N 11 10 12 4 

Total Mean v tis. Kč 280,85 335,34 4069,34 411,17 
Std. Deviation 398,936 539,221 5281,230 548,246 
N 71 50 108 12 

  
 

velikost SO ORP 

Průvodcovské a 
předčitatelské 
služby - 
neinvestiční 
náklady 

Podpora 
samostatného 
bydlení - 
neinvestiční 
náklady 

Odlehčovací 
služby - 
neinvestiční 
náklady 

Centra denních 
služeb - 
neinvestiční 
náklady 

do 30 tis. obyvatel Mean v tis. Kč   287,60 199,29 
Std. Deviation   335,399 125,436 
N   10 7 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel Mean v tis. Kč  80,00 1230,36 187,93 
Std. Deviation  . 2133,991 175,174 
N  1 14 7 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč  67,67 399,56 232,40 
Std. Deviation  30,271 296,097 358,980 
N  3 9 5 

nad 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 75,40 143,00 2815,00 627,00 
Std. Deviation 52,733 212,217 3076,198 608,281 
N 5 4 7 6 

Total Mean v tis. Kč 75,40 106,88 1085,05 305,38 
Std. Deviation 52,733 145,157 1958,059 380,057 
N 5 8 40 25 
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velikost SO ORP 

Denní stacionáře 
- neinvestiční 
náklady 

Týdenní 
stacionáře - 
neinvestiční 
náklady 

Domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením - 
neinvestiční 
náklady 

Domovy pro 
seniory - 
neinvestiční 
náklady 

do 30 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 313,03 160,00 121,33 2849,33 
Std. Deviation 341,704 197,990 128,337 4710,637 
N 11 2 3 21 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 947,58 84,25 30,83 6344,38 
Std. Deviation 1627,117 51,565 29,356 15500,410 
N 17 4 6 17 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 3061,63 1005,50 2841,00 9143,91 
Std. Deviation 3544,117 702,157 5433,397 10818,117 
N 13 2 4 11 

nad 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 1306,11 64,00 1955,33 3966,89 
Std. Deviation 2176,793 19,799 2725,223 6085,738 
N 10 2 3 9 

Total Mean 1419,89 279,60 1111,19 5240,96 
Std. Deviation 2405,578 455,665 2915,539 10325,917 
N 51 10 16 58 

  
 

velikost SO ORP 

Domovy se 
zvláštním 
režimem - 
neinvestiční 
náklady 

Chráněné 
bydlení - 
neinvestiční 
náklady 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních 
ústavní péče - 
neinvestiční 
náklady 

Raná péče - 
neinvestiční 
náklady 

do 30 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 5785,40 40,50 30,00 13,50 
Std. Deviation 12170,747 27,577 ,000 12,971 
N 5 2 2 7 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 606,83 1139,33 200,67 745,60 
Std. Deviation 823,476 1391,632 256,284 2274,806 
N 6 6 3 10 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 313,80 214,50 272,20 127,00 
Std. Deviation 275,358 246,780 . 109,526 
N 5 2 1 4 

nad 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 1564,33 473,14 6591,75 138,38 
Std. Deviation 2264,371 466,334 12139,497 114,969 
N 3 7 4 8 

Total Mean v tis. Kč 2043,68 626,94 2730,12 316,05 
Std. Deviation 6256,100 929,333 7758,145 1330,730 
N 19 17 10 29 
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velikost SO ORP 

Telefonická 
krizová pomoc - 
neinvestiční 
náklady 

Tlumočnické 
služby - 
neinvestiční 
náklady 

Azylové domy - 
neinvestiční 
náklady 

Domy na půl 
cesty - 
neinvestiční 
náklady 

do 30 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 10,60  509,28 25,00 
Std. Deviation 8,706  1424,304 21,213 
N 5  12 2 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 61,25  337,71 736,20 
Std. Deviation 63,295  399,133 1012,860 
N 4  17 2 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 102,50 26,00 1233,73 125,00 
Std. Deviation 137,886 23,516 1257,277 90,416 
N 2 3 11 3 

nad 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 309,50 59,00 711,63 133,00 
Std. Deviation 584,285 34,506 771,499 25,239 
N 6 4 12 3 

Total Mean v tis. Kč 138,82 44,86 653,13 229,64 
Std. Deviation 355,491 33,027 1018,530 434,842 
N 17 7 52 10 

  
 

velikost SO ORP 

Kontaktní centra 
- neinvestiční 
náklady 

Krizová pomoc - 
neinvestiční 
náklady 

Nízkoprahová 
denní centra - 
neinvestiční 
náklady 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež - 
neinvestiční 
náklady 

do 30 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 67,00 45,50 150,00 178,77 
Std. Deviation 46,043 43,134 . 369,547 
N 5 2 1 13 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 133,36 50,83 178,40 492,87 
Std. Deviation 192,680 74,190 96,126 743,412 
N 11 6 5 16 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 314,00 160,67 200,00 336,14 
Std. Deviation 288,920 241,943 ,000 245,685 
N 9 3 2 13 

nad 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 253,22 175,86 165,00 418,72 
Std. Deviation 136,405 166,474 150,222 550,027 
N 9 7 4 10 

Total Mean v tis. Kč 203,15 117,17 175,17 360,90 
Std. Deviation 211,473 149,351 98,624 526,310 
N 34 18 12 52 
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velikost SO ORP 

Noclehárny - 
neinvestiční 
náklady 

Služby následné 
péče - 
neinvestiční 
náklady 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro rodiny 
s dětmi - 
neinvestiční 
náklady 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a osoby 
se zdravotním 
postižením - 
neinvestiční 
náklady 

do 30 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 7,75  49,22 36,92 
Std. Deviation 6,718  42,325 27,913 
N 2  6 5 

od 30 tis. do 60 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 188,00 256,02 184,21 237,25 
Std. Deviation 171,874 426,990 162,113 317,422 
N 6 5 14 16 

od 60 tis. do 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 288,88 633,00 155,00 333,31 
Std. Deviation 303,507 800,445 163,734 272,033 
N 8 2 7 10 

nad 90 tis. obyvatel Mean v tis. Kč 313,33 202,52 196,43 307,72 
Std. Deviation 125,707 99,760 155,422 269,590 
N 6 5 7 12 

Total Mean v tis. Kč 242,48 296,56 156,89 255,96 
Std. Deviation 223,279 391,804 150,492 281,045 
N 22 12 34 43 

    
 
 
 
 
 



 

 

 Příloha 6.6: Finanční náklady na příspěvek na péči (v tis. Kč) a počty příjemců v jednotlivých stupních dle SO ORP v roce 2010 
OBEC_MĚSTSKÁ CAST CASTKA CASTKA_1 CASTKA_2 CASTKA_3 CASTKA_4 PRIJEMCU PRIJEMCU_1 PRIJEMCU_2 PRIJEMCU_3 PRIJEMCU_4 
CELKEM 18914972 3032734 4503779 5913959 5464500 356891 145218 115697 78389 50091 
Praha  1 34766 8567 10089 9402 6708 823 418 258 127 75 
Praha  2 61718 14986 16433 17171 13128 1427 727 444 248 132 
Praha  3 92543 18547 26129 27899 19968 2025 916 655 380 197 
Praha  4 191020 32336 49188 57296 52200 3836 1591 1265 792 506 
Praha  5 90996 15143 22494 25171 28188 1801 756 582 349 275 
Praha  6 150405 28765 39178 42946 39516 3111 1369 996 580 356 
Praha  7 51048 15486 14465 13273 7824 1309 741 378 182 78 
Praha  8 118105 28747 33994 30332 25032 2762 1403 906 413 252 
Praha  9 46676 10425 13715 11520 11016 1064 521 358 170 107 
Praha 10 152617 35670 44304 38851 33792 3539 1749 1146 556 334 
Praha 11 87188 15706 24946 24876 21660 1821 766 631 343 206 
Praha 12 44678 10281 11371 12562 10464 1016 509 308 181 110 
Praha 13 46471 8461 11752 12674 13584 917 389 308 167 129 
Praha 14 49843 8307 13307 15677 12552 952 382 343 205 110 
Praha 15 31818 6988 8570 8124 8136 704 329 236 120 81 
Praha 16 17766 3566 5101 4647 4452 394 180 138 67 41 
Praha 17 27748 4710 7625 8009 7404 560 227 196 106 68 
Praha 18 21844 2836 5141 7543 6324 405 140 137 104 59 
Praha 19 10502 2120 2293 2717 3372 218 102 66 38 31 
Praha 20 15094 2400 3367 4275 5052 286 119 85 59 46 
Praha 21 12631 2720 3718 2449 3744 268 132 96 32 32 
Praha 22 11138 2206 3529 2847 2556 245 112 94 39 23 
České Budějovice 299696 45840 71977 89071 92808 5532 2196 1851 1215 869 
Trhové Sviny 47058 7081 10713 15872 13392 833 314 265 201 125 
Týn nad Vltavou 28583 5771 6841 8387 7584 592 284 176 116 79 
Český Krumlov 77137 7613 15234 27242 27048 1273 379 402 371 250 
Kaplice 27299 3475 6301 9627 7896 499 177 162 120 72 
Dačice 36706 5647 8090 10753 12216 687 274 214 150 121 
Jindřichův Hradec 84808 12763 23058 26295 22692 1632 610 601 352 214 
Třeboň 46605 6589 9754 14638 15624 862 324 250 219 160 
Milevsko 56074 6543 11485 17274 20772 937 313 309 231 203 
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Písek 120859 14972 24444 37595 43848 2061 720 635 485 400 
Prachatice 72772 13575 16731 22246 20220 1428 628 421 296 200 
Vimperk 61313 7007 10584 19098 24624 954 313 258 235 207 
Blatná 35679 4988 7437 10174 13080 623 248 189 132 111 
Strakonice 86840 17715 20992 25345 22788 1759 819 526 335 202 
Vodňany 22109 3966 5733 6038 6372 450 190 145 80 61 
Soběslav 50586 6919 13105 15706 14856 916 327 330 197 140 
Tábor 163822 22823 41120 57339 42540 3074 1107 1076 766 426 
Blansko 90822 21905 19906 25503 23508 1949 1019 531 339 232 
Boskovice 126666 18328 26678 40680 40980 2189 839 677 525 349 
Brno 690656 119168 170681 212035 188772 13635 5742 4430 2799 1780 
Ivančice 55047 7596 12644 18331 16476 999 367 326 242 149 
Kuřim 35379 5050 9482 10947 9900 679 260 254 157 97 
Pohořelice 24035 3310 5870 10139 4716 457 167 156 129 51 
Rosice 52026 8044 11209 15265 17508 982 397 288 220 162 
Šlapanice 123131 14209 26809 41709 40404 2132 694 709 554 390 
Tišnov 78788 9050 17866 26084 25788 1336 429 456 348 250 
Židlochovice 60848 7044 16070 20502 17232 1120 347 430 301 172 
Břeclav 104029 15574 23479 34172 30804 1967 785 652 458 308 
Hustopeče 63367 10390 13168 19997 19812 1184 486 359 280 179 
Mikulov 46820 5527 8440 14397 18456 764 259 224 189 165 
Hodonín 135475 18582 33948 44881 38064 2461 886 864 596 367 
Kyjov 180425 20893 39321 61999 58212 2978 986 993 789 504 
Veselí nad Moravou 101586 16372 23350 33676 28188 1853 750 602 440 265 
Bučovice 23347 4437 5078 7808 6024 479 219 147 106 62 
Slavkov u Brna 27793 5061 6976 9336 6420 589 256 194 131 65 
Vyškov 76002 13279 16072 23707 22944 1490 659 419 330 229 
Moravský Krumlov 53014 5851 11493 17550 18120 896 278 303 226 173 
Znojmo 182027 22514 33001 61640 64872 3075 1109 871 801 592 
Aš 35107 3739 6633 12807 11928 582 211 191 180 113 
Cheb 81112 11501 18862 27253 23496 1485 562 477 351 204 
Mariánské Lázně 53274 5815 11366 16545 19548 892 290 290 221 177 
Karlovy Vary 136706 18571 31768 48087 38280 2556 968 876 661 352 
Ostrov 54153 5733 11177 16819 20424 913 286 291 221 175 
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Kraslice 11525 2274 2836 3547 2868 235 109 74 45 26 
Sokolov 66683 11550 16337 21084 17712 1361 600 446 291 166 
Hradec Králové 226348 61719 54222 59287 51120 5171 2868 1405 802 508 
Nový Bydžov 45607 7027 11232 11388 15960 832 328 279 150 144 
Hořice 34231 6097 7582 11396 9156 690 302 203 157 87 
Jičín 81943 13467 21123 27121 20232 1623 662 557 377 196 
Nová Paka 21225 3710 4959 7168 5388 425 189 143 94 51 
Broumov 31275 5539 7729 9907 8100 618 260 196 129 73 
Jaroměř 34672 5873 9156 11747 7896 691 283 238 152 76 
Náchod 123859 19564 26849 40714 36732 2340 956 711 548 346 
Nové Město nad Metují 21596 3527 4973 6712 6384 416 174 135 87 57 
Dobruška 43942 6643 12646 16217 8436 837 311 303 204 74 
Kostelec nad Orlicí 61046 8613 13631 18714 20088 1106 412 357 256 188 
Rychnov nad Kněžnou 73045 11275 18368 21202 22200 1360 551 462 279 189 
Dvůr Králové nad Labem 57678 8383 14800 21979 12516 1074 413 377 280 113 
Trutnov 129951 17873 30860 42338 38880 2319 873 786 543 349 
Vrchlabí 47905 6885 11770 16458 12792 873 328 300 223 117 
Česká Lípa 94327 17754 27924 26653 21996 2016 885 730 373 211 
Nový Bor 41843 8110 11112 12217 10404 854 382 292 171 93 
Jablonec nad Nisou 128526 23134 33539 42009 29844 2510 1072 826 528 262 
Tanvald 48754 5685 10835 17198 15036 866 275 282 222 145 
Železný Brod 26226 4370 6272 7976 7608 512 207 169 110 69 
Frýdlant 49803 9981 11505 14325 13992 998 470 284 191 117 
Liberec 240548 43528 57173 73835 66012 4742 2109 1488 979 594 
Jilemnice 56808 5592 12181 21887 17148 952 272 324 280 173 
Semily 42316 7936 10459 12533 11388 864 375 269 177 111 
Turnov 74961 11321 16626 21802 25212 1366 548 432 293 227 
Bruntál 41593 9521 11782 13246 7044 940 472 307 169 68 
Krnov 70717 15511 19079 17575 18552 1502 725 490 247 162 
Rýmařov 19964 5001 5317 5086 4560 445 245 136 72 41 
Frýdek-Místek 217534 28706 44581 69475 74772 3813 1398 1199 951 691 
Frýdlant nad Ostravicí 64239 7441 14313 20525 21960 1110 380 381 284 205 
Jablunkov 63997 12817 14450 22054 14676 1254 569 389 297 143 
Třinec 134795 26089 27563 44303 36840 2621 1221 747 583 337 
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Bohumín 50259 10056 11766 15009 13428 1018 473 310 221 126 
Český Těšín 50808 8968 10395 15545 15900 958 424 267 206 147 
Havířov 150231 30610 33897 44684 41040 3015 1449 900 613 386 
Karviná 125137 24145 28686 36618 35688 2483 1152 747 483 319 
Orlová 67652 11988 14519 19905 21240 1290 575 384 275 198 
Bílovec 52504 8450 12236 14694 17124 974 402 319 199 151 
Frenštát pod Radhoštěm 41318 5751 9054 10853 15660 745 282 240 156 156 
Kopřivnice 61763 11023 14618 19718 16404 1228 531 404 273 168 
Nový Jičín 92528 12934 16504 24786 38304 1621 632 459 351 365 
Odry 37250 5639 8351 10576 12684 661 270 227 148 111 
Hlučín 119615 11592 25806 41093 41124 1936 562 645 526 354 
Kravaře 51126 5190 8600 19288 18048 789 243 214 241 150 
Opava 264509 23937 52624 86824 101124 4174 1197 1322 1115 870 
Vítkov 47301 4912 8727 14558 19104 751 241 226 181 162 
Ostrava 606505 100323 141751 169095 195336 11598 4904 3641 2248 1776 
Jeseník 84624 11488 15014 26082 32040 1414 524 386 337 260 
Litovel 47585 9867 12406 13564 11748 995 457 307 180 111 
Olomouc 189362 48355 49160 48947 42900 4490 2423 1309 712 428 
Šternberk 42477 9188 9176 14321 9792 835 412 225 173 82 
Uničov 28524 7732 7157 6783 6852 633 341 184 93 61 
Konice 35288 4366 7383 11239 12300 612 207 190 150 106 
Prostějov 219209 34515 49320 68906 66468 4074 1641 1243 915 617 
Hranice 81697 10009 14818 23138 33732 1353 507 402 324 292 
Lipník nad Bečvou 19683 3839 5432 6248 4164 429 197 148 92 48 
Přerov 197147 25034 39025 61904 71184 3427 1282 1065 845 644 
Mohelnice 37739 5281 7737 12469 12252 669 251 198 164 118 
Šumperk 201593 29177 49575 63393 59448 3669 1381 1244 820 514 
Zábřeh 76142 11278 19571 25589 19704 1436 541 519 336 179 
Hlinsko 49183 7084 10987 15500 15612 911 348 298 209 145 
Chrudim 204990 30315 48217 60638 65820 3750 1442 1222 809 603 
Holice 33716 5086 7866 12304 8460 624 239 205 165 81 
Pardubice 206454 31638 46921 65363 62532 3883 1552 1248 904 586 
Přelouč 47215 7638 10470 15907 13200 901 367 293 221 132 
Litomyšl 53519 8120 10462 17993 16944 960 394 274 236 153 
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Moravská Třebová 57760 7553 13051 20728 16428 1042 381 341 271 152 
Polička 50726 6559 14055 15928 14184 907 302 338 204 126 
Svitavy 66054 11139 16844 21883 16188 1264 516 410 268 139 
Česká Třebová 28605 5234 6759 8896 7716 580 244 170 123 75 
Králíky 29270 3182 6206 10222 9660 495 152 164 139 86 
Lanškroun 45943 7528 10899 13980 13536 881 364 272 188 124 
Ústí nad Orlicí 56098 10602 14890 17994 12612 1146 507 375 240 119 
Vysoké Mýto 58666 10909 13664 17533 16560 1161 512 359 245 157 
Žamberk 61924 8219 13120 21241 19344 1084 382 336 276 180 
Domažlice 55867 9294 13118 18443 15012 1118 459 365 265 154 
Horšovský Týn 14256 2480 3912 3988 3876 301 123 100 57 40 
Horažďovice 25696 3673 6081 9186 6756 486 178 160 116 64 
Klatovy 133620 16735 29986 48259 38640 2295 773 739 618 331 
Sušice 51469 8337 14833 16215 12084 1049 405 384 222 121 
Blovice 22199 5335 5862 6814 4188 502 259 149 94 42 
Nepomuk 29226 4899 8849 9130 6348 607 244 230 129 58 
Přeštice 25752 4038 7626 10272 3816 535 208 199 134 38 
Stod 66134 5990 13762 21242 25140 1043 291 347 277 206 
Plzeň 23225 3856 5848 7773 5748 445 177 151 97 53 
Plzeň  1 74279 11626 19777 24936 17940 1486 581 541 333 181 
Plzeň  2-Slovany 56119 11513 15708 17054 11844 1267 585 425 254 128 
Plzeň  3 85232 12751 21263 29042 22176 1665 637 579 395 218 
Plzeň  4 40173 6499 9631 13807 10236 809 337 259 201 101 
Plzeň  5-Křimice 2396 429 727 760 480 55 22 22 11 5 
Plzeň  6-Litice 1771 292 250 677 552 36 14 10 10 5 
Plzeň  7-Radčice 1543 214 333 696 300 31 12 9 10 3 
Plzeň  8-Černice 1615 205 378 780 252 26 9 8 9 2 
Plzeň  9-Malesice 540 36 144 192 168 9 2 3 2 2 
Plzeň 10-Lhota 1172 136 316 576 144 22 6 10 6 1 
Kralovice 34073 4792 8166 12499 8616 646 237 211 174 81 
Nýřany 64233 10819 17733 19157 16524 1323 540 464 276 160 
Rokycany 87908 12712 19799 26969 28428 1641 628 519 355 262 
Stříbro 26287 2933 5265 8177 9912 454 156 139 112 97 
Tachov 63170 9082 12516 20188 21384 1131 441 333 267 197 
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Benešov 77807 14259 17359 23293 22896 1573 693 468 324 204 
Vlašim 35793 6201 8810 12658 8124 728 305 233 172 80 
Votice 38327 5539 7544 10076 15168 652 265 187 136 120 
Beroun 86165 8785 16675 31437 29268 1419 430 433 407 269 
Hořovice 49323 5818 11823 16970 14712 889 286 309 228 133 
Kladno 155983 32011 44425 46979 32568 3300 1505 1116 643 319 
Slaný 63713 13919 19383 17955 12456 1393 656 500 239 117 
Český Brod 35642 4107 8104 11371 12060 622 204 207 146 104 
Kolín 128651 28456 39470 40121 20604 2883 1370 1016 527 195 
Čáslav 66672 9611 16977 21124 18960 1255 464 446 293 176 
Kutná Hora 95327 14963 26836 32888 20640 1883 730 716 451 198 
Kralupy nad Vltavou 29553 5549 8323 7485 8196 630 275 219 116 80 
Mělník 58211 12840 13981 16858 14532 1261 629 377 240 155 
Neratovice 37795 6115 7872 10404 13404 703 289 208 140 123 
Mladá Boleslav 139835 22810 33629 44996 38400 2712 1082 885 619 369 
Mnichovo Hradiště 32910 4627 8194 10909 9180 612 223 205 150 85 
Lysá nad Labem 28964 5446 6726 6400 10392 587 265 181 89 97 
Nymburk 82885 12440 21675 27338 21432 1591 600 554 372 219 
Poděbrady 65890 11554 18631 20609 15096 1339 541 472 288 154 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 86594 16753 24167 25826 19848 1822 792 617 349 182 
Říčany 51406 8788 13608 17682 11328 1070 440 353 243 114 
Černošice 116276 16818 27373 35461 36624 2102 795 693 473 343 
Dobříš 16465 5345 4274 3822 3024 431 260 116 57 32 
Příbram 57881 17097 15646 14674 10464 1400 815 410 197 97 
Sedlčany 34828 8091 8139 8962 9636 758 381 215 119 95 
Rakovník 164511 18083 39597 59527 47304 2809 881 1008 779 432 
Děčín 213262 24537 62349 85252 41124 3892 1190 1544 1076 395 
Rumburk 104427 12241 26819 33219 32148 1826 586 686 445 292 
Varnsdorf 33170 4413 9817 10660 8280 653 223 256 149 80 
Chomutov 122360 18589 27179 38468 38124 2265 913 713 499 344 
Kadaň 75816 12280 19747 22429 21360 1481 605 519 302 192 
Litoměřice 142974 15873 33295 46490 47316 2462 789 857 603 406 
Lovosice 65544 8125 16630 22465 18324 1182 401 432 296 166 
Roudnice nad Labem 50181 8138 15041 15458 11544 1044 419 389 203 117 
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Louny 69877 15581 21066 19982 13248 1583 761 545 280 124 
Podbořany 33507 5846 8252 9545 9864 658 304 219 134 85 
Žatec 70716 10061 14086 22389 24180 1224 495 370 292 223 
Litvínov 78260 11305 20265 25930 20760 1495 560 516 339 185 
Most 98736 15211 27006 34715 21804 1960 765 717 467 198 
Bílina 23580 4700 4914 8602 5364 474 227 129 112 44 
Teplice 203642 37072 50039 62423 54108 4039 1754 1283 832 493 
Ústí nad Labem 145799 29301 38615 45423 32460 3115 1459 983 605 299 
Havlíčkův Brod 109707 14572 25591 32596 36948 1955 696 667 436 343 
Chotěboř 42963 6107 11190 11842 13824 810 293 286 170 124 
Světlá nad Sázavou 56789 6774 13339 18196 18480 1000 333 351 245 181 
Jihlava 186001 32717 47653 56599 49032 3683 1559 1230 770 460 
Telč 25510 5698 5788 8144 5880 551 280 159 105 58 
Humpolec 31426 6948 8589 8629 7260 682 344 228 115 70 
Pacov 33142 4850 10583 8913 8796 633 223 262 119 83 
Pelhřimov 97625 15448 22592 27365 32220 1827 756 582 359 288 
Moravské Budějovice 56648 8127 12801 16424 19296 1037 392 328 230 185 
Náměšť nad Oslavou 38272 4236 8436 14404 11196 633 191 202 174 101 
Třebíč 155074 22783 32718 51009 48564 2766 1035 822 649 434 
Bystřice nad Pernštejnem 64429 8704 14257 20612 20856 1092 389 358 263 183 
Nové Město na Moravě 37551 6101 9170 14372 7908 715 288 227 176 79 
Velké Meziříčí 91055 9858 17430 27455 36312 1465 479 444 360 322 
Žďár nad Sázavou 90601 13396 20537 30544 26124 1656 627 534 406 235 
Bystřice pod Hostýnem 40572 7453 9319 11440 12360 757 332 231 150 99 
Holešov 57708 9765 14645 18262 15036 1114 457 379 237 142 
Kroměříž 168079 37506 47084 50921 32568 3588 1743 1180 673 285 
Uherské Hradiště 249717 28886 55739 78044 87048 4157 1369 1384 996 758 
Uherský Brod 170230 25499 38258 60309 46164 3022 1179 943 745 403 
Rožnov pod Radhoštěm 71449 12208 19015 19694 20532 1399 590 479 276 181 
Valašské Meziříčí 77196 11761 15170 23757 26508 1407 573 408 321 247 
Vsetín 132485 19474 29225 40106 43680 2446 978 783 559 407 
Luhačovice 48775 4393 8847 17763 17772 765 230 232 235 157 
Otrokovice 66469 10767 14896 18714 22092 1240 510 385 257 203 
Valašské Klobouky 71266 8955 14695 25284 22332 1221 415 403 343 205 
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Vizovice 36289 4035 7894 13368 10992 630 209 199 187 102 
Zlín 215354 28967 44916 66639 74832 3863 1476 1203 936 715 
CELKEM 18914972 3032734 4503779 5913959 5464500 356891 145218 115697 78389 50091  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

127 
 

Příloha 6.7: Dotazník určený SO ORP 
 Název SO ORP: ………..…………… 
 1. Počet pracovníků zajišťujících agendu příspěvku na péči v roce 2010 
 
Celkový počet pracovníků přepočtený na pracovní úvazky (např.5,5):………..………… 
 
 
2. Kontrola využívání PnP v roce 2010 
 
Celkový počet realizovaných kontrol:……………………………………………………….. 
 
Celkový počet pracovníků provádějících kontroly přepočtený na pracovní úvazky:……. 
 
Nejčastější postup při prvním zjištění nesrovnalostí při využívání PnP: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………  
Nejčastější postup při opakovaném zjištění nesrovnalostí při využívání PnP: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
   
 
3. Kapacita sociálních služeb na území SO ORP  
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBA  KAPACITA 

(počet uvedený za rok 2010) 
Odborné sociální poradenství   (počet intervencí) 
Osobní asistence (počet uživatelů) 
Pečovatelská služba (počet uživatelů) 
Tísňová péče (počet uživatelů) 
Průvodcovské a předčitatelské služby (počet uživatelů) 
Podpora samostatného bydlení (počet uživatelů) 
Odlehčovací služby (počet uživatelů) 
Centra denních služeb (počet uživatelů) 
Denní stacionáře (počet uživatelů) 
Týdenní stacionáře (počet uživatelů) 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (počet uživatelů) 
Domovy pro seniory (počet uživatelů) 
Domovy se zvláštním režimem (počet uživatelů) 
Chráněné bydlení (počet uživatelů) 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

(počet uživatelů) 
Raná péče (počet uživatelů) 
Telefonická krizová pomoc (počet intervencí) 
Tlumočnické služby (počet kontaktů) 
Azylové domy (počet uživatelů) 
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Domy na půl cesty (počet uživatelů) 
Kontaktní centra (počet kontaktů) 
Krizová pomoc (počet intervencí) 
Nízkoprahová denní centra (počet uživatelů) 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (počet uživatelů) 
Noclehárny (počet uživatelů) 
Služby následné péče (počet uživatelů) 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (počet uživatelů) 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (počet uživatelů) 
Sociálně terapeutické dílny (počet uživatelů) 
Terapeutické komunity (počet uživatelů) 
Terénní programy (počet uživatelů) 
Sociální rehabilitace (počet uživatelů) 
 
 
4. Jaké sociální služby a v jaké finanční výši SO ORP podpořila v roce 2010?  
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBA  Neinvestiční náklady v roce 

2010 (v tis. Kč) 
Sociální poradenství  
Osobní asistence  
Pečovatelská služba  
Tísňová péče  
Průvodcovské a předčitatelské služby  
Podpora samostatného bydlení  
Odlehčovací služby  
Centra denních služeb  
Denní stacionáře  
Týdenní stacionáře  
Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
Domovy pro seniory  
Domovy se zvláštním režimem  
Chráněné bydlení  
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  
Raná péče  
Telefonická krizová pomoc  
Tlumočnické služby  
Azylové domy  
Domy na půl cesty  
Kontaktní centra  
Krizová pomoc  
Nízkoprahová denní centra  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
Noclehárny  
Služby následné péče  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
Sociálně terapeutické dílny  
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Terapeutické komunity  
Terénní programy  
Sociální rehabilitace  
 
  
5. Probíhalo v roce 2010 na území SO ORP plánování sociálních služeb? 
 □ Ne, prosím, uveďte důvod: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

 □ Ano, plánování sociálních služeb probíhalo: 
 □ na území města □ na celém území ORP □ na části území (např. obec II.typu, mikroregion) 
 

Kdo plánování sociálních služeb realizoval? □ vlastní zaměstnanci (městského úřadu, obecního úřadu) □ externí dodavatel 
 
Pokud realizoval plánování sociálních služeb externí dodavatel, tak zhodnoťte 
spolupráci s ním (označením příslušného políčka na stupnici; 1 – výborná; 5 – 
nevyhovující): 
 

1 2 3 4 5 
 
 
V jaké výši byly poskytnuty finanční prostředky na proces plánování sociálních 
služeb? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……. 
 
Z jakých zdrojů byly finanční prostředky čerpány? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 

 
 


