
 

 

  

Petr Wija 

Pavel Bareš 

Jan Žofka 

Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. 

Atlas dlouhodobé péče ČR 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Petr Wija, Pavel Bareš, Jan Žofka, 2019 

© Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s., Praha 2019 

 

 

ISBN 978-80-907662-1-1 

 
 

Publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských 

organizací s celostátní působností v rámci projektu „Mapa péče: Zvyšování 
informovanosti o možnostech podpory života seniorů v domácím prostředí“. 

 

https://www.mpsv.cz/
https://socialnipolitika.eu
http://www.uzis.cz


3 
 

  



4 
 

Obsah 

1. Úvod ...............................................................................................................................................7 

2. Demografický vývoj a vybrané ukazatele zdravotního stavu ..........................................................8 

2.1 Projekce vývoje počtu a podílu seniorů v krajích ČR ...................................................................8 

2.2 Počty léčených pacientů v psychiatrických ambulancích v krajích ČR ....................................... 10 

2.3 Vývoj úrazovosti podle věku v krajích ČR ................................................................................. 13 

3. Příjemci dávek podmíněných zhoršeným zdravotním stavem ...................................................... 16 

3.1 Příjemci příspěvku na péči ....................................................................................................... 17 

3.2 Příjemci příspěvku na mobilitu ................................................................................................ 18 

3.3 Držitelé průkazů ZTP/P, ZTP a TP ............................................................................................. 19 

3.4 Příjemci příspěvku na zvláštní pomůcku .................................................................................. 20 

4. Poskytovatelé zdravotních služeb dlouhodobé péče .................................................................... 21 

4.1 Domácí zdravotní péče ............................................................................................................ 22 

4.2 Léčebny dlouhodobě nemocných ............................................................................................ 22 

4.3 Nemocnice následné péče ....................................................................................................... 23 

4.4 Psychiatrické léčebny .............................................................................................................. 23 

4.5 Hospice ................................................................................................................................... 24 

4.6 Rehabilitační ústavy ................................................................................................................ 24 

4.7 Zařízení pro léčbu drogových závislostí .................................................................................... 25 

4.8 Výdejny zdravotnických prostředků ......................................................................................... 25 

5. Poskytovatelé sociálních služeb dlouhodobé péče ....................................................................... 26 

5.1 Pečovatelská služba ................................................................................................................. 27 

5.2 Osobní asistence ..................................................................................................................... 27 

5.3 Odlehčovací služby .................................................................................................................. 28 

5.4 Tísňová péče ........................................................................................................................... 28 

5.5 Denní stacionáře ..................................................................................................................... 29 

5.6 Týdenní stacionáře .................................................................................................................. 30 

5.7 Domovy pro seniory ................................................................................................................ 31 

5.8 Domovy se zvláštním režimem ................................................................................................ 32 

5.9 Domovy pro osoby se zdravotním postižením .......................................................................... 33 

5.10 Sociálně aktivizační služby ..................................................................................................... 34 

5.11 Sociální poradny .................................................................................................................... 34 

6. Neuspokojené žádosti o služby dlouhodobé péče ........................................................................ 35 

6.1 Pečovatelská služba ................................................................................................................. 37 

6.2 Osobní asistence ..................................................................................................................... 37 



5 
 

6.3 Odlehčovací služby .................................................................................................................. 38 

6.4 Sociální poradenství ................................................................................................................ 38 

6.5 Denní stacionáře ..................................................................................................................... 39 

6.6 Týdenní stacionáře .................................................................................................................. 39 

6.7 Chráněné bydlení .................................................................................................................... 40 

6.8 Domovy pro seniory ................................................................................................................ 40 

6.9 Domovy se zvláštním režimem ................................................................................................ 41 

6.10 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ........................................................................ 41 

7. Naplněnost pobytových sociálních služeb .................................................................................... 42 

7.1 Naplněnost domovů pro seniory ............................................................................................. 43 

7.2 Naplněnost domovů pro osoby se zdravotním postižením ....................................................... 43 

7.3 Naplněnost domovů se zvláštním režimem .............................................................................. 44 

7.4 Naplněnost týdenních stacionářů ............................................................................................ 44 

7.5 Naplněnost kapacit chráněného bydlení .................................................................................. 45 

8. Uživatelé terénních a ambulantních sociálních služeb ................................................................. 46 

8.1 Celkový počet uživatelů sociálních služeb ................................................................................ 48 

8.2 Počet uživatelů sociálních poraden .......................................................................................... 49 

8.3 Počet uživatelů pečovatelských služeb..................................................................................... 50 

8.4 Počet uživatelů služeb osobní asistence ................................................................................... 51 

8.5 Počet uživatelů odlehčovacích služeb ...................................................................................... 52 

8.6 Počet uživatelů služeb tísňové péče ......................................................................................... 53 

8.7 Počet uživatelů sociálně aktivizačních služeb ........................................................................... 54 

8.8 Počet uživatelů denních stacionářů ......................................................................................... 55 

8.9 Uživatelé domácí zdravotní péče ............................................................................................. 56 

9. Uživatelé pobytových sociálních služeb ........................................................................................ 59 

9.1 Počet uživatelů týdenních stacionářů ...................................................................................... 61 

9.2 Počet uživatelů chráněného bydlení ........................................................................................ 62 

9.3 Počet uživatelů domovů pro seniory ........................................................................................ 63 

9.4 Počet uživatelů domovů se zvláštním režimem ........................................................................ 64 

9.5 Počet uživatelů domovů pro osoby zdravotním postižením ..................................................... 65 

10. Pacienti dlouhodobé a následné péče ve zdravotnictví .............................................................. 66 

11. Vývoj výdajů na dávky pro osoby se zdravotním postižením ...................................................... 69 

11.1 Příspěvek na péči ................................................................................................................... 70 

11.2 Příspěvek na mobilitu ............................................................................................................ 71 

11.3 Příspěvek na zvláštní pomůcku .............................................................................................. 72 

12. Dotace krajů a obcí na sociální služby ........................................................................................ 73 



6 
 

12.1 Pečovatelská služba ............................................................................................................... 74 

12.2 Osobní asistence ................................................................................................................... 76 

12.3 Odlehčovací služby ................................................................................................................ 78 

12.4 Domovy pro seniory .............................................................................................................. 80 

12.5 Domovy se zvláštním režimem .............................................................................................. 82 

12.6 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ........................................................................ 84 

13. Vybraní zdravotničtí pracovníci v krajích ČR ............................................................................... 86 

13.1 Všeobecné sestry .................................................................................................................. 87 

13.2 Praktické sestry ..................................................................................................................... 87 

13.3 Ergoterapeuti ........................................................................................................................ 88 

13.4 Fyzioterapeuti ....................................................................................................................... 88 

13.5 Ošetřovatelé ......................................................................................................................... 89 

13.6 Zdravotně sociální pracovníci ................................................................................................ 89 

13.7 Nutriční terapeuti .................................................................................................................. 90 

13.8 Sanitáři .................................................................................................................................. 90 

14. Zemřelí podle místa úmrtí .......................................................................................................... 91 

14.1 Zemřelí doma ........................................................................................................................ 92 

14.2 Zemřelí v zařízení sociálních služeb ........................................................................................ 92 

14.3 Zemřelí v lůžkových zdravotnických zařízeních ....................................................................... 93 

15. Přílohy ........................................................................................................................................ 94 

15.1 Vymezení analyzovaných sociálních služeb ............................................................................ 94 

15.2 Vymezení analyzovaných sociálních dávek ............................................................................. 96 

15.3 Poskytovatelé lůžkové dlouhodobé péče ve zdravotnictví ...................................................... 97 

15.4 Kategorie pacienta určující jeho stav a potřebu péče ............................................................. 99 

15.5 Způsob ukončení hospitalizace ............................................................................................ 100 

15.6 Potřeba další péče po propuštění ........................................................................................ 101 

15.7 Zdroje dat............................................................................................................................ 102 

15.8 Zkratky ................................................................................................................................ 102 

16. O autorech................................................................................................................................ 103 

 

  



7 
 

1. Úvod 

Dostává se vám do rukou publikace, která vznikla na základě zpracování dostupných statistických 

zdrojů o sociálních a zdravotních službách relevantních z hlediska dlouhodobé péče o osoby se 

sníženou soběstačností z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, chronické nemoci a disability. 

Publikace převážně formou kartogramů a kartodiagramů zpracovává resortní statistická data, která 

autorům poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věci ČR (MPSV), Ústav zdravotnických informací a 

statistiky ČR (ÚZIS). Dále byly využity údaje dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

Publikace se zaměřuje na pět klíčových oblastí dlouhodobé péče („long-term care“): 1) Demografický 

vývoj a zdravotní stav, 2) Dávky podmíněné zdravotním stavem (příspěvek na péči, příspěvek na 

mobilitu, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku), 3) Poskytovatele a 

kapacity sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče (pečovatelská služba, osobní asistence, 

domácí zdravotní péče, pobytové sociální a zdravotní služby atd.), včetně výdajů na vybrané sociální 

služby, 4) Uživatele sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče a 5) Vybrané zdravotnické 

profese významné z hlediska dostupnosti kvalifikované dlouhodobé péče. 

Hlavním zdrojem dat o příjemcích sociálních dávek a sociálních služeb bylo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Dále byly využity veřejné údaje ze statistických ročenek a zdrojů ČSÚ. Hlavním 

zdrojem dat o zdravotních službách byl Národní zdravotnický informační systém (NZIS), zejména 

Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)1 a Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

(NRPZS),2 a dále údaje z Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR,3 konkrétně 

z ročního výkazu o činnosti zdravotnických zařízení v oboru: domácí zdravotní péče (A089), 

chirurgických oborech (A020), v oboru psychiatrie (A013) nebo výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním 

počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování (E (MZ) 4-01). Uvedené zdroje spravuje 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 

Publikace vznikla v rámci realizace projektu „Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech 

podpory života seniorů v domácím prostředí“ díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. Poskytnuté údaje byly detailněji zpracovány v rámci „Analýzy potřebnosti a dostupnosti 

sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR“. Ta mapuje vývoj v oblasti dlouhodobé péče 

za posledních pět let s důrazem na rozdíly na územní, zejména mezikrajské úrovni. Část údajů je 

postupně zveřejňována na Informačním a datovém portálu Mapa péče (viz www.mapapece.cz). 

Autoři tímto vyjadřují poděkování Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR a Českému statistickému úřadu za ochotu a vstřícnost při poskytnutí 

požadovaných dat, bez kterých by tato publikace nevznikla. 

  

                                                             
1
 Viz http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp  

2
 Viz http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs  

3 Viz http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017  

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp
http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs
http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017
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2. Demografický vývoj a vybrané ukazatele zdravotního stavu 

2.1 Projekce vývoje počtu a podílu seniorů v krajích ČR 

Podle nejaktuálnější demografické projekce ČSÚ4 bude až do konce 50. let počet osob ve věku 65 a 

více let významně růst. V roce 2061 by v ČR mělo žít necelých 3,18 milionu osob starších 65 let, což je 

přibližně o 57 % více oproti současnosti. Jejich podíl na celkové populaci by měl v roce 2061 

dosáhnout bezmála 30 %. 

Současně bude podle projekce ČSÚ významně „stárnout“ samotná „seniorská“ populace, tj. populace 

osob ve věku 65 a více let. Zjednodušeně řečeno, bude se významně zvyšovat počet starších a 

nejstarších seniorů, kteří jsou častými uživateli sociálních a zdravotních služeb. 

Podle projekce obyvatelstva v krajích ČR z roku 2013 se předpokládá, že se rozdíly v zastoupení 

seniorské populace mezi jednotlivými kraji do roku 2050 zvýší, a to i přesto, že ve všech krajích je 

předpokládán významný relativní nárůst podílu osob ve věku 65+. Zatímco v Praze by měla být necelá 

pětina obyvatel (24 %) starších 64 let, tak ve Zlínském kraji či v Kraji Vysočina by to mělo platit o více 

než třetině populace (viz kartogram níže). 

Z hlediska indexu stáří, tj. ukazatele, který vyjadřuje poměr počtu osob ve věku 65 a více let na 100 

osob ve věku 0-14 let, ČSÚ předpokládá, že do konce roku 2050 zaznamená nejnižší hodnotu indexu 

stáří hl. m. Praha (165) a Středočeský kraj (199), a naopak nejvyšší hodnoty budou vykazovat Zlínský 

kraj (290), Karlovarský kraj (278) a Kraj Vysočina (277).  

  

                                                             
4
 URL: https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/13013918u.pdf/6e70728f-c460-4a82-b096-

3e73776d0950?version=1.2  

https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/13013918u.pdf/6e70728f-c460-4a82-b096-3e73776d0950?version=1.2
https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/13013918u.pdf/6e70728f-c460-4a82-b096-3e73776d0950?version=1.2
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2.2 Počty léčených pacientů v psychiatrických ambulancích v krajích ČR 

Zdravotní stav populace představuje základní faktor potřeby dlouhodobé péče. Zhoršení zdravotního 

stavu vede k omezení „funkčního zdraví“ jedince a vytváří potřebu dlouhodobé zdravotní a sociální 

péče a jejich vhodnou kombinaci. Míra zdravotního postižení je tak v přímé souvislosti se zvýšenými 

nároky na charakter bydlení a v něm dostupných sociálních a zdravotních služeb. Zdravotní stav ve 

výsledku indikuje potřebu lůžkových kapacit a kapacit zdravotnického personálu a pracovníků 

sociálních služeb. 

Vedle uživatelů dlouhodobé domácí a pobytové péče se zaměřujeme také na zdravotní péči, která je 

poskytována ambulantně, zejména na „dlouhodobou“ ambulantní péči o duševně nemocné 

poskytovanou v psychiatrických ambulancích, v následující kapitole pak na ambulantní péči o úrazy. 

Zdrojem dat o počtu léčených pacientů v psychiatrických ambulancích byl roční výkaz o činnosti 

zdravotnických zařízení v oboru psychiatrie (A013).5  

Rozsah psychiatrické péče a počet psychiatrických pacientů v přepočtu na obyvatele se v rámci ČR 

liší. V období let 2015–2017 byl absolutně i relativně nejvyšší počet pacientů (průměrné roční 

hodnoty) v psychiatrických ambulancích v hl. m. Praze, a to až 101 osob na tisíc obyvatel oproti 60 

osobám za celou ČR. To odráží mimo jiné koncentraci a lepší dostupnost těchto služeb v Praze. 

Psychiatrické ambulance častěji navštěvují ženy než muži. V letech 2015 až 2017 se v ČR průměrně 

léčilo 70 žen z tisíce (tj. 7 % všech žen) oproti 50 mužům z tisíce (tj. 5 % všech mužů). Největší podíl 

žen mezi duševně nemocnými vykazovala v roce 2017 populace Plzeňského a Středočeského kraje. 

Nejméně naopak v oblasti Moravy a Slezska, v Praze a na Liberecku. 

Mezi osobami léčenými v důsledku užívání psychoaktivních látek převažují muži. Ve věku 65 a více let 

je podíl mužů nejvyšší v Karlovarském kraji (74 %), Pardubickém kraji a Kraji Vysočina (shodně 69 %). 

Ženy dosáhly více než poloviny pouze v Jihočeském kraji (viz kartogramy níže). 

  

                                                             
5 viz https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017  

https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017
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2.3 Vývoj úrazovosti podle věku v krajích ČR 

Dalším významným faktorem potřeby dlouhodobé péče je úrazovost, zejména úrazovost u starších 

osob, která často vede ke snížení nebo ztrátě soběstačnosti a potřebě ucelené dlouhodobé péče. 

Údaje o ambulantní péči o úrazy jsou sledovány bez ohledu na to, zda úraz vedl či nevedl následně 

k hospitalizaci, a je tak zachycen také v datech o lůžkové péči o úrazy evidované pod diagnózami 

19. resp. 20. kapitoly MKN-10. Zdrojem údajů o počtu úrazů v krajích podle věku a druhu úrazu 

(domácí, dopravní, pracovní, sportovní atd.) byl roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení 

v chirurgických oborech (A020).6 

V průměru posledních tří let vykazuje nejvyšší počet ošetřených úrazů (nad 200 úrazů na tisíc 

obyvatel) Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj, hl. m. Praha a Královéhradecký kraj. Výrazně 

podprůměrný počet úrazů na obyvatele vykazuje Zlínský a Středočeský kraj. Níže uvedený kartogram 

ukazuje intenzity úrazovosti v krajích v přepočtu na 10 tisíc obyvatel v posledním dostupném roce 

2017. Nejvíce ošetřených úrazů v přepočtu na obyvatele vykazuje kromě hl. m. Prahy, Jihočeský, 

Plzeňský a Královéhradecký kraj. Téměř o polovinu méně pak Středočeský a Zlínský kraj. 

Úrazy seniorů ve věku 65 a více let tvoří 16 % všech ambulantně ošetřených (evidovaných) úrazů. 

Mezi lety 2015 až 2017 se počet úrazů u seniorů v přepočtu na tisíc obyvatel téhož věku snížil ze 158 

na 150 (165 u mužů a 138 u žen). Oproti roku 2013 se počet úrazů v roce 2017 u mužů ve věku 65 a 

více let snížil (ze 178 na 165), zatímco u žen zvýšil (ze 131 na 138). Úrazovost starších mužů tak byla 

v roce 2017 o pětinu vyšší než u žen. 

Více než třetina úrazů seniorů se stane doma nebo obytné instituci (domácí úrazy tvoří 34 %), 

dopravní úrazy tvoří 7 % a sportovní 8 %. Nejvíce úrazů (42 %) spadá do kategorie ostatní. 

V mezikrajském srovnání byla v období 2015 až 2017 nadprůměrná úrazovost osob ve věku 65 a více 

let v Praze, Libereckém, Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji. Naopak výrazně podprůměrné 

počty úrazů na obyvatele vykazuje Zlínský, Středočeský kraj, Kraj vysočina a Pardubický kraj. 

Nejvyšší podíl úrazů seniorů v domácím prostředí v roce 2017 vykazoval Liberecký a Královéhradecký 

kraj. O polovinu nižším podílem domácích úrazů se naopak vyznačoval Pardubický a Zlínský kraj. 

Z dostupných dat však není zjistitelné, co je příčinou takových výrazných regionálních rozdílů ve 

struktuře úrazovosti (viz kartogramy níže). 

  

                                                             
6 viz https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017  

https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017
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3. Příjemci dávek podmíněných zhoršeným zdravotním stavem 

V této kapitole jsou zpracovány do podoby kartogramů údaje o příjemcích sociálních dávek 

podmíněných zhoršeným zdravotním stavem. Jedná se o „příspěvek na péči“, který je vyplácen podle 

zákona o sociálních službách, a dále „příspěvek na mobilitu“, „příspěvek na zvláštní pomůcku“ a 

„průkaz osoby se ZTP/P, ZTP a TP“, které se poskytují podle zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením (více o těchto dávkách viz příloha). 

Příspěvek na péči je pravidelná měsíční dávka vyplácená podle stupně závislosti na péči (880 Kč, 

I. lehká závislost, 4 400 Kč, II. středně těžká závislost, 8 800 Kč, III. těžká závislost, 13 200 Kč, IV. úplná 

závislost). V roce 2017 měsíčně pobíralo příspěvek na péči v průměru 353 139 osob. Celkové výdaje 

na tuto dávku v roce 2017 převýšily hranici 25 mld. Kč. V přepočtu na obyvatele bylo relativně více 

příjemců ve východní polovině republiky (s výjimkou Ústeckého kraje).  

V přepočtu na 1 000 obyvatel připadalo nejvíce příjemců příspěvku na péči ve Zlínském kraji (39,3), 

naopak nejméně ve Středočeském kraji (27,5) a hl. m. Praze (23,3). V rámci obvodů ORP bylo nejvíce 

příjemců v obvodech Rumburk (57,4 na 1 000 obyvatel), Rakovník (53,5) a Polička (51,9), naopak 

nejméně v obvodech ORP bezprostředně obklopujících hl. m. Prahu, konkrétně Černošice (19,7), 

Říčany (18,4) a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (18,2). 

Příspěvek na mobilitu, jehož výše činí 550 Kč měsíčně, pobíralo v roce 2017 v průměru cca 251 tisíc 

osob. Přibližně 60 % příjemců bylo ve věku 65 a více let. V přepočtu na obyvatele byl nejvyšší počet 

příjemců příspěvku na mobilitu v Libereckém kraji (31 příjemců na 1 000 obyvatel), naopak nejméně 

(17) v hl. m. Praze. V rámci obvodů ORP bylo nejvíce příjemců této dávky v obvodu ORP Železný Brod 

(65 příjemců na 1 000 obyvatel), Jablonec nad Nisou (64), Bystřice nad Pernštejnem (56) a Rakovník 

(54). 

Průkaz TP (těžce postiženi), ZTP (zvlášť těžce postiženi) nebo ZTP/P (zvlášť těžce 

postiženi/průvodce) mělo na konci roku 2017 celkem 331 550 držitelů. Z tohoto počtu bylo téměř 

60 % držitelů ve věku 65 a více let. Držitelé průkazů ZTP/P, který je určen pro osoby s nejtěžším 

stupněm postižení, tvořili přibližně 28 % z uvedeného celkového počtu. Nejvíce držitelů průkazů TP, 

ZTP či ZTP/P k počtu obyvatel bylo na konci roku 2017 v Libereckém kraji (40 osob na 1 000 obyvatel) 

a Zlínském kraji (38). Naopak relativně nejméně (25) na území hl. m. Prahy. Z územního hlediska 

obvodů ORP byla identifikována nejvyšší koncentrace držitelů průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P 

v obvodech Jablonec nad Nisou (79 držitelů v přepočtu na 1 000 obyvatel), Železný Brod (75) 

Rakovník (65) a Bystřice nad Pernštejnem (61). Jedná se o stejné obvody, které vynikaly i z hlediska 

vysokého relativního počtu příjemců příspěvku na mobilitu (viz výše). Nejméně držitelů uvedených 

průkazů bylo v prosinci 2017 evidováno v obvodu ORP Kravaře (necelých 18 osob v přepočtu na 1 000 

obyvatel).  

Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku je relativně nízký. Za celý rok 2017 obdrželo tento 

příspěvek 5 391 osob, z toho 1 692 ve věku 65 a více let (tj. 31 %). Celkové výdaje na finanční krytí 

tohoto příspěvku činily v roce 2017 přibližně 0,75 mld. Kč. V přepočtu na 1 000 obyvatel jsou počty 

příjemců nejvyšší v Moravskoslezském kraji (0,69 na 1 000 obyvatel), naopak nejnižší v hl. m. Praze 

(0,34 příjemců na 1 000 obyvatel). I přes celkově nízký počet příjemců nebyl v roce 2017 identifikován 

žádný obvod ORP bez jediného příjemce, v řadě obvodů se ale jednalo pouze o jednotky osob. 
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3.1 Příjemci příspěvku na péči 
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3.2 Příjemci příspěvku na mobilitu 

 
 

 
  



19 
 

3.3 Držitelé průkazů ZTP/P, ZTP a TP 
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3.4 Příjemci příspěvku na zvláštní pomůcku 
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4. Poskytovatelé zdravotních služeb dlouhodobé péče 

Údaje o počtu a umístění jednotlivých druhů zdravotnických zařízení byly čerpány z Národního 

registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS).7 

Během posledních pěti let (2013-2017) se počet nemocnic následné péče zvýšil o 5 na celkem 37, 

počet hospiců o 2 na celkem 18. Zdánlivý výrazný pokles počtu léčeben dlouhodobě nemocných 

(LDN) ze 75 v roce 2015 na 37 v roce 2016 způsobila administrativní změna, kdy 38 LDN fungujících 

pod nemocnicemi bylo začleněno pod tyto nemocnice jako oddělení následné péče.  

Z hlediska podpory života v domácím prostředí hraje zcela zásadní roli domácí zdravotní péče (DZP). 

Počet poskytovatelů této zdravotní péče za posledních pět let vzrostl o více než čtvrtinu, tj. o 130 

poskytovatelů. V roce 2017 jich tak bylo celkem 558. Pozitivním jevem je také 10% nárůst počtu 

výdejen zdravotnických prostředků na celkem 218 v roce 2017. 

Počet psychiatrických léčeben a rehabilitační ústavů se za posledních pět let nezměnil. V roce 2017 

bylo v ČR celkem 18 psychiatrických léčeben a 6 rehabilitační ústavů. Jejich rozmístění v rámci krajů 

ukazují kartodiagramy níže. 

Mezi poskytovatele dlouhodobé péče lze zařadit také zařízení pro léčbu drogově závislých, jejichž 

počet vzrostl během posledních pěti let více než dvojnásobně na 17 v roce 2017. Naopak počet 

dětských domovů pro děti do tří let, které s ohledem na věk dětí poskytují také odbornou zdravotní 

péči a patří mezi zdravotnická zařízení, poklesl.  

Následující kartodiagramy poukazují na dostupnost následné a dlouhodobé péče z hlediska počtu 

poskytovatelů v jednotlivých krajích ČR. Tyto počty však nezohledňují reálné kapacity, které je třeba 

vztahovat k počtu obyvatel spádové oblasti. 

  

                                                             
7 viz: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs  

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs
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4.1 Domácí zdravotní péče 
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4.3 Nemocnice následné péče 
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4.5 Hospice 

 

4.6 Rehabilitační ústavy 
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4.7 Zařízení pro léčbu drogových závislostí 

 

4.8 Výdejny zdravotnických prostředků 
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5. Poskytovatelé sociálních služeb dlouhodobé péče 

Následující údaje o počtu jednotlivých sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

vychází z údajů statistické ročenky MPSV. Vzhledem k tomu, že MPSV nepublikuje počty všech služeb, 

jednotlivé kartodiagramy vychází také z údajů z registru sociálních služeb, poskytnutých MPSV (údaje 

k 26. 9. 2018). Tyto údaje se mohou lišit od počtu zařízení podle statistické ročenky MPSV vycházející 

z příslušných resortních výkazů.  

K uvedenému datu (září 2018) bylo v ČR registrováno celkem 712 poskytovatelů (zařízení) 

pečovatelských služeb. Nejvíce jich mělo sídlo ve Středočeském kraji (94 registrovaných služeb, 13 %) 

a Moravskoslezském kraji (64 služeb, 9 %). Služeb osobní asistence bylo registrováno celkem 224. 

Nejvíce ve Středočeském kraji (29 služeb), Praze (28 služeb), Moravskoslezském kraji (26 služeb) a 

Jihomoravském kraji (22 služeb). 

Odlehčovacích služeb bylo registrováno celkem 302. Nejvíce odlehčovacích služeb mělo sídlo ve 

Středočeském kraji (57 služeb), Moravskoslezském kraji (34 služeb) a Hlavním městě Praha (33 

služeb), naopak nejméně na území Karlovarského kraje (17) a Plzeňského kraje (24). Tísňová péče 

byla registrována celkem v 18 případech, nejčastěji na území Jihočeského kraje (9 služeb). 

Denních stacionářů bylo ke konci roku 2017 evidováno celkem 270. Nejvíce ve Středočeském (42) a 

Moravskoslezském kraji (35 zařízení), naopak nejméně (pouze 4) na území Karlovarského kraje, což 

primárně ale souvisí s populační velikostí uvedených krajů. Týdenních stacionářů bylo na konci roku 

2017 v ČR celkem 57 s úhrnnou kapacitou pouze 868 lůžek (na jedno zařízení tak připadalo v průměru 

přibližně 15 lůžek). Nejvíce týdenních stacionářů, celkem 13, je na území Středočeského kraje, 

naopak v Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji bylo evidováno jen jedno zařízení.  

Služeb chráněné bydlení bylo v ČR k 26. 9. 2018 registrováno celkem 210. Zařízení poskytující službu 

chráněné bydlené měla nejčastěji sídlo v Ústeckém kraji (28 služeb), Moravskoslezském kraji (27), 

Středočeském a Jihočeském kraji (26). Nejméně na území Plzeňského kraje (celkem 8 služeb) a území 

Karlovarského kraje (celkem 9 služeb). 

Domovů pro seniory bylo v ČR ke konci roku 2017 celkem 519. Jejich souhrnná kapacita činila 37 037 

míst (lůžek). Na jeden domov pro seniory tak připadalo v průměru 71 lůžek. V přepočtu na obyvatele 

byla nejlepší dostupnost této sociální služby v Jihočeském kraji (4,63 lůžek na tisíc obyvatel), naopak 

nejnižší v hl. m. Praze (2 lůžka na tisíc obyvatel). Domovů se zvláštním režimem bylo v ČR ke konci 

roku 2017 celkem 322 s úhrnnou kapacitou 18 853 lůžek. Mezi lety 2013 a 2017 se kapacita těchto 

zařízení navýšila přibližně o 6,8 tisíc lůžek (resp. o 57 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel byla nejnižší 

dostupnost této služby v rámci hl. m. Prahy (pouze 0,71 lůžka na tisíc obyvatel). Na opačném konci se 

nacházely Jihomoravský kraj a Ústecký kraj s téměř 2,8 lůžka na 1 000 obyvatel. 

Domovů pro osoby se zdravotním postižením bylo ke konci roku 2017 v ČR celkem 204 se 

souhrnnou kapacitou 12 231 lůžek. Ve srovnání s rokem 2013 se kapacita těchto zařízení snížila 

téměř o 1,2 tisíc míst, resp. o necelých 9 %. Nejvyšší nabídka míst byla na území Ústeckého kraje 

(1491 lůžek) a Středočeského kraje (1 489 lůžek). 

Sociálních poraden bylo na konci roku 2017 celkem 521, nejvíce v hl. m. Praze (74 zařízení), 

v Ústeckém kraji (68) a Moravskoslezském kraji (61). Naopak nejméně v krajích Karlovarském (12) a 

Pardubickém (16). 

Sociálně aktivizačních služeb pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením bylo registrováno 

celkem 151. Nejvíce ve Středočeském (27) Ústeckém (18), Jihomoravském a Olomouckém kraji (oba 

15).   
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5.5 Denní stacionáře 
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5.6 Týdenní stacionáře 
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5.7 Domovy pro seniory 
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5.8 Domovy se zvláštním režimem 
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5.9 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
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5.10 Sociálně aktivizační služby 
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6. Neuspokojené žádosti o služby dlouhodobé péče 

MPSV sleduje počet neuspokojených žádostí o pobytové i ambulantní sociální služby. V rámci 

sledovaných ambulantních služeb byl absolutně nejvyšší počet neuspokojených žádostí evidován 

v roce 2017 u pečovatelských služeb (5 171). V roce 2017 užívalo pečovatelské služby celkem 100 679 

osob, z toho 69 510 (resp. 69 %) žen a 30 679 mužů (30,5 %). Zbylých 490 uživatelů (0,5 %) připadalo 

na děti a mládež do 18 let.  

Celkový počet uživatelů pečovatelských služeb se v rámci ČR v posledním období, možná poněkud 

překvapivě, snižuje. V roce 2017 bylo evidováno 5 171 neuspokojených žadatelů o pečovatelskou 

službu, což představuje značný nárůst oproti roku 2013, kdy bylo evidováno 1 485 neuspokojených 

žadatelů. Vzhledem k celkovému vysokému počtu uživatelů, který převyšoval 100 tisíc, byl nicméně 

počet neuspokojených žadatelů relativně nízký. Dostupnost pečovatelských služeb vyjádřená podílem 

nespokojených žádostí na celkovém počtu uživatelů je napříč kraji poměrně dobrá. Pouze v krajích 

Karlovarském (12,9 %), Zlínském (12,1 %), Plzeňském (11,9 %) a v Kraji Vysočina (10,3 %) převyšoval 

podíl neuspokojených žádostí na celkovém počtu uživatelů hranici 10 %. V Ústeckém a Středočeském 

kraji dokonce nepřevyšovala hodnota tohoto podílu 1 %. 

To se již nedá říci v případě odlehčovacích služeb, v jejichž případě bylo v roce 2017 evidováno 5 674 

uživatelů a 2 635 neuspokojených žádostí. Neuspokojené žádosti vyjádřené jako podíl na celkovém 

počtu uživatelů tak tedy dosahovaly hodnoty 46,4 %. U ostatních druhů ambulantních sociálních 

služeb byl již tento podíl řádově nižší. V rámci jednotlivých krajů se diametrálně odlišuje podíl 

neuspokojených žádostí na celkovém počtu uživatelů odlehčovacích služeb. V Plzeňském kraji, kde 

bylo možné vyhovět prakticky všem žadatelům, dosahoval tento podíl jen 2,2 %. Na druhé straně, ve 

Zlínském (339 %), Libereckém (298 %) a Pardubickém kraji lze hodnotit dostupnost odlehčovacích 

služeb jako velmi špatnou. V Karlovarském kraji dokonce nabídka odlehčovacích služeb zcela 

absentuje. 

Dostupnost služeb se v rámci krajů ČR významněji liší také v případě osobní asistence. Zatímco 

v Ústeckém či Plzeňském kraji nepřevyšoval podíl neuspokojených žádostí na celkovém počtu 

uživatelů 1 %, tak v Libereckém a Jihočeském kraji dosahoval 35, resp. 32 %. Počet neuspokojených 

žadatelů o osobní asistenci se v posledních pěti letech výrazně navýšil. Zatímco v roce 2013 bylo 

evidováno 237 neuspokojených žadatelů, tak v roce 2017 to bylo již 1 403 osob. 

V případě sociálního poradenství je podíl neuspokojené poptávky nízký a s tím souvisejí i víceméně 

zanedbatelné rozdíly mezi jednotlivými kraji, které zachycuje kartogram níže. Z něj je zřejmé, že 

pouze v Královohradeckém kraji převyšoval v roce 2017 podíl neuspokojených žádostí na celkovém 

počtu uživatelů sociálních poraden 2 %. 

Příliš vysoký převis neuspokojených žadatelů nad uspokojenými uživateli nebyl na základě dat MPSV 

patrný u denních stacionářů. V Pardubickém kraji bylo možné v roce 2017 vyhovět dokonce úplně 

všem žadatelům. Relativně nejhorší situace byla ve Zlínském kraji, kde podíl neuspokojených žádostí 

na celkovém počtu uživatelů dosahoval 9,5 % (viz kartogram níže). 

V případě týdenních stacionářů se v roce 2017 podařilo plně uspokojit poptávku v Plzeňském, 

Ústeckém, Královohradeckém a Olomouckém kraji, ve kterých MPSV neevidovalo ani jednu 

neuspokojenou žádost. Naopak nejhorší situace byla v Karlovarském kraji, kde se počet 

neuspokojených žádostí vyrovnal celkovému počtu uživatelů (viz kartogram níže).  

Podíl neuspokojených žádostí na celkovém počtu uživatelů chráněného bydlení ukazuje, že lépe se 

dařilo uspokojovat poptávku po chráněném bydlení v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. Zcela 
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nejhorší dostupnost této pobytové sociální služby byla evidována v Olomouckém kraji, kde podíl 

neuspokojených žádostí na celkovém počtu uživatelů dosahoval 269,1 %. V Jihomoravském kraji, 

který z tohoto hlediska obsadil v roce 2017 druhou nehorší pozici, byl podíl neuspokojených žádostí a 

uspokojených uživatelů zhruba vyrovnaný (100,3 %). 

Domovy pro seniory představují pobytovou sociální službu, v případě které byl v roce 2017 

zaznamenán vůbec nejvyšší počet neuspokojených žádostí vůči počtu uspokojených uživatelů. Pouze 

ve třech krajích (konkrétně v Karlovarském, Pardubickém a Libereckém) nepřevyšoval počet 

neuspokojených žádostí celkový počet uživatelů domovů pro seniory, jež byl evidován v roce 2017. 

Naopak nejkritičtější byla situace v hl. m. Praze, kde podíl neuspokojených žádostí na celkovém počtu 

uživatelů činil 323 %. Z tohoto pohledu byla velmi špatná situaci i v Plzeňském kraji (282 %), 

v Jihomoravském kraji (271 %) a v celé řadě dalších krajů (viz kartogram níže).  

Počet neuspokojených žádostí o umístění do domovů se zvláštním režimem celkem byl vyšší než 

počet uspokojených uživatelů v 9 krajích, což implikuje značně problematickou kapacitní dostupnost 

této pobytové sociální služby. Vůbec nejhorší byla z tohoto pohledu situace v hl. m. Praze a 

Plzeňském kraji, kde v roce 2017 dosahoval podíl neuspokojených žádostí na celkovém počtu 

uživatelů 230, resp. 206 % (viz kartogram níže).  

Oproti domovům pro seniory jsou kapacity v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci 

jednotlivých krajů dosažitelnější. Ve všech krajích byl počet uspokojených uživatelů vyšší než počet 

neuspokojených žádostí, přičemž nejlepší z tohoto pohledu byla situace v krajích Pardubickém, 

Olomouckém a Karlovarském, kde podíl neuspokojených žádostí na celkovém počtu uživatelů 

nepřevyšoval 10 %. Naopak v Jihočeském kraji dosahoval tento podíl 53 % a šance na umístění do 

některého z domovů pro osoby se zdravotním postižením zde byla relativně nižší (viz kartogram níže). 

Výrazně jiná situace panuje v rámci sledovaných pobytových sociálních služeb, kde v některých 

případech počet neuspokojených žádostí dokonce převyšuje počet umístěných uživatelů. To je ale do 

značné míry ovlivněno i tím, že jedna osoba může podat více žádostí najednou. 

Ze všech druhů sledovaných sociálních služeb byl v roce 2017 evidován největší přetlak 

neuspokojených žádostí nad počtem uspokojených uživatelů v případě domovů pro seniory. U této 

pobytové sociální služby bylo v roce 2017 evidováno celkem 61 013 neuspokojených žádostí, přičemž 

počet uživatelů domovů pro seniory dosahoval v rámci ČR jen 35 501. Počet neuspokojených žádostí 

převyšoval počet uživatelů rovněž v případě domovů se zvláštním režimem. Kapacitní dostupnost 

těchto dvou vyjmenovaných pobytových sociálních služeb lze hodnotit jako velmi špatnou, což 

částečně platí i o zařízeních chráněného bydlení, v rámci kterých bylo v roce 2017 odmítnuto 2 315 

žádostí při 3 766 umístěných uživatelích. 

Níže uvedené kartogramy ilustrují mezikrajské rozdíly z hlediska poměru neuspokojených žádostí vůči 

celkovému počtu (uspokojených) uživatelů vybraných ambulantních a pobytových sociálních služeb. 

Je nutné věnovat náležitou pozornost podílovým hodnotám uvedeným v legendě, které se v rámci 

jednotlivých kartogramů výrazně liší, a to v závislosti na kapacitní dostupnosti konkrétní sociální 

služby.  
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6.5 Denní stacionáře 
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6.9 Domovy se zvláštním režimem 
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7. Naplněnost pobytových sociálních služeb 

V rámci ČR jsou kapacity zařízení poskytující pobytové sociální služby téměř zcela naplněny. V roce 

2017 byla nejvyšší naplněnost zaznamenána v případě domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(96,6 %) a u domovů pro seniory (95,9 %). Naopak relativně nejdostupnější byly kapacity v týdenních 

stacionářích (88,7 %). To zřejmě souvisí s kratší dobou poskytování této služby, a tudíž potřebou 

rezervní kapacity a možností reagovat flexibilně na poptávku po službě. Níže uvedené kartogramy 

zachycují míru naplněnosti kapacit námi sledovaných pobytových zařízení sociálních služeb v roce 

2017 podle jednotlivých krajů.  

V případě kapacit domovů pro seniory v 10 ze 14 krajů převyšuje míra naplněnosti 95 %, což fakticky 

odpovídá plné obsazenosti. Karlovarský kraj představoval jediný region, kde se naplněnost kapacit 

domovů pro seniory pohybovala v roce 2017 pod úrovní 90 % (dosahovala 89 %).  

Z hlediska dostupných kapacit v rámci domovů se zvláštním režimem byla situace nejpříznivější ve 

Středočeském kraji a hl. m. Prahy, kde míra naplněnosti dosahovala 88, resp. 89 %. Více než 95 % 

kapacit bylo obsazeno v rámci 9 krajů.  

V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením nebyl identifikován žádný kraj, ve kterém by 

se naplněnost pohybovala pod úrovní 90 %. Nejnižší naplněnost kapacit byla v roce 2017 

v Jihočeském kraji, ta ale dosahovala 93,3 %. V 10 krajích byla míra naplněnosti vyšší než 95 %. 

Týdenní stacionáře představují v rámci sledovaných druhů pobytových sociálních služeb zařízení, 

v rámci kterých jsou volné kapacity napříč kraji nejdostupnější. V rámci 7 krajů je naplněnost nižší než 

90 %, přičemž v Královéhradeckém kraji dosahovala jen 56 %, ve Zlínském kraji 70 % a v Olomouckém 

kraji 75 %. Naopak pouze v případě Plzeňského kraje můžeme konstatovat fakticky plnou naplněnost 

kapacit týdenních stacionářů (viz kartogram níže). 

Naplněnost kapacit chráněného bydlení v roce 2017 oscilovala od 86 % v Karlovarském kraji až po 

99 % v rámci Kraje Vysočina. Naplněnost přes 95 % byla identifikována celkem v 6 krajích. 
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7.5 Naplněnost kapacit chráněného bydlení 

 

 

  



46 
 

8. Uživatelé terénních a ambulantních sociálních služeb  

Na základě údajů, které poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), lze 

konstatovat, že v roce 2017 dosahoval v České republice celkový počet uživatelů všech sociálních 

služeb 1 045 434. V souvislosti s tímto údajem je nicméně dobré si uvědomit, že jedna osoba často 

využívá více druhů sociálních služeb, což zapříčiňuje jisté nadhodnocení prezentovaného údaje.   

V mezikrajském srovnání jasně dominuje hl. m. Praha, kde bylo v roce 2017 evidováno celkem 

368 359 uživatelů všech sociálních služeb, tedy 35 % z celorepublikového objemu. S velkým 

odstupem následovaly další populačně významné kraje, konkrétně Jihomoravský kraj (90 070 

uživatelů sociálních služeb), Moravskoslezský kraj (88 330), Ústecký kraj (78 002) a Středočeský kraj 

(75 214). Hl. m. Praha dominovala z hlediska počtu klientů sociálních služeb i ve vztahu k počtu 

obyvatel, kdy v roce 2017 připadalo na 1 000 obyvatel téměř 285 uživatelů. S velkým odstupem 

následoval Kraj Vysočina, ve kterém připadalo na 1 000 obyvatel 104 uživatelů sociálních služeb. 

Naopak relativně nejnižší počet klientů sociálních služeb byl evidován na území Středočeského kraje, 

kde jich na 1 000 obyvatel připadalo 56 (viz kartogram níže). Zcela protichůdné postavení hl. m. Prahy 

a Středočeského kraje z hlediska celkového počtu uživatelů sociálních služeb v přepočtu na 1 000 

obyvatel si lze vysvětlovat i tím, že hl. m. Praha je pro obyvatele ze Středočeského kraje přirozeným 

centrem, a to mimo jiné i v oblasti nabídky sociálních služeb.  

Disproporce v počtu uživatelů všech sociálních služeb v přepočtu na 1 000 obyvatel jsou v kontextu 

206 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen obvodů ORP) značné. Zatímco v obvodu 

ORP Jihlava připadalo na 1000 obyvatel 299 uživatelů sociálních služeb, tak v obvodu ORP Pohořelice 

připadal na 1000 obyvatel méně než 1 uživatel. 

V roce 2017 využívalo v rámci České republiky pečovatelskou službu celkem 100 679 osob, z toho 

69 510 (resp. 69 %) žen a 30 679 mužů (30,5 %). Zbylých 490 uživatelů (0,5 %) pečovatelských služeb 

připadalo na děti a mládež do 18 let. Celkový počet uživatelů pečovatelských služeb se v rámci ČR 

v posledním období snižuje. V roce 2017 bylo evidováno 5 171 neuspokojených žadatelů 

o poskytování pečovatelských služeb, což představuje značný nárůst oproti roku 2013, kdy bylo 

evidováno 1 485 neuspokojených žadatelů.  

V mezikrajském srovnání byla v roce 2017 v přepočtu na 1 000 obyvatel daného kraje nejvyšší míra 

využívání pečovatelských služeb v Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina, ve kterých na 1 000 obyvatel 

připadá více než 12 uživatelů. Naopak relativně nejnižší počet uživatelů je v Ústeckém kraji, ve 

kterém připadá na 1 000 obyvatel méně než 7 uživatelů pečovatelských služeb. Z hlediska obvodů 

obcí s rozšířenou působností (ORP) relativně nejvíce využívají pečovatelské služby obyvatelé obvodu 

ORP Třeboň (79 uživatelů v přepočtu na 1000 obyvatel) a dále v obvodech ORP Poděbrady (54), 

Bystřice nad Pernštejnem (51). V 10 obvodech ORP (z celkového počtu 206) nebyl identifikován ani 

jeden uživatel pečovatelských služeb (konkrétně se jedná o Lysou nad Labem, Nymburk, Dačice, 

Varnsdorf, Humpolec, Odry, Slavkov u Brna, Náměšť nad Oslavou, Moravský Krumlov a Pohořelice). 

Služby osobní asistence užívalo v roce 2017 na území České republiky celkem 8 743 osob, z toho 

2 657 mužů (tj. 30 %), 4 780 žen (55 %) a 1 306 dětí či mládeže do 18 let (15 %). Počet uživatelů 

služeb osobní asistence měl až do roku 2016 stoupající tendenci, mezi lety 2016 a 2017 byl ale 

zaznamenán mírný pokles počtu klientů. Výrazně se v posledních pěti letech navýšil počet 

neuspokojených žadatelů o poskytování služeb osobní asistence. Zatímco v roce 2013 bylo evidováno 

237 neuspokojených žadatelů, tak v roce 2017 to bylo již 1 403 osob. 

Z pohledu krajského srovnání bylo v roce 2017 nejvíce uživatelů služeb osobní asistence evidováno 

v hl. m. Praze, a to v absolutním vyjádření (1 833 uživatelů) i relativním vyjádření (1,4 uživatelů 
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v přepočtu na 1 000 obyvatel). Relativně nejméně byl tento druh sociální služby využíván v západních 

Čechách (v Plzeňském a Karlovarském kraji). Téměř v polovině obvodů ORP (konkrétně ve 101 z 206) 

nebyl identifikován ani jeden uživatel služeb osobní asistence. Naopak nejvíce uživatelů těchto 

sociálních služeb evidovalo MPSV v obvodech ORP Litomyšl (5,2 uživatelů v přepočtu na 1 000 

obyvatel), Luhačovice (4,4), Nová Paka (3,9) a Beroun (3,4).  

V roce 2017 užívalo na území České republiky odlehčovací služby celkem 5 674 osob, přičemž 

převažujícími uživateli těchto služeb jsou ženy v seniorském věku. Počet uživatelů odlehčovacích 

služeb má v posledním období vzrůstající tendenci. Z pohledu mezikrajského srovnání bylo 

v absolutním i relativním vyjádření nejvíce uživatelů odlehčovacích služeb evidováno v roce 2017 na 

území Středočeské kraje, kde tyto služby užívalo 1 319 osob, resp. téměř 1 osoba v přepočtu na 1 

000 obyvatel kraje. V relaci k populační velikosti kraje byla zvýšená koncentrace uživatelů evidována 

rovněž v kraji Vysočina (0,93 uživatelů v přepočtu na 1 000 obyvatel, naopak nejméně osob užívalo 

odlehčovací služby v západních Čechách, kdy v Plzeňském kraji připadalo na 1 000 obyvatel pouze 

0,16 uživatelů a v Karlovarském kraji dokonce nebyli identifikováni žádní uživatelé. Z celkového počtu 

206 obvodů ORP nebyl v roce 2017 evidován ani jeden uživatel odlehčovacích služeb v 99 obvodech. 

V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo nejvíce uživatelů těchto sociálních služeb v obvodech ORP Dobříš 

(15,3 uživatelů / 1 000 obyvatel), Židlochovice (10,8) a Benešov (6,7). 

V roce 2017 evidovalo MPSV na území České republiky celkem 3 008 uživatelů služeb tísňové péče. 

Většinu uživatelů (57 %) tvořily ženy, děti a mládež do 18 let představovaly 30 % uživatelů a poměrně 

marginální část klientely tvořili muži (12 %). Tísňová péče představuje rozvíjející typ terénních 

sociálních služeb s rostoucím počtem uživatelů v posledních pěti letech. V roce 2017 MPSV 

neevidovalo ani jednoho neuspokojeného žadatele o poskytnutí tísňové péče. V některých krajích 

(Ústecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj) nebyli v roce 2017 

evidováni žádní uživatelé služeb tísňové péče, což lze dát do souvislosti s absencí nabídky těchto 

služeb ve vyjmenovaných krajích. Služby tísňové péče byly užívány jen ve 14 obvodech ORP, přičemž 

v přepočtu na 1 000 obyvatel bylo nejvíce uživatelů evidováno v obvodu ORP Kutná Hora (téměř 3 

uživatelé v přepočtu na 1 000 obyvatel). 

Sociálně aktivizační služby využívalo v České republice v roce 2017 celkem 58 093 osob, přičemž více 

než polovina z tohoto celkového uživatelů (32 510 osob, resp. 56 %) využívala sociálně aktivizačních 

služeb zacílených pro rodiny s dětmi. Zbývající část klientely tvoří primárně senioři a lidé se 

zdravotním postižením. V rámci celé České republiky připadá v průměru 5,5 uživatelů sociálně 

aktivizačních služeb v přepočtu na 1 000 obyvatel. Relativně nejvíce uživatelů těchto služeb ve vztahu 

k celkovému počtu obyvatel je v Olomouckém kraji (12,1 uživatelů v přepočtu na 1 000 obyvatel) a 

rovněž v Ústeckém kraji (9,6). Naopak nejméně uživatelů sociálně aktivizačních služeb je v Kraji 

Vysočina (1,6 uživatelů v přepočtu na 1 000 obyvatel). Z územního hlediska obvodů ORP bylo v roce 

2017 zdaleka nejvíce uživatelů sociálně aktivizačních služeb evidováno v ORP Odry (71 uživatelů 

v přepočtu na 1 000 obyvatel). Relativně vysoké počty uživatelů sociálně aktivizačních služeb vůči 

celkovému počtu obyvatel byly registrovány rovněž v obvodech ORP Louny a Příbram (47 uživatelů 

v přepočtu na 1 000 obyvatel), Podbořany (43) a Kolín (39). 

V roce 2017 evidovalo MPSV celkem 6 323 uživatelů denních stacionářů, z toho 2 825 žen (tj. 45 %), 

2 530 mužů (40 %) a 968 dětí či mládeže do 18 let (15 %). Počet uživatelů denních stacionářů se 

v posledních pěti letech nepřetržitě navyšuje. Stejně tak se ale i mírně navýšil počet neuspokojených 

žádostí, a to ze 144 v roce 2013 na 191 v roce 2018. V roce 2017 připadal pouze v Kraji Vysočina více 

než 1 uživatel denních stacionářů v přepočtu na 1 000 obyvatel. V 78 obvodech OPR neevidovalo 

MPSV ani jednoho uživatele denních stacionářů.   
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8.1 Celkový počet uživatelů sociálních služeb 
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8.2 Počet uživatelů sociálních poraden 
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8.3 Počet uživatelů pečovatelských služeb 
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8.4 Počet uživatelů služeb osobní asistence  
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8.5 Počet uživatelů odlehčovacích služeb  
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8.6 Počet uživatelů služeb tísňové péče 
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8.7 Počet uživatelů sociálně aktivizačních služeb 
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8.8 Počet uživatelů denních stacionářů 
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8.9 Uživatelé domácí zdravotní péče 

Údaje o počtu pacientů domácí zdravotní péče (DZP)  podle věku a pohlaví byly čerpány 

z ročního výkazu o činnosti zdravotnických zařízení v oboru domácí zdravotní péče (A089) .8 

Současná data o domácí zdravotní péči z uvedeného výkazu nemají potřebnou kvalitu a 

návratnost pro přesné zhodnocení trendu vývoje a zhodnocení regionálních rozdílů v čerpání 

této péče. Přesto je zřejmé, že dostupnost a odborná kvalita domácí péče celkově roste a 

s ohledem na demografické stárnutí lze očekávat rostoucí potřebu tohoto druhu péče, která by 

jinak musela být kompenzována zdravotní péčí v lůžkových zdravotnických zařízeních.  

Domácí zdravotní péči poskytuje stále více registrovaných poskytovatelů a zdravotnických 

pracovníků. Přes tuto skutečnost dochází během let 2009 až 2017 k mírnému poklesu ročního 

počtu klientů domácí zdravotní péče o 5 % ze 145,2 tisíc na 138,3 tisíc pacientů. Většina 

pacientů s potřebou zdravotní péče v domácím prostředí v počtu 116 tisíc je ve věku 65 a více 

let (84 %). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu seniorů v populaci lze očekávat, že tento podíl 

poroste i nadále. Celkový počet pacientů domácí zdravotní péče v přepočtu na tisíc obyvatel se 

od roku 2009 snížil o 6 % na 13 osob z necelých 14. Ve srovnání s tím využívá domácí zdravotní 

péči téměř 58 seniorů z tisíce obyvatel 65+, tj. o 19 % méně než v roce 2009, kdy jich bylo více 

než 73. Přesto lze vlivem demografického stárnutí očekávat zvyšující se potřebu tohoto druhu 

péče, pokud nebude nadále masivně kompenzována lůžkovou zdravotnickou péčí.  

Zásadní rozdíl v čerpání domácí zdravotní péče se projevuje mezi pohlavími, kdy v roce 2017 

z tisíce obyvatelek ČR 16 využívalo domácí zdravotní péči, tj. o šest více než připadá na p opulaci 

mužů. Zatímco v roce 2009 bylo u jednoho pacienta uskutečněno průměrně 39 návštěv, za rok 

2017 už to bylo průměrně 45 návštěv na pacienta. 

Data poukazují na výrazné regionální rozdíly v čerpání domácí zdravotní péče ve vztahu k počtu 

obyvatel, které jsou způsobeny směsicí faktorů od různé úrovně návratnosti výkazů o tomto 

druhu péče, přes odlišnou dostupnost této péče, až po rozdíly v potřebě DZP v jednotlivých 

regionech v souvislosti s odlišnostmi ve zdravotním stavu zejména u seniorů, kteří přesta vují 

hlavní klientelu DZP. Potřebu a čerpání domácí zdravotní péče také ovlivňuje schopnost 

rodinného domácího zázemí poskytovat potřebnou součinnost s touto péčí a dostupnost 

substituční lůžkové následné a dlouhodobé péče.  

Nejvíce pacientů na 10 tisíc obyvatel bylo v roce 2017 vykázáno v oblasti severovýchodních Čech 

a Moravskoslezského kraje. Naopak nejméně obyvatel využívalo DZP v oblasti středních Čech vč. 

Prahy. Dále také na Plzeňsku, kde byl podíl seniorů a žen mezi pacienty nejnižší. Podprůměrný 

počet pacientů vykazuje v oblasti Moravy Olomoucký a Zlínský kraj. Nejvyšší podíl seniorů a žen 

mezi pacienty byl evidován v hl. m. Praze.   

Rozdíly v krajích jsou způsobeny nejen rozdílnou potřebou a spotřebou této DZP, ale také její 

dostupností v daném regionu a rozdílem v dostupnosti a využívání alternativních služeb, jako 

jsou kapacity dlouhodobé následné lůžkové zdravotnické péče či sociálních služeb. 

  

                                                             
8 Výkaz A (MZ) 1-01 pro obor domácí zdravotní péče (A089), viz https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017  

https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017
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9. Uživatelé pobytových sociálních služeb 

V domovech pro seniory bydlelo v roce 2017 celkem 35 501 osob v seniorském věku, přičemž ze tří 

čtvrtin převažovaly v domovech pro seniory ženy oproti mužům. Počet uživatelů domovů pro seniory 

byl v posledním pětiletém období velmi stabilní. To platí i o počtu neuspokojených žádostí, kterých 

bylo v roce 2013 evidováno 60 809, což je téměř stejně jako v roce 2017, kdy MPSV evidovalo 61 013 

žádostí, kterým nebylo vyhověno. To představuje velmi vysoký počet výrazně převyšující počet 

umístěných seniorů, z čehož lze usuzovat, že kapacity v domovech pro seniory jsou nedostačující.  

V absolutním vyjádření žije nejvíce osob v domovech pro seniory ve Středočeském kraji (5 045 osob), 

v Moravskoslezském kraji (4 635) a v Ústeckém kraji (3 127 osob). Z kartogramu níže je zřejmé, že ve 

vztahu k populační velikosti kraje bylo v roce 2017 nejvíce uživatelů domovů pro seniory 

v Jihočeském kraji, ve kterém připadalo na 1 000 obyvatel 4,5 osob užívajících domovy pro seniory. 

Naopak nejméně uživatelů domovů pro seniory bylo zaznamenáno v Praze, kde na 1 000 obyvatel 

připadali méně než 2 uživatelé. Více než 10 uživatelů v přepočtu na 1 000 obyvatel obvodu ORP bylo 

v roce 2017 identifikováno v těchto obvodech: Králíky (17,5), Konice (14,3), Litovel (12,0), Vimperk 

(11,0), Sedlčany (10,9) a Humpolec (10,1). Ve 23 obvodech ORP nebyl vzhledem k absenci domovů 

pro seniory evidován žádný uživatel.  

V České republice pobývalo v roce 2017 v domovech se zvláštním režimem celkem 17 856 osob, 

z toho 12 478 žen (tj. 70 %), 5 376 mužů a 2 děti či mládež ve věku do 18 let. Počet uživatelů domovů 

se zvláštním režimem má stoupající tendenci, to ale bohužel platí i o počtu neuspokojených žádostí. 

Zatímco v roce 2013 evidovalo MPSV 15 488 neuspokojených žádostí, v roce 2017 to bylo již 22 348 a 

počet neuspokojených žádostí tak výrazně převyšoval počet umístěných uživatelů domovů se 

zvláštním režimem.  

V absolutním vyjádření pobývalo v roce 2017 v domovech se zvláštním režimem nejvíce osob 

v lidnatých krajích, jakými jsou Jihomoravský kraj (3 178 uživatelů), Středočeský kraj (2 324 uživatelů), 

Ústecký kraj (2 169 uživatelů) a Moravskoslezský kraj (1 945 uživatelů). Znatelný deficit zařízení je 

patrný v hl. m. Praze, kde v domovech se zvláštním režimem žilo pouze 820 osob, což činí pouze 0,6 

uživatele v přepočtu na 1 000 obyvatel, tedy nejméně v mezikrajském srovnání. Naopak relativně 

nejvíce uživatelů domovů se zvláštním režimem ve vztahu k počtu obyvatel bylo evidováno 

v Jihomoravském kraji (2,7 uživatelů v přepočtu na 1 000 obyvatel) a Ústeckém kraji (2,6). Z pohledu 

obvodů ORP bylo nejvíce uživatelů domovů se zvláštním režimem evidováno v přepočtu na 1 000 

obyvatel v obvodech Blovice (21,5) a Rumburk (13,5). Naopak v 65 obvodech ORP nebyl v roce 2017 

evidován žádný uživatel této pobytové sociální služby. 

MPSV evidovalo v roce 2017 celkem 11 815 klientů v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením, mezi kterými převažovali dospělí muži (52 %) nad ženami (44 %) a zbylou část uživatelů 

tvořily děti a mládež do 18 let (4 %). Počet uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením má 

v posledních pěti letech mírně klesající tendenci, což lze částečně přičítat i rozvoji dalších sociálních 

služeb (ambulantně a terénně zaměřených) usnadňující život lidem se zdravotním postižením 

v domácím prostředí. Počet neuspokojených žádostí se v posledních pěti letech prakticky nezměnil 

(v roce 2017 evidovalo MPSV 2 716 neuspokojených žádostí, tj. o 1 neuspokojenou žádost více oproti 

roku 2013). 

Týdenní stacionáře, které jsou na pomezí ambulantních a pobytových sociálních služeb, se vyznačují 

nízkým celkovým počtem uživatelů. V roce 2017 jich na území České republiky bylo podle dat MPSV 

celkem jen 770 (z toho 46 % mužů, 39 % žen a 15 % dětí a mládeže do 18 let). V posledních pěti 



60 
 

letech je počet klientů týdenních stacionářů poměrně stabilní, což se dá říci i o vývoji počtu 

neuspokojených žádostí (těch bylo v roce 2017 evidováno 137, tj. o 3 více ve srovnání s rokem 2013).  

Uživatelé týdenních stacionářů byli zastoupeni v každém ze 14 krajů. Z hlediska počtu uživatelů 

v přepočtu na 1 000 obyvatel nejsou ale vzhledem k celkovému nízkému počtu uživatelů rozdíly mezi 

jednotlivými kraji příliš vypovídající. Ve většině obvodů ORP (konkrétně ve 163) nebyl vzhledem 

k absentující nabídce evidován žádný klient týdenního stacionáře.  

V České republice užívalo v roce 2017 sociální služby chráněného bydlení celkem 3 766 osob, z toho 

1 953 mužů, 1 812 a žen a jen 1 dítě či mladiství do 18 let věku. Počet uživatelů chráněného bydlení 

v posledních pěti letech nepřetržitě roste, došlo však i k nárůstu neuspokojených žádostí (z 2063 

v roce 2013 na 2 315 v roce 2017), přičemž počet neuspokojených žádostí lze považovat za velmi 

vysoký vůči celkovému počtu umístěných uživatelů.   

Územní rozložení uživatelů chráněného bydlení je v rámci ČR relativně vyvážené, přesto určité rozdíly 

mezi jednotlivými kraji existují. V roce 2017 bylo vztahu k počtu obyvatel nejméně uživatelů 

chráněného bydlení v hl. m. Praze (0,15 uživatelů v přepočtu na 1 000 obyvatel), naopak nejvíce (přes 

0,5 uživatelů v přepočtu na 1 000 obyvatel) v Plzeňském, Ústeckém a Olomouckém kraji.  

Ve 22 obvodech ORP připadal v roce 2017 na 1 000 obyvatel více než 1 uživatel chráněného bydlení, 

přičemž v obvodech ORP Náměšť nad Oslavou, Votice a Vítkov to byli dokonce více jak 3 uživatelé a 

v obvodu ORP Blatná připadali na 1 000 obyvatel dokonce více než 4 uživatelé chráněného bydlení. 

Celkem v 97 obvodech ORP neevidovalo MPSV žádného klienta využívajícího služeb chráněného 

bydlení.  
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9.1 Počet uživatelů týdenních stacionářů 
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9.2 Počet uživatelů chráněného bydlení 
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9.3 Počet uživatelů domovů pro seniory 
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9.4 Počet uživatelů domovů se zvláštním režimem 
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9.5 Počet uživatelů domovů pro osoby zdravotním postižením 
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10. Pacienti dlouhodobé a následné péče ve zdravotnictví 

Z hlediska potřeby dlouhodobé péče ve zdravotních a sociálních službách jsou důležité údaje 

o způsobu ukončení hospitalizace a navazující péči. V kontextu této analýzy nás zajímá zejména 

struktura a vývoj pacientů propouštěných do domácí zdravotní péče a do pobytových sociálních 

služeb na jedné straně a na druhé straně přesuny a využití zdravotní péče ze strany uživatelů 

pobytových (ústavních) sociálních služeb.  

Údaje o počtu pacientů použitých v kartogramech v této kapitole byly čerpány z Národního registru 

hospitalizovaných (NRHOSP)9, který spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Tento 

registr umožňuje identifikaci rozsahu potřeby čerpání navazující následné a dlouhodobé péče 

prostřednictvím kategorizace veškerých ukončených hospitalizací propuštěných pacientů podle 

způsobu ukončení a potřeby další péče na základě metodiky ÚZIS ČR (viz příslušné číselníky v příloze).  

Pro další analýzu nebyly uvažovány případy, kdy hospitalizace pokračovala překladem v rámci akutní 

či následné péče daného zdravotnického zařízení. Pro analýzu potřeby další péče byly dále uvažovány 

pouze ty případy, které nekončily úmrtím pacienta. 

Z hlediska potřeby další péče naprostá většina případů v letech 2013-2017 končila propuštěním 

domů. U žen častěji dochází k přeložení pacienta do zdravotnického zařízení následné péče nebo 

k propuštění do zařízení sociální péče. U mužů dochází častěji k přeložení do zdravotnického zařízení 

akutní péče. Přibližně ve stejných absolutních počtech dochází u žen i u mužů k úmrtí pacienta 

během hospitalizace (35.403 mužů resp. 35.247 žen ročně). 

Zatímco počty propuštěných domů během období let 2013 až 2017 významně poklesly bez ohledu na 

potřebu péče, počty propuštění do zařízení sociální péče vzrostly o více než polovinu na 38,6 tisíce a 

v roce 2017 tvořily 6,4 % všech propuštění s potřebou následné péče. Dalších 3,5 tisíce pacientů 

propuštěno domů, ale s ohledem na potřebu ústavní sociální služby se jednalo nejspíš také o 

propuštění do zařízení sociální péče, kde tito pacienti pobývali před hospitalizací. Překlady do 

následné lůžkové zdravotnické péče vzrostly dokonce na dvojnásobek, a to až na 80 tisíc případů 

v roce 2017, tj. 13 % propuštění s potřebou pokračující péče.  

Celková potřeba následné a dlouhodobé péče v krajích se na základě počtu případů hospitalizace 

připadajících na tisíc obyvatel v letech 2013 až 2017 zvyšuje a také narůstá rozdíl mezi nejvyšší a 

nejnižší hodnotou tohoto ukazatele. Zatímco v roce 2013 byl nejnižší počet 7,8 případů hospitalizace 

na tisíc obyvatel zaznamenán ve Středočeském kraji a nejvyšší počet 13,2 případů ve Zlínském kraji, 

v roce 2017 to bylo ve stejných krajích 8,2 a 14,8 případů. Výrazně nadprůměrná je potřeba péče ve 

Zlínském kraji a v Moravskoslezském kraji, kde se zároveň projevuje rostoucí trend. Výrazněji rostoucí 

trend se v průběhu let 2013 až 2017 projevil také v Ústeckém, Libereckém a Plzeňském kraji. 

Nepatrný průměrný pokles byl naopak zaznamenán pouze v Olomouckém kraji a Hl. m. Praze.  

  

                                                             
9 viz: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp  

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp
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11. Vývoj výdajů na dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Podle údajů ze Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí činily v roce 2017 celkové výdaje 

na zajištění příspěvku na péči přibližně 25,1 miliard Kč, což představovalo meziroční nárůst zhruba 

o 2 miliardy Kč (resp. o 9 %) v porovnání s rokem 2016. Pro srovnání: v roce 2010 dosahovaly celkové 

výdaje na příspěvek na péči přibližně 19,6 miliard Kč, tedy o 28 % méně než v roce 2017.  

V roce 2017 bylo pro státní rozpočet finančně nejnáročnější finanční pokrytí příspěvku na péči 

v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském (cca 3,1 mld. Kč), s výraznějším odstupem následoval 

nejlidnatější Středočeský kraj (cca 2,6 mld. Kč) a dále Ústecký kraj (cca 2,1 mld. Kč) a Hl. m. Praha (cca 

2,0 mld. Kč). Uvedené pořadí v zásadě odpovídalo průměrnému měsíčnímu počtu vyplacených dávek 

v jednotlivých krajích.   

Mezi lety 2010 a 2017 došlo k relativně nejvyššímu navýšení výdajů na příspěvek na péči v západní 

části republiky, konkrétně v Karlovarském kraji (index změny 145) a Plzeňském kraji (142). Velmi 

podstatně, a v absolutním vyjádření i výrazněji než v obou zmíněných západočeských krajích, se 

navýšily výdaje na příspěvek na péči také v hl. m. Praze (index změny 139) a ve Středočeském kraji 

(135).  

V případě příjemců příspěvku na mobilitu celkové státní výdaje jdoucí ve prospěch této dávky 

dosahovaly v roce 2017 v rámci ČR přibližně 1,2 miliardy Kč. Meziročně se tak objem těchto výdajů 

zvýšil o 3 % a v porovnání s rokem 2012 o více než 19 %. V roce 2017 přesahovaly výdaje na příspěvky 

na mobilitu hranici miliardy korun v krajích Jihomoravském (1,47 mld. Kč), Středočeském (1,32 mld. 

Kč), Moravskoslezském (1,17 mld. Kč) a v hl. m. Praze (1,07 mld. Kč). Přepočteme-li absolutní částky 

výdajů na příspěvek na mobilitu na počet obyvatel v jednotlivých krajích, tak můžeme konstatovat, že 

v přepočtu na počet obyvatel kraje byly v roce 2017 tyto výdaje nejvyšší v Kraji Vysočina, ve Zlínském 

a Libereckém kraji, a naopak nejnižší v hl. m. Praze, Středočeském, Karlovarském a 

Moravskoslezském kraji.  

Mezi lety 2012 a 2017 se výdaje na příspěvek na mobilitu navýšily ve všech 14 krajích, přičemž 

relativně nejvýznamnější byl tento nárůst v Karlovarském kraji (index změny 144) a v Ústeckém kraji 

(131). Oproti tomu kupříkladu v Jihočeském kraji se celkové výdaje zvýšily jen nepatrně (o 2 %). 

Oproti příspěvkům na péči a na mobilitu jsou výdaje na příspěvky na zvláštní pomůcku nejnižší. 

V roce 2017 dosahovaly celkové výdaje cca 0,75 mld. Kč a meziročně se dokonce snížily téměř o 9 %. 

Nicméně oproti roku 2012 se výdaje na příspěvky na zvláštní pomůcku zdvojnásobily. V mezikrajském 

porovnání směřovalo v roce 2017 nejvíce výdajů do Moravskoslezského kraje (necelých 126 mil. Kč), 

kde bylo rovněž vypláceno nejvíce příspěvků na zvláštní pomůcku (v průměru přes 1 tisíc za měsíc). 

V přepočtu na počet obyvatel byly v roce 2017 nejvyšší výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcku 

v Libereckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší byly, tak jako ve výše uvedených případech, 

v hl. m. Praze.  

Mezi lety 2012 a 2017 došlo k relativně nejvýznamnějšímu navýšení výdajů na příspěvek na zvláštní 

pomůcku v hl. m. Praze (index změny 281). Naopak nejmenší relativní nárůst byl zaznamenán v Kraji 

Vysočina (123) a ve Středočeském kraji (145). 

Více informací o jednotlivých dávkách pro osoby se zdravotním postižením viz příloha. 
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11.1 Příspěvek na péči 
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11.2 Příspěvek na mobilitu 
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11.3 Příspěvek na zvláštní pomůcku 
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12. Dotace krajů a obcí na sociální služby 

V roce 2017 kraje poskytnuly nejvíce prostředků domovům pro seniory (1 346 mil. Kč). Následovaly 

domovy pro osoby se zdravotním postižením (907 mil.) a domovy se zvláštním režimem (763 mil.). Na 

tyto služby kraje poskytnuly téměř tři čtvrtiny všech dotačních prostředků vynaložených na některý 

z 12 sledovaných druhů sociálních služeb. Dotace krajů pro pečovatelské služby činily 314 mil. Kč. 

Nejnižší dotace kraje vynaložily na tísňovou péči (9 mil. Kč), sociálně aktivizační služby (21 mil. Kč) a 

týdenní stacionáře (necelých 90 mil. Kč). 

Nejvíce prostředků pro službu domov pro seniory poskytnulo Hlavní město Praha (361 mil Kč). 

Následoval Ústecký kraj (149 mil. Kč) a Olomoucký kraj (136 mil. Kč). Dotace pro domovy pro seniory 

přesahující 100 mil. Kč poskytnuly také Středočeský a Jihomoravský kraj. Jihočeský a Královéhradecký 

kraj poskytnuly pro domovy pro seniory dotace ve výši od 73 do 83 mil. Kč a čtyři kraje poskytnuly 

domovům pro seniory 36-56 mil. Kč. Nejméně dotačních prostředků pro domovy pro seniory 

poskytnuly Zlínský (necelých 17 mil. Kč) a Liberecký kraji (necelých 29 mil. Kč). 

Největší dotace pro domovy se zvláštním režimem poskytnuly Hlavní město Praha (162 mil. Kč) a 

Jihomoravský kraj (118 mil. Kč). V dalších čtyřech krajích se výše dotací pro tuto službu pohybovaly od 

necelých 60 do 85 mil. Kč a v dalších pěti od 25 do 46 mil. Kč. Nejnižší dotace pro tuto služby byly 

poskytnuty Zlínským krajem (11 mil. Kč), krajem Vysočina (necelých 13 mil. Kč) a Karlovarským krajem 

(16 mil. Kč). 

Největším krajským poskytovatelem dotací pro domovy pro osoby se zdravotním postižením byly 

Hlavní město Praha (267 mil. Kč) a Ústecký kraj (126 mil. Kč). Dotace dalších šesti krajů pro tyto 

sociální služby se pohybovaly od 53 do 82 mil. Kč a v dalších třech krajích se výše dotace pohybovala 

od necelých 29 do necelých 38 mil. Kč. Nejnižší dotace pro domovy pro osoby se zdravotním 

postižením poskytnuly Zlínský kraj (8 mil. Kč), Plzeňský kraj (necelých 12 mil. Kč) a kraj Vysočina 

(necelých 14 mil. Kč). 

Nejvíce dotačních prostředků pro denní a týdenní stacionáře poskytnuly Hlavní město Praha, 

Olomoucký a Jihomoravský kraj. Nejméně prostředků na tyto služby poskytnuly Karlovarský, Plzeňský 

a Královéhradecký kraj. 

Rozdíly ve výši obecních dotací poskytnutých v jednotlivých krajích vyplývaly především z rozmístění 

velkých měst v krajích, respektive v okresech ČR. Proto se výše poskytnutých obecních dotací velmi 

lišila i mezi okresy ČR. Mezi okresy, ve kterých byla úhrnná výše obecních dotací nejvyšší, patřily 

Hlavní město Praha, Brno-město, Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, České Budějovice, Plzeň-

město a Chomutov. Nejmenší obecní dotace na některý ze sledovaných druhů sociálních služeb 

poskytnuly obce v okresech Rokycany, Plzeň-sever, Teplice, Tachov, Prachatice, Jindřichův Hradec, 

Plzeň-jih a Český Krumlov. 
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12.1 Pečovatelská služba 
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12.2 Osobní asistence 
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12.3 Odlehčovací služby 
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12.4 Domovy pro seniory 
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12.5 Domovy se zvláštním režimem 
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12.6 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
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13. Vybraní zdravotničtí pracovníci v krajích ČR 

Údaje pro kartogramy v této kapitole vychází z ročního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu 

zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování (E (MZ) 4-01)10. 

Následující kartogramy prezentují počty vybraných zdravotnických profesí s výrazným uplatněním 

v oblasti následné a dlouhodobé péče (všeobecné sestry, fyzioterapeutky a fyzioterapeuti, 

ergoterapeutky a ergoterapeuti, nutriční terapeutky a terapeuti – asistenti, zdravotně sociální 

pracovnice a pracovníci, ošetřovatelky a ošetřovatelé a sanitáři a sanitářky)11 v přepočtu na 10 tisíc 

obyvatel jako základní ukazatele personálních kapacit těchto pracovníků v krajích ČR. 

Největší počet všeobecných sester (přepočtené plné úvazky) na 10 tisíc obyvatel byl v roce 2017 

v hlavním městě Praze (107,3) a Olomouckém kraji (80,6), naopak nejnižší ve Středočeském (49,2) a 

Libereckém kraji (56,3). Celkem bylo v ČR 75 841 přepočtených úvazků všeobecných sester.  

Obdobně praktických sester, kterých je celkem téměř 25krát méně (3 068 přepočtených úvazků) než 

všeobecných sester, bylo nejvíce v hlavním městě Praze (4,2 na 10 tisíc obyvatel), nejméně ve 

Středočeském kraji (1,8).  

Fyzioterapeutů bylo nejvíce v Karlovarském kraji (12,4) a hl. městě Praze (10,9), nejméně v Kraji 

Vysočina (4,8) a Zlínském kraji (5,5). Fyzioterapeutů bylo v přepočtu na úvazky v ČR celkem 7 906, tj. 

zhruba 10krát méně než všeobecných sester.  

Zdravotně – sociálních pracovníků bylo nejvíce v Jihočeském (1,2) a Královéhradeckém (1,1) kraji 

(respektive 12 a 11 na 100 000 obyvatel), nejméně v Libereckém (0,3 na 10 tisíc obyvatel, respektive 

3,0 na 100 000 obyvatel a Zlínském kraji (3,4/100 000 obyvatel). Celkem bylo v ČR v roce 2017 

evidováno celkem 720,9 zdravotně – sociálních pracovníků. 

Nutričních terapeutů – asistentů bylo nejvíce v Karlovarském kraji (13/100 000 obyvatel) a naopak 

nejméně ve Středočeském kraji (4,7 na 100 tisíc obyvatel). V přepočtu na plné úvazky bylo v ČR 

celkem 783,3 těchto zdravotnických nelékařských pracovníků. 

Ergoterapeutů bylo v roce 20107 nejvíce v Moravskoslezském kraji (1,0 úvazku na 10 tisíc obyvatel), 

naopak nejméně ve Zlínském kraji (0,1). Celkem bylo v ČR evidováno 488,7 úvazků ergoterapeutů. 

Sanitářů bylo v roce 2017 v přepočtu na plné úvazky nejvíce v Karlovarském kraji (27,2 na 10 tisíc 

obyvatel) a v hlavním městě Praze (24,6), nejméně v kraji Zlínském (13,7) a Moravskoslezském (14,1). 

Ošetřovatelů bylo v roce 2017 nejvíce v Moravskoslezském kraji (12,3), naopak nejméně v Kraji 

Vysočina (1,2).  

  

                                                             
10 viz: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp  
11

 Viz Zákon č. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp
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14. Zemřelí podle místa úmrtí 

Zdrojem údajů o počtu zemřelých podle místa úmrtí (doma, v zařízení sociálních služeb, v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení atd.) byl „Informační systém Zemřelí“ (IS ZEM)12, který spravuje Český 

statistický úřad. Informační systém vychází z „Hlášení o úmrtí“, které za každý případ úmrtí zasílá 

Českému statistickému úřadu matrika příslušná místu úmrtí. Prvotním dokladem je „List o prohlídce 

zemřelého“ (LPZ). 

Následující kartogramy ukazují podíly zemřelých doma, v lůžkovém zdravotnickém zařízení a 

v zařízení sociálních služeb v krajích ČR. 

S nárůstem počtu klientů dlouhodobé péče, zejména v rámci sociálních služeb, roste také počet 

zemřelých v některém ze zařízení dlouhodobé péče. Podle údajů ČSÚ v roce 2017 zemřelo v ČR 

celkem 111 443 osob, z toho 72 084 (65 %) v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 24 263 (22 %) doma a 

8 846 (8 %) v zařízení sociálních služeb. Podíl zemřelých v zařízení sociálních služeb se mezi roky 2013 

až 2017 zvýšil z 5,6 na 7,9 %. Podíl zemřelých doma se zvýšil z 20 na 22 %. Zatímco zemřelých bylo 

v roce 2017 o 2 % více než v roce 2013, počet zemřelých doma se zvýšil o 10 % a v zařízení sociálních 

služeb o 45 %. Počet zemřelých v lůžkovém zdravotnickém zařízení se zvýšil jen nepatrně (o 0,2 %).  

Podíl zemřelých doma na celkovém počtu zemřelých se v jednotlivých krajích v roce 2017 pohyboval 

od jedné čtvrtiny (25 %) v Kraji Vysočina a Královéhradeckém kraji po 18 % v kraji Plzeňském a 19 % 

v kraji Ústeckém a v hlavním městě Praze. 

Podíl zemřelých v zařízeních sociálních služeb na celkovém počtu zemřelých byl v roce 2017 nejvyšší 

v Jihočeském kraji (10,1 %) a v Plzeňském kraji (9,8 %), naopak nejnižší v Karlovarském (5,5 %) a 

Ústeckém kraji (6,2 %), po kterých následuje hlavní město Praha (6,8 %) a Středočeský kraj (6,9 %). 

Podíl zemřelých v lůžkovém zdravotnickém zařízení na celkovém počtu zemřelých byl v roce 2017 

nejvyšší v Ústeckém (69,4 %) a v Karlovarském kraji (68,2 %), nejnižší v Moravskoslezském kraji (61,8 

%). Obdobný podíl (mírně nad 62 %) byl v dalších čtyřech krajích: Královéhradeckém kraji, Kraji 

Vysočina, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji. 

  

                                                             
12

 viz https://www.uzis.cz/registry/datovych-souboru-csu/zemreli  

https://www.uzis.cz/registry/datovych-souboru-csu/zemreli
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15. Přílohy 

15.1 Vymezení analyzovaných sociálních služeb 

V kontextu této analýzy jsme se zaměřili zejména na služby sociální péče a sociální poradenství a na 

služby, jejichž uživateli jsou převážně nebo ve významné míře senioři a služby, které podporují 

setrvání uživatele v jeho domácím přirozeném prostředí, přirozeném bydlení a podporují péči v rámci 

rodiny ze strany blízkých osoby. 

Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou základní druhy (§ 32) sociálních služeb a) 

sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence. Sociální služby se poskytují 

formou (§ 33) pobytovou, ambulantní nebo terénní.  

Služby sociální péče (§ 38) napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, 

s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 

důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně 

omezujícím prostředí. 

Sociální poradenství je samostatným druhem služeb a zahrnuje „základní“ a „odborné“ sociální 

poradenství. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních 

služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální 

poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob 

v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách 

pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve 

speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci 

s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.  

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo 

dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.  

Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 

prostředí. 

V analýze se zaměřujeme na tyto služby sociální péče:  

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s 

dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase 

v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a 

při činnostech, které osoba potřebuje. 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které 

je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické 

osobě nezbytný odpočinek. 
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Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická 

komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě 

náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

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. 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 

popřípadě individuálního bydlení. 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a 

osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým 

potřebám těchto osob. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, 

popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 

postižením ohroženým sociálním vyloučením.  

Vlastním sociálním prostředím pacienta (§ 4 odst. 3 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách) se 

rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, například 

zařízení sociálních služeb atd. Zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

(§ 10) jsou a) návštěvní služba a b) domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační 

péče nebo paliativní péče. 
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15.2 Vymezení analyzovaných sociálních dávek 

V rámci publikace jsou zpracovány údaje o příjemcích sociálních dávek podmíněných zhoršeným 

zdravotním stavem. Jedná se o „příspěvek na péči“, vyplácený podle zákona o sociálních službách13 a 

dále „příspěvek na mobilitu“, „příspěvek na zvláštní pomůcku“ a „průkaz osoby se ZTP/P, ZTP a TP“, 

které se poskytují podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením14. O všechny 

z uvedených dávek se žádá na příslušném úřadu práce (kontaktním místě). 

Příspěvek na péči15 je pravidelná měsíční dávka, která se poskytuje osobám starším 1 roku věku 

závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek slouží k zajištění sociálních služeb nebo jiných forem 

pomoci při zvládání základních životních potřeb. Potřebu péče (míru závislosti na péči) hodnotí 

posudkový lékař. Využívá k tomu také výsledek sociálního šetření, které realizuje sociální pracovník 

příslušného úřadu práce. Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 880 

Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 8 800 Kč, 

jde-li o stupeň III (těžká závislost), 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají 

pobytové sociální služby, a 19 200 Kč u osob, které jsou příjemci péče v domácím prostředí, 

tj. nevyužívají pobytové sociální služby (stav od července 2019). 

Příspěvek na mobilitu16 je pravidelná měsíční sociální dávka, která slouží osobě se zdravotním 

postižením k úhradě nákladů za dopravu, pokud se v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje nebo 

je dopravována jinou osobou. Nárok má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se 

zdravotním postižením „ZTP“ nebo „ZTP/P“ (viz níže), který byl přiznán podle předpisů účinných od 

1. ledna 2014. Výše příspěvku činí 550 Kč měsíčně. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku17 je jednorázová (nepravidelná) sociální dávka pro osoby se 

zdravotním postižením na pomůcky umožňující sebeobsluhu, pracovní uplatnění, přípravu na budoucí 

povolání, vzdělávání aj. Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku jsou uvedeny 

v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením18. Maximální výše dávky 

činí pro pořízení zdvihací plošiny 400 000 Kč, pro motorové vozidlo 200 000 Kč, pro ostatní pomůcky 

350 000 Kč.19 

Průkaz osoby se zdravotním postižením „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“20 („TP“ - těžké postižení, „ZTP“ - 

zvlášť těžké postižení, „ZTP/P“ - zvlášť těžké postižení s průvodcem) má kompenzovat zdravotní 

postižení určitými výhodami. Nárok má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním 

postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její 

schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

   

                                                             
13

 Zákon č. 108/2006 sb., o sociálních službách, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108  
14

 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, viz 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329  
15

 Více viz https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek  
16

 Více viz https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/mobilita  
1717 Více viz https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka  
18 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, viz 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329  
19 Viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se 
zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, viz 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388  
20 Více viz https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329
https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/mobilita
https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388
https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz
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15.3 Poskytovatelé lůžkové dlouhodobé péče ve zdravotnictví 

Kód Název druhu 

zařízení 

Popis 

102 Nemocnice Nemocnice je zdravotnické zařízení lůžkové péče. Poskytuje pacientům 
ambulantní specializovanou i primární péči a lůžkovou péči akutní. Může 
poskytovat i následnou a dlouhodobou lůžkovou péči.  

Pozn.: Jako nemocnice může být i jednooborové lůžkové oddělení, které 

plní funkci nemocnice. 

105 Nemocnice 

následné péče 

Nemocnice následné péče je zařízení lůžkové péče. Poskytuje ambulantní 

péči a z lůžkové péče jen následnou (event. i dlouhodobou) v návaznosti 

na péči akutní, které se pacientovi dostalo v jiném zařízení. 

110 Léčebna pro 

dlouhodobě 

nemocné (LDN) 

LDN je zdravotnické zařízení lůžkové péče. Je určena pro poskytování 

dlouhodobé lůžkové péče o osoby trpící déle trvajícími nemocemi 

(zejména pro staré a dlouhodobě nemocné). 

111 Léčebna 

tuberkulózy a 

respiračních 

nemocí (TRN) 

Léčebna TRN je odborný léčebný ústav - zařízení lůžkové péče. Poskytuje 

převážně následnou specializovanou péči. Je určen pro nemocné s 

plicními a mimoplicními respiračními nemocemi, jejichž stav vyžaduje 

dlouhodobou lůžkovou péči. 

112 Psychiatrická 

léčebna 

Psychiatrická léčebna je odborný léčebný ústav - zařízení lůžkové péče. Je 

určena k poskytování následné event. dlouhodobé lůžkové péče osobám 

s duševními poruchami. Může zajišťovat uložené povinné (či ochranné) 

léčení, poskytování ambulantní psychiatrické péče a psychoterapie i další 

specializovanou diagnostickou a léčebnou péči. 

113 Rehabilitační 

ústav 

Rehabilitační odborný léčebný ústav je zdravotnické zařízení lůžkové 

péče. Je určen k poskytování komplexní následné rehabilitační lůžkové 

péče nemocným se stanovenými poruchami hybnosti, popřípadě 

poruchami jiných funkcí. 

119 Ostatní odborné 

léčebné ústavy 

Ostatní odborné léčebné ústavy jsou zařízení lůžkové péče. Poskytují 

úzce specializovanou následnou i dlouhodobou lůžkovou péči v některém 

z dalších lékařských oborů.  

122 Dětská 

psychiatrická 

léčebna 

Dětská psychiatrická léčebna je odborný léčebný ústav - zařízení lůžkové 

péče. Je určena k poskytování následné event. dlouhodobé lůžkové péče 

dětem s duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná péče, 

popř. dětem, kterým je uloženo povinné léčení. 

129 Ostatní dětské 

odborné léčebné 

ústavy 

Ostatní dětské odborné léčené ústavy jsou zařízení lůžkové péče, určeny 

k poskytování specializované následné lůžkové péče pro děti a dorost v 

některém z dalších lékařských oborů. (Např. rehabilitace, oční, 

speleoterapie, léčba pohybového ústrojí, netuberkulózní léčebna 

respirační nemoci a další). 

130 Lázeňská léčebna Lázeňská léčebna je odborný léčebný ústav - zařízení lůžkové péče, 

poskytující lůžkovou i ambulantní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, 

při níž je využíváno především přírodních léčivých zdrojů a klimatických 

podmínek.  
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131 Dětská lázeňská 

léčebna 

Dětská lázeňská léčebna je zařízení lůžkové péče, poskytující lázeňskou 

léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost, využívající především léčivé 

zdroje nebo klimatické podmínky.  

141 Ozdravovna Ozdravovna je odborný léčebný ústav, zařízení následné lůžkové péče, 

kde je poskytována za lékařského dozoru a odborného vedení zdravotní 

péče zdravotně oslabeným dětem, nebo pacientům v rekonvalescenci při 

využití klimatických podmínek a s dodržováním potřebné životosprávy. 

180 Hospic Lůžkové zdravotnické zařízení, kde základem léčby je léčba paliativní 

poskytovaná pacientovi v pokročilém a konečném stadiu nemoci, 

u kterého byly vyčerpány možnosti léčebné péče vedoucí k vyléčení; 

jejím účelem je zmírňování utrpení pacienta a vytváření podmínek pro 

klidné umírání a důstojnou smrt.  

190 Další lůžkové 

zařízení 

Lůžkové zařízení, které není možno zařadit do konkrétního druhu zařízení 

lůžkové péče. 
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15.4  Kategorie pacienta určující jeho stav a potřebu péče 

Položka slouží k určení počtu dnů, po které byl pacient hospitalizován s označením kategorie, určující 

jeho stav. Uvádí se podle číselníku VZP. 

0 - počet dnů přerušení hospitalizace 

1 - pacient soběstačný, nezávislý na základní ošetřovatelské péči, nebo obdobně soběstačné 

dítě nad 10 let věku nebo novorozenec na novorozeneckém oddělení 

2 - pacient částečně soběstačný, nebo dítě nad 6 let do 10 let věku včetně, sebeobsluha 

s dopomocí, schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku 

3 - pacient vyžadující zvýšený dohled, nebo dítě nad 2 roky do 6 let včetně, lucidní pacient 

neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžadující 

téměř úplnou obsluhu, nebo psychicky alterovaný pacient, u něhož je nutný zvýšený osobní 

dohled, případně nutné přechodné omezení pohybu či farmakolog. sedace 

4 - pacient imobilní nesoběstačný, nebo dítě od 0 do 2 let věku včetně, kromě novorozence 

na novorozeneckém oddělení, lucidní pacient zcela imobilní, příp. inkontinentní, vyžadující 

ošetřovatelskou pomoc při všech i nejběžnějších úkonech 

5 - pacient v bezvědomí 

V případě doprovodu nelze vykázat kategorii přesně podle definice. U dětských pacientů nelze použít 

kategorii podmíněnou pouze věkem, pokud je s dítětem přijat i doprovod, pak kategorie pacienta by 

měla být 1. 
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15.5 Způsob ukončení hospitalizace 

Údaj popisuje způsob ukončení hospitalizace. Vyplňuje se podle číselníku - UKHOSP (číselník ÚZIS ČR).  

0 - hospitalizace pokračuje (= konec zúčtovacího období) 
1 - pacient propuštěn domů (do domova důchodců, seniorů) 
2 - propuštěn do zařízení sociální péče 
3 - přeložen na jiné lůžkové oddělení téhož zdravotnického zařízení 
4 - přeložen do lůžkového zdravotnického zařízení následné péče - do LDN nebo na oddělení 
následné péče téhož zdravotnického zařízení  
5 - přeložen do zdravotnického zařízení akutní lůžkové péče 
6 - předčasné ukončení hospitalizace  
7 - zemřel - pitván (bez ohledu na to, kde je pitva provedena)  
8 - zemřel – nepitván 
 

Kód 0 - hospitalizace pokračuje (= konec zúčtovacího období). Uvádí se v případě, že jde 

o dlouhodobě hospitalizovaného pacienta, jemuž se stávající HLÁŠENÍ HOSPITALIZACE 

administrativně uzavírá z důvodu vyúčtování pro zdravotní pojišťovnu, ale hospitalizace pacienta dále 

pokračuje na stejném lůžku. Kód slouží k navázání pokračujících hospitalizací programem při 

počítačovém zpracování. Nevyjadřuje se tím tedy přeložení pacienta na jiné oddělení nebo k jinému 

poskytovateli lůžkové péče. 

Kód 1 - pacient propuštěn domů - se uvede i v tom případě, že se pacient vrací zpět do domova 

důchodců (domova pro seniory apod.), odkud byl k hospitalizaci přijat. 

Kód 2 - propuštěn do zařízení sociální péče - se uvádí, pokud se pacient nevrací do původního 

bydliště, ale je předán do sociálního ústavu.  

Kód 4 - přeložen k poskytovateli následné péče - se uvádí v případě přeložení nemocného do 

nemocnice následné péče, léčebny pro dlouhodobě nemocné, odborného léčebného ústavu nebo 

hospice. Tento kód bude použit i v případě, že hospitalizovaný na oddělení akutní péče bude přeložen 

na jiné pracoviště (oddělení) téhož zařízení, které však poskytuje následnou péči (kód 89 - oddělení 

nebo pracoviště ošetřovatelské péče, kód 90 - oddělení sociální hospitalizace). Pro tento případ 

(překlad z akutní do následné péče) se výjimečně nepoužije kód 3 - přeložen na jiné oddělení téhož 

zdravotnického zařízení. 
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15.6 Potřeba další péče po propuštění 

Údaj slouží ke sledování potřeby další zdravotní péče o pacienta po jeho propuštění nebo přeložení 
na jiné oddělení či do jiného zdravotnického zařízení. Uvádí se podle číselníku - PODAPE (číselník ÚZIS 
ČR).  

0 - žádná 
1 - dočasná ambulantní péče 
2 - trvalá ambulantní péče 
3 - lůžková péče (intenzivní, standardní, následná, dlouhodobá) 
4 - ústavní sociální služba  
5 - domácí péče 
6 - lázeňská péče 

 

U zemřelých a jednodenní péče se použije kód 0.  

Tato položka úzce souvisí se způsobem ukončení hospitalizace, např. pokud je hospitalizace ukončena 

předáním do jiné instituce, tak je tomu asi proto, že byla potřeba této péče. 

Naopak při propuštění domů mohou připadat v úvahu prakticky všechny možnosti, např. potřeba 

umístění v sociálním ústavu.  

U doprovodů je „Potřeba další péče = 0 - žádná“ a navazuje na položku „Ukončení hospitalizace = 1 - 

propuštěn domů“. 

Využití dalších zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) 

Informace o poskytovatelích zdravotních služeb, jejich počtech, druzích zdravotnických zařízení dle 

DRZAR a jejich umístění sleduje a poskytuje Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, 

viz http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs 

  

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs
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15.7 Zdroje dat 

Zdrojem dat o příjemcích sociálních dávek a služeb byly údaje Ministerstva práce a sociálních věcí a 

dále veřejné údaje ze statistických ročenek a zdrojů ČSÚ. Hlavním zdrojem dat o zdravotních službách 

byl Národní zdravotnický informační systém (NZIS). Metodické pokyny a formuláře obsahující 

strukturu sledovaných údajů jsou zveřejněny na webu ÚZIS ČR. 

1) MPSV - https://www.mpsv.cz 

2) Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - http://www.uzis.cz/  

a. Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)21 

b. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)22 

c. Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR23: 

i. A (MZ) 1-01 – Roční výkaz o činnosti ZZ v oboru domácí zdravotní péče 

(A089) 

ii. A (MZ) 1-01 – Roční výkaz o činnosti ZZ v chirurgických oborech (A020) 

iii. A (MZ) 1-01 – Roční výkaz o činnosti ZZ v oboru psychiatrie (A013) 

iv. E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním 

vybavení poskytovatele zdravotních služeb  

3) Český statistický úřad (ČSÚ) - https://www.czso.cz/  

 

 

15.8 Zkratky 

ČSÚ - Český statistický úřad 

DRZAR – druh zdravotnického zařízení (poskytovatele zdravotní péče) 

DZP – domácí zdravotní péče 

MKN-10 – Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věci ČR 

NDLZP – následná a dlouhodobá lůžková zdravotní péče 

NRHOSP – Národní registr hospitalizovaných 

NRPZS – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

NZIS – Národní zdravotnický informační systém 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

ZZ – zdravotnické zařízení 

  

                                                             
21 Viz http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp 
22 Viz http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs 
23 Viz http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017 

https://www.mpsv.cz/
http://www.uzis.cz/
https://www.czso.cz/
http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp
http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs
http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017
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16. O autorech 

 

PhDr. Pavel Bareš, PhD. vystudoval obory sociální politika a sociální práce na 

FF UK (Mgr.) a veřejná a sociální politika na FSV UK (Ph.D.). Působí ve 

Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, kde se dlouhodobě věnoval 

především tématu fungování systému sociálních služeb, integraci cizinců a 

zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu. K dalším odborným 

otázkám, který se věnuje, patří zejména tato témata: sociální ekonomika, 

situace marginalizovaných nebo znevýhodněných skupin osob, integrace 

osob se zdravotním postižením, situace osob v seniorském věku a situace 

osob, které pečují o osobu závislou na péči jiné osoby. 

 

Mgr. Petr Wija, PhD. je odborný analytik, který se zaměřuje na otázky 

sociální politiky spojené se stárnutím populace, oblast dlouhodobé péče a 

související otázky. Vystudoval obor sociální politika a sociální práce na FF 

Ostravské univerzity. V roce 2007 ukončil doktorské studium na Fakultě 

sociální studií Ostravské univerzity. V rámci veřejné správy (MPSV, MZ, ÚZIS) 

a neziskové i soukromé sféry se podílel na projektech zaměřených na oblast 

sociálních a zdravotních služeb, sociální inkluze, městského plánování a 

dalších tématech. Spolupracoval například s GAC spol. s r. o., IPR hl. města 

Prahy, Diakonií ČCE, nebo FHS UK. 

 

Mgr. Ing. Jan Žofka je odborný analytik a metodik v Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR, kde se věnuje zejména správě a zpracováním dat 

Národního registru hospitalizovaných a Národního registru nemocí 

z povolání. V roce 2007 ukončil studium oboru Veřejná správa a regionální 

rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity 

v Praze obhajobou diplomové práce na téma řešení sociální nerovnosti 

prostřednictvím sociální politiky. Souběžně absolvoval obor Demografie na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Studium ukončil v roce 2008 

obhajobou diplomové práce na téma „Vývoj hospitalizací v nemocnicích 

jako ukazatel zdravotního stavu populace“. V roce 2010 se ve spolupráci s VUPSV podílel na realizaci 

projektu „Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb 

v období 2012 – 2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu“, realizovaného pro 

MPSV a následně na „Analýze dlouhodobé péče v ČR“, která se zaměřovala na potřeby, kapacity, 

lidské zdroje a financování služeb dlouhodobé péče. 
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