REGIONÁLNÍ POHLED NA KAPACITU
POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
SPECIALIZOVANÁ MAPA S ODBORNÝM OBSAHEM

Mapa vznikla v rámci projektu Implement ace politiky stárnutí na krajskou úroveň
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207) f inancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního
f ondu v rámci Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

REGIONÁLNÍ POHLED NA KAPACITU POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚVODEM
Tato specializovaná mapa s odborným obsahem přináší souhrnnou informaci o regionální diferenciaci
dostupnosti pobytových zařízení sociální péče (domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem).
Na základě dostupných údajů je dále provedena segmentace jednotlivých krajů poukazující na nedostatečnost
kapacity poskytovaných sociálních pobytových služeb. Prezentované výsledky mohou být využity mj.
pro strategické plánování rozšiřování nabídky pobytových sociálních služeb.

Citační vzor: Bernášková K. a O. Ďurďa (2019) „Regionální pohled na kapacitu pobytových sociálních služeb“.
[online]. Praha: INESAN [cit. dd–mm–rrrr]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/z-nasich-projektu

METODIKA A ZDROJE DAT
Zdrojem dat prezentovaných v této specializované mapě s odborným obsahem je Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR (MPSV) a Český statistický úřad (ČSÚ). Data jsou veřejně dostupná na:
https://www.czso.cz/documents/10180/61508170/190029180507.pdf/5cd8d575-345a-447b-ab5c-f30fc142e
0ca?version=1.2 a https://www.czso.cz/csu/czso/22-socialni-zabezpeceni-zgkdwlhf7g a jedná se o data
popisující kapacitu a zájem o využití pobytových sociálních služeb v jednotlivých krajích ČR v roce 2017.
Pro analýzu dat a zpracování mapového podkladu byl využit software Microsoft Excel.

PŘEHLED HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ
V roce 2017 bylo v ČR celkem 841 pobytových sociálních zařízení (519 domovů pro seniory a 322 domovů
se zvláštním režimem), přičemž nejvíce z nich se nachází ve Středočeském (122) a Moravskoslezském kraji
(111).
Na jedno pobytové sociální zařízení připadá v rámci ČR v průměru 66 lůžek, přičemž nejvíce jich v průměru
připadá na jedno sociální pobytové zařízení v Pardubickém kraji (80), Ústeckém kraji (75) a v Hl. m. Praze (74).
Na jeden domov pro seniory připadá v rámci ČR v průměru 71 lůžek, na jeden domov se zvláštním režimem
pak 59 lůžek. V případě domova pro seniory připadá v průměru nejvíce lůžek na jedno zařízení v Hl. m. Praze
(88), na Vysočině (87) a v Ústeckém kraji (86), v případě domova se zvláštním režimem pak na jedno zařízení
v Jihomoravském (82) a Pardubickém kraji (79).
Pobytové sociální služby jsou nejméně dostupné v Hl. m. Praze a v krajích Plzeňském, Jihomoravském,
Olomouckém a Zlínském. V těchto krajích byl totiž zaznamenán nejvyšší poměr neuspokojených žádostí
o umístění v pobytových zařízeních vzhledem k jejich celkové kapacitě. V případě domovů pro seniory je
nejvyšší poměr neuspokojených žádostí na celkové kapacitě zařízení charakteristický pro Hl. m. Prahu.
Plzeňský a Jihomoravský kraj, v případě domovů se zvláštním režimem se jedná opět o Hl. m. Prahu, Plzeňský
kraj a dále o kraj Zlínský.
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VÝSLEDKY
Regionální struktura pobytových sociálních služeb
Z dat MPSV z roku 2017 vyplývá, že nejvíce pobytových sociálních zařízení je soustředěno ve Středočeském
kraji (15 %), v Moravskoslezském kraji (13 %) a v Jihomoravském kraji (10 %). V těchto třech krajích jsou tak
soustředěny téměř dvě pětiny těchto sociálních zařízení. Nejmenší zastoupení mají pobytová sociální zařízení
v Plzeňském kraji (4 %), v Libereckém kraji (4 %) a v Karlovarském kraji (3 %). V rámci ostatních krajů
(Hl. m. Prahy, Jihočeského, Ústeckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Zlínského a Kraje
Vysočina) se jejich podíl na celkovém počtu zařízení v rámci ČR pohybuje od 5 % do 9 % (viz tabulka 1).
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Tabulka 1: Regionální struktura pobytových sociálních zařízení v rámci ČR
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Pozn.: pobytové sociální zařízení zahrnují domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
Pozn.: absolutní hodnoty vyjadřují počet pobytových sociálních zařízení v jednotlivých krajích; hodnoty v procentech vyjadřují regionální strukturu těchto
zařízení v ČR (∑=100 %)
Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí

Při pohledu na graf 1 je patrné, že v rámci pobytových sociálních zařízení převládají v ČR domovy pro seniory
před domovy se zvláštním režimem (konkrétně 62 % oproti 38 %). Od tohoto poměru se odlišují kraje Ústecký,
Jihomoravský a Kraj Vysočina, kde je podíl domovů se zvláštním režimem nejvyšší a přibližuje se podílu
domovů pro seniory (konkrétně se pohybuje od 45 % do 48 %). V krajích Olomouckém, Jihočeském a zejména
pak Královéhradeckém je podíl domovů se zvláštním režimem naopak nejnižší a pohybuje se od 27 % do 34 %.
V ostatních krajích struktura pobytových sociálních zařízení přibližně odpovídá jejich struktuře za celou ČR
(podrobně viz graf 1).
Graf 1: Struktura pobytových sociálních zařízení v jednotlivých krajích ČR
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Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí
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Kapacita pobytových sociálních služeb
V rámci celé ČR připadá na jedno pobytové sociální zařízení v průměru 66 míst. V rámci jednotlivých krajů se
jejich počet pohybuje od 52 v Libereckém kraji do 80 v kraji Pardubickém (viz graf 2). Z hlediska jednotlivých
typů pobytových sociálních zařízení platí, že na jeden domov pro seniory připadá v ČR v průměru 71 míst,
zatímco na jeden domov se zvláštním režimem 59 míst. Při pohledu do výše uvedené mapy ČR je patrné, že
nadprůměrná kapacita domovů pro seniory je charakteristická pro Hl. m. Prahu (88 míst), Kraj Vysočinu (87
míst), Ústecký kraj (86 míst), Pardubický kraj (81 míst), Jihočeský kraj (80 míst) a Olomoucký kraj (77 míst).
Naopak podprůměrná kapacita těchto zařízení je typická pro Karlovarský kraj, Liberecký kraj (shodně 53 míst),
Jihomoravský kraj (58 míst) a Královéhradecký kraj (61 míst). Z hlediska domovů se zvláštním režimem je
situace odlišná a platí, že nadprůměrný počet míst mají tato zařízení v Jihomoravském kraji (82 míst),
v Pardubickém kraji (79 míst) a v Plzeňském kraji (74 míst), podprůměrný počet pak zařízení v Karlovarském
kraji (54 míst), Olomouckém kraji, Zlínském kraji (shodně 52 míst), Hl. m. Praze (51 míst), Libereckém kraji (50
míst), Moravskoslezském kraji (48 míst), Jihočeském kraji (46 míst) a zejména pak v Kraji Vysočina, kde
na jeden domov se zvláštním režimem připadá v průměru jen 41 míst.
Graf 2: Průměrný počet míst v pobytových sociálních zařízeních
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Pozn.: pobytové sociální zařízení zahrnují domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí

V souvislosti s kapacitou pobytových sociálních zařízení v roce 2017 platilo, že podíl neuspokojených žádostí
o umístění v pobytovém zařízení na celkové kapacitě zařízení je nejvyšší v Hl. m. Praze, Plzeňském kraji,
Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a Zlínském kraji. Jak je patrné z výše uvedené mapy ČR, počet
neuspokojených žádostí o umístění v pobytovém zařízení v těchto krajích převyšuje kapacitu pobytových
sociálních zařízení minimálně 1,6krát. V krajích Ústeckém, Středočeském, Jihočeském, Královéhradeckém,
Moravskoslezském a v Kraji Vysočina převyšuje počet neuspokojených žádostí kapacitu pobytových sociálních
zařízení 1,1krát až 1,5krát. V Libereckém a Pardubickém kraji je počet neuspokojených žádostí nižší
než kapacita pobytových zařízení.
V případě domovů pro seniory v rámci celé ČR platí, že počet neuspokojených žádostí o umístění do těchto
zařízení převyšuje celkovou kapacitu zařízení 1,6krát. Nejvyšší nedostatečná kapacita domovů pro seniory je
charakteristická pro Hl. m. Prahu, Plzeňský a Jihomoravský kraj, kde počet neuspokojených žádostí převyšuje
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kapacitu zařízení 3,0krát, 2,7krát resp. 2,6krát. Naopak v Karlovarském, Pardubickém a Libereckém kraji je
podíl neuspokojených žádostí na celkové kapacitě domovů pro seniory nejnižší a je navíc nižší než 1,0 (0,5, 0,8
resp. 0,9), což znamená, že počet neuspokojených žádostí je celkově nižší, než kolik je míst v těchto zařízeních.
Celkový přehled o míře nedostupnosti služeb domovů pro seniory je specifikován v následující tabulce.

Česká republika

Hl. m. Praha

Plzeňský kraj

Jihomoravský kraj
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Tabulka 2: Míra nedostupnosti služeb domovů pro seniory (podíl neuspokojených žádostí na celkovém
počtu míst)
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Pozn.: Hodnota nižší než 1,0 znamená, že počet neuspokojených žádostí o umístění v domově pro seniory je nižší než celkový počet míst v těchto
zařízeních. Hodnota vyšší než 1,0 znamená, že počet neuspokojených žádostí je naopak vyšší než celkový počet míst v těchto zařízeních.
Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí

Jak vyplývá z tabulky 3, je v Hl. m. Praze vedle nejvyšší nedostatečné kapacity domovů pro seniory nejvyšší
také nedostatečná kapacita domovů se zvláštním režimem (počet neuspokojených žádostí o umístění v těchto
zařízeních převyšuje jejich kapacitu dvojnásobně). Pro srovnání, v rámci celé ČR převyšuje počet
neuspokojených žádostí kapacitu těchto zařízení 1,2krát. Nadprůměrná míra nedostupnosti služeb domovů
se zvláštním režimem je charakteristická dále pro Plzeňský a Zlínský kraj, ve kterých počet neuspokojených
žádostí
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ve

Středočeském,

Jihočeském, Karlovarském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji je podíl neuspokojených žádostí na celkové
kapacitě domovů se zvláštním režimem nejnižší a je nižší než 1,0 (viz tabulka 3), což znamená, že počet
neuspokojených žádostí je celkově nižší, než kolik je míst v těchto zařízeních. Celkový přehled o míře
nedostupnosti služeb domovů se zvláštním režimem je specifikován v následující tabulce.
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Tabulka 3: Míra nedostupnosti služeb domovů se zvláštním režimem (podíl neuspokojených žádostí na
celkovém počtu míst)
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Pozn.: Hodnota nižší než 1,0 znamená, že počet neuspokojených žádostí o umístění v domově se zvláštním režimem je nižší než celkový počet míst
v těchto zařízeních. Hodnota vyšší než 1,0 znamená, že počet neuspokojených žádostí je naopak vyšší než celkový počet míst v těchto zařízeních.
Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí
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O INSTITUTU
INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru
společenských věd založený v Česku. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených
Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). Institut je
výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je
zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich
výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně
investován do těchto činností.
Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy.
Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož
cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu
kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou
zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich
realizace a mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu. V oblasti evaluací se INESAN specializuje
na:




metaevaluace (evaluace již provedených evaluací),
evaluace intervenčních programů (hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či formování
chování jednotlivců, společenských skupin či organizací).

Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí.
INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím se
sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu
zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu,
což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit. V oblasti sociálních analýz je realizován
zejména:





primární a sekundární výzkum,
syntetizující, komparativní a analytické studie,
případové studie.

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky odpovědné chování, manažerská
studia, ICT, životní prostředí a sociální témata.
Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje také
zpracování výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje odborné služby
při tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě
zadávací dokumentace, poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci
a k metodologii společenskovědního výzkumu.
Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů
a zadavatelů, nýbrž obsahují nezávislý pohled expertů INESAN.
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INESAN
Institut evaluací a sociálních analýz
Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel: +420 220 190 597
E-mail: info@inesan.eu
Web: www.inesan.eu
Publikováno Institutem evaluací a sociálních analýz v únoru 2019.
Mapa vznikla v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207) financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce materiálu
nebo části materiálu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv nebo zahrnutí těchto
materiálů nebo jejich části do jiných dok umentů.
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