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Úvodní slovo 
________________________________________________________ 

Vážené dámy, vážení pánové,  

předkládáme Vám výroční zprávu, která shrnuje činnost Institutu pro 
sociální politiku a výzkum, z. s. v roce 2019. V  uplynulém roce jsme 
realizovali projekt zaměřený na rozvoj („age-friendly“) měst a komunit 
přátelských seniorům a ve spolupráci s  Institutem plánování a rozvoje 
hl. města Prahy jsme uspořádali mezinárodní konferenci na toto téma. 
Na konferenci vystoupili přední čeští a zahraniční odborníci v oblasti  
stárnutí, strategického plánování a urbanismu. Analyzovali jsme příklady 
dobré praxe realizované v rámci této celosvětově úspěšné iniciativy 
zastřešené expertízou Světové zdravotnické organizace. 

I v  průběhu loňského roku jsme vydávali online magazín„Revue pro 
sociální politiku a výzkum“ (ISSN 2570-8481), v rámci kterého jsme 
publikovali odborné texty a informovali nejen o dění a aktivitách 
v oblasti sociální politiky. 

Dále jsme v roce 2019 vydali komparativní studii, analyzující míru a 
formy zapojení starších osob do vzdělávání, ekonomického a politického 
života ve vybraných státech EU.  

V neposlední řadě jsme pokračovali v rozšiřování informačního a 
datového portálu „Mapa péče“ (www.mapapece.cz), který obsahuje 
údaje a informace o sociálních a zdravotních službách v obcích, okresech 
a krajích. 

Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, se kterými jsme měli 
možnost v uplynulém roce 2019 spolupracovat. 

S pozdravem 

Ředitel a předseda správní rady  
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Základní údaje 
________________________________________________________________ 

Poslání 

 

Posláním Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s. (ISPV) je kultivace odborné a 
veřejné diskuse o významných tématech sociální politiky, jejích cílech a opatřeních a 
výzkum a vzdělávání v  oblasti sociální politiky, včetně rodinné politiky, bytové 
politiky, politiky sociálních a zdravotních služeb, sociálního začleňování, trhu práce, 
celoživotního vzdělávací a dalších souvisejících oblastí. 

Institut podporuje sdílení  zkušeností a dobré praxe na místní, regionální, národní i 
mezinárodní úrovni s cílem přispět ke zvýšení kvality a odbornosti podkladů pro 
formulaci, naplňování a hodnocení veřejných politik („evidence-informed policy“, 
někdy též jako evidence-based policy) . 1

 Preferujeme v souladu s WHO spojení „evidence-informed“ policy, které respektuje skutečnost, že 1

ověřené poznatky jsou pouze jedním ze vstupů politického rozhodování. To je dále podmíněno a 
ovlivňováno společenskými zvyky, kulturou, vztahem k dalším prioritám atd., viz definice WHO zde 
https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/evidence-
informed-policy-making 
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K cílům Institutu patří i podpora a realizace vzdělávání a výzkumu v oblasti sociální 
politiky s cílem rozvoje sociální politiky a uplatňování výzkumných poznatků při 
řešení významných otázek života společnosti a zvyšování kvality života. 

Institut se zaměřuje mimo jiné na: 
o Pořádání seminářů, konferencí a jiných aktivit podporujících pochopení 

důležitých otázek sociální politiky a souvisejících oborů, 
o Zpracování analýz a výzkumu v oblasti sociální politiky a příbuzných 

oblastech, 
o Poradenskou a konzultační činnost využívající uplatňování poznatků sociální 

politiky a příbuzných disciplín, 
o Podporu spolupráce a dialogu v oblasti sociální politiky a příbuzných 

disciplín, 
o Podporu odborné diskuse s relevantními aktéry a nositeli sociální politiky, 
o Popularizace výsledků výzkumu v oblasti sociální politiky a příbuzných 

disciplín, 
o Realizace projektů směřujících k naplňování a zkvalitňování sociální politiky a 

života všech obyvatel aj. 

Historické milníky 
o Zápis do spolkového rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 

L, vložce číslo 67143 dne 8.12.2016 
o Web www.socialnipolitika.eu od ledna 2017 (dne 2.1.2018 bylo Českým 

národním střediskem ISSN online magazínu „Revue pro sociální politiku a 
výzkum“ přiděleno ISSN 2570-8481) 

o Internetový zpravodaj elektronicky rozesílán od 1. června 2017 
o Web www.pracevesluzbach.eu v provozu od 1. června 2017 
o Portál „www.mapapece.cz“ v pilotním provozu od 1. listopadu 2018  
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Lidé 
___________________________________________________________________________ 

Správní rada (k 31. 12. 2019) 

Petr Wija 
předseda správní rady a ředitel, analytik a výzkumný pracovník, který se zaměřuje 
na otázky sociální politiky spojené se stárnutím populace, sociální inkluzí, 
dlouhodobou péčí a sociálních a zdravotních služeb. V minulosti pracoval ve veřejné 
správě (MPSV, MZ, ÚZIS) a několika neziskových organizacích. Podílel se například na 
projektech zaměřených na problematiku sociálních a zdravotních služeb, sociálního 
vyloučení, strategického a městského plánování a rozvoj integrovaných komunitních 
služeb (např. IPR hl. města Prahy, Diakonie ČCE, GAC spol. s r. o., FHS UK).  

E-mail: wija@socialnipolitika.eu 

Lucie Vidovićová 
členka správní rady, socioložka a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě věnuje 
problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí, otázkám 
aktivního stárnutí a expertízám v oblasti zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky a 
oblasti environmentální gerontologie. Podílí se na výzkumných projektech pro 
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národní i mezinárodní instituce. Spolupracuje s  Výzkumným ústavem práce a 
sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro populační studia Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Pracuje také jako konzultant na řadě implementačních 
projektů.  

E-mail: vidovic@socialnipolitika.eu 

Michal Němec 
člen správní rady, odborný analytik a konzultant, který se dlouhodobě zaměřuje 
především na problematiku bydlení a související otázky sociální politiky a také na 
témata nemovitostního trhu a územního rozvoje. Vystudoval obor sociální geografie 
a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Působí v Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy na pozici specialisty v oddělení analýz a prognóz a 
publikoval řadu studií zaměřených převážně na výše uvedená témata. Podílí se 
rovněž na přípravě koncepčních dokumentů, v  rámci Strategického plánu hl. m. 
Prahy (Aktualizace 2016) garantoval oblasti dostupného bydlení a sociálního 
začleňování.  

E-mail: nemec@socialnipolitika.eu  

Tým pracovníků tvoří: 
✓ odborní analytici, 
✓ projektový a finanční manažer, 
✓ právník, 
✓ IT specialista a další. 

Více informací viz socialnipolitika.eu/tym. 
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Realizované aktivity 
________________________________________________________ 

Projekt „Města přátelská seniorům“ 
V  minulém roce 2019 jsme realizovali projekt „Podpora výměny nejlepší praxe a 
mezinárodní spolupráce v rozvoji měst, regionů a venkova přátelských seniorům“, 
který byl finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí z dotačního 
programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací 
s celostátní působností”. 

Cíl projektu 

Cílem projektu byla podpora šíření dobré praxe, vytváření partnerství a analýza 
dobré praxe v jednotlivých doménách měst přátelských seniorům, shrnutí aktuálního 
vývoje konceptu “přátelskosti” každému věku („age-friendliness“) a jeho možných 
indikátorů, podpora spolupráce s důrazem na odlišnou velikostní strukturu obcí a 
měst, dále zvýšení dostupnosti informací o zahraniční dobré praxi v oblasti 
samospráv přátelských seniorům a analýza a vyhodnocení iniciativ v této oblasti. 

V rámci projektu jsme 29. listopadu 2019 uspořádali ve spolupráci s  Institutem 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (www.iprpraha.cz) mezinárodní konferenci s 
názvem „Age-friendly cities: Jak vytvářet města přátelská každému věku“. 
Konference se konala v pátek 29.  listopadu 2019 od 09:30 do 14:00 hod. v Centru 
architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. 
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Z  odborných příspěvků konference byl díky podpoře IPR hl.  m.  Prahy pořízen 
videozáznam, který je veřejně dostupný ke shlédnutí na našem kanále Youtube (viz 
odkaz na prezentace a záznam jednotlivých příspěvků níže) . 2

 

Konferenci moderovala socioložka Lucie Vidovićová. Jedním z hlavních řečníků byl mimo jiné Malcolm 
Payne z Velké Británie (Foto: Petr Wija) 

Na konferenci vystoupili (řazeno chronologicky): 

o Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy 
o Petr Wija, ředitel Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s. 
o Milena Johnová, radní hl. města Prahy (viz videozáznam) 
o Ivan Gabal, sociolog, spolupracovník IPR hl. m. Prahy (viz prezentace Sociální 

dynamika Prahy: Výzvy a příležitosti pro město, viz videozáznam) 
o Geoff Green, WHO consultant for Age Friendly Cities, Emeritus Professor of 

Urban Policy, Centre for Health & Social Care Research, Sheffield Hallam 
University (viz prezentace Age-friendly města v Evropě (Age-friendly cities in 
Europe a videozáznam) 

o Malcolm Payne, Emeritus Professor Metropolitní univerzity v Manchesteru (viz 
prezentace Stárnutí, sociální práce a občanství / Ageing, social work and 
citizenship a videozáznam) 

 Více informací o konferenci, včetně prezentací naleznete na našem webu, viz https://2

socialnipolitika.eu/2019/10/pozvanka-na-mezinarodni-konferenci-age-friendly-city-mesto-pratelske-
seniorum/
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o Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; VÚPSV, v.v.i. a Institut pro 
sociální politiku a výzkum, z.s. (viz prezentace Možnosti a limity měření 
úspěšnosti konceptu „age-friendliness“ a videozáznam) 

o Eva Gregorová, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Oddělení dat, 
analýz a evaluací, Magistrát města Brna (viz prezentace Age-friendly Brno: 
Vytváření města přátelského seniorům a videozáznam) 

o Pavla Melková, Fakulta architektury ČVUT (viz prezentace Veřejný prostor 
vstřícný každému věku a videozáznam) 

o Bernard McDonald, Irish Centre for Social Gerontology, National University of 
Ireland, Galway (viz prezentace Age-friendly města a komunity: přátelskost 
města z pohledu starších osob a videozáznam) 

o Marcela Janečková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a 
zdravotnictví, Praha 7, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé 
péče FHS UK (viz prezentace Integrované služby a podpora života v domácím 
prostředí na úrovni městské části a videozáznam) 

o Petr Švec, ředitel Národní síť zdravých měst (NSZM ČR) (viz prezentace Město 
pro všechny generace: Příklady dobré praxe a spolupráce a videozáznam) 

o Oldřich Čepelka, Fakulta humanitních studií UK Praha (viz prezentace Příklad 
dobré praxe: „Cyklorikša“ – Nová příležitost pro seniory s omezenou možností 
pohybu a videozáznam) 

Lucie Vidovićová, Bernard McDonald z Irska a Geoff Green, konzultant WHO pro “age-friendly” 
města a emeritní profesor urbánní politiky z Velké Británie (Foto: Petr Wija) 
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https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/10_Petr_Svec.pdf
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/10_Petr_Svec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KHCkLfQJA0w&t=14220s
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/09_Oldrich-Cepelka.pdf
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/09_Oldrich-Cepelka.pdf
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/11/09_Oldrich-Cepelka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KHCkLfQJA0w&t=15138s


Mapa péče: Informační a datový portál o dlouhodobé péči 
________________________________________________________________ 
Pokračovali jsme v rozšiřování a aktualizaci webového portálu www.mapapece.cz, 
který byl v průběhu roku průběžně aktualizován a rozšiřován o další informace, 
údaje, ukazatele a také funkcionality, zejména v oblasti vyhledávání a prezentace 
informací. Portál je určen osobám osoby se sníženou soběstačností a potřebou 
dlouhodobé péče, jejich blízkým, pečujícím osobám, pracovníkům samospráv a 
sociálních služeb, odborníkům a široké veřejnosti. Portál nabízí informace 
o  vybraných sociálních i zdravotních službách, s  důrazem na podporu života 
v domácím prostředí.  

Na základě získaných dat jsme zpracovali Atlas dlouhodobé péče ČR a Analýzu 
sociálních a zdravotních služeb, viz publikace (www.socialnipolitika.eu/publikace). 
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Portál  (viz ukázky níže) zahrnuje informace a údaje v  různém územním členění pro 
obce s rozšířenou působností, okresy a kraje. Obsahuje například: 

o Informace dostupnosti vybraných sociálních a zdravotních službách 
„dlouhodobé péče“ z registru sociálních a zdravotních služeb, 

o Údaje o příjemcích příspěvku na péči a dalších nepojistných i pojistných 
sociálních dávek dávek pro osoby se sníženou soběstačností, 

o Údaje o uživatelích jednotlivých druhů sociálních služeb a jejich využití v 
daném území,  

o Další ukazatele umožňující hodnocení socioekonomické situace obyvatel 
v  obcích, okresech a krajích, a potřebu finanční podpory a podpory 
prostřednictvím sociálních nebo zdravotních služeb, 

o Demografické a další socioekonomické údaje a ukazatele jako je střední délka 
života, struktura obyvatel podle pohlaví a věku, počet narozených a zemřelých 
nebo průměrný věk v daném území a další. 
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Analýza participace seniorů 
___________________________________________________________________________ 

 

„Komparativní analýza přístupu veřejné správy ve vybraných státech EU k participaci 
seniorů na veřejném rozhodování“ byla zpracována v rámci veřejné zakázky stejného 
názvu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207) 
financovaného Evropskou unií z  Evropského sociálního fondu v rámci Operačního 
programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Jejím předmětem byla analýza 
zapojení starších osob (pro tento kontext definovaných věkem 55 a více let) do 
vzdělávání, ekonomického života aktivity a občanského a politického života, a to jak 
na místní a regionální úrovni, tak na úrovní celostátní či národní. Účelem analýzy bylo 
stanovit, ze kterých zemí může ČR čerpat zkušenosti a vyhodnocení přenositelnosti 
zjištěných přístupů do podmínek ČR. Výstupy analýzy jsou shrnuty ve stejnojmenné 
publikaci - viz online. 
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https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/Komparativni-analyza-pristupu-verejne-spravy-ve-vybranych-statech-EU-k-participaci-senioru-na-verejnem-rozhodovani.pdf
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Revue pro sociální politiku a výzkum 
___________________________________________________________________________ 

 

Pokračovali jsme ve zpřístupňování odborných textů, článků, analýz a zpráv z českých 
a zahraničních zdrojů v oblasti sociální politiky. Online magazín „Revue pro sociální 
politiku a výzkum“ (ISSN 2570-8481) (www.socialnipolitika.eu) zahrnuje široké 
spektrum témat, včetně problematiky dlouhodobé péče, sociálních služeb, 
pečujících osob, zdraví, reformy psychiatrie a dlouhodobé péče, zdravotnictví, 
rodinné politiky, trhu práce, důchodového systému, informací o publikacích a 
studiích mezinárodních organizací (WHO, EU, OECD, CoE aj.), dále rozhovory 
s  významnými osobnostmi atd. 

Výběr článků, zpráv a pozvánek je rozesílán prostřednictvím elektronického 
zpravodaje 1-2 krát měsíčně více než 1.800 odběratelům, mezi které patří pracovníci 
místních a krajských samospráv (obcí a krajů), neziskových organizací, ministerstev, 
sociálních a zdravotních služeb, odborníci a další zainteresované osoby a organizace. 
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Portál pracevesluzbach.eu 
___________________________________________________________________________ 

 

V roce 2019 jsme pokračovali v provozování portálu „www.pracevesluzbach.eu“, na 
kterém jsou průběžně zveřejňovány nabídky práce v oblasti sociálních a zdravotních 
služeb a dalších souvisejících sektorech a profesích, včetně veřejné správy. Inzeráty 
zveřejňované na webu pocházejí z veřejně dostupných zdrojů a od přímých 
zaměstnavatelů, kterým server nabízí možnost se registrovat a zveřejňovat své 
nabídky práce. 
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Finanční a ekonomické údaje k 31.12.2019 
________________________________________________________ 

Vybrané údaje z daňové evidence 

Vybrané údaje z účetní závěrky 

Veřejná zakázka – „Komparativní analýza přístupu veřejné správy ve vybraných 
státech EU k participaci seniorů na veřejném rozhodování“ 

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí; v celých tisících Kč

Hrubé mzdy expertů celkem (DPP) 194 450

15% daň z příjmů celkem (DPP) 18 000

Celkem 212 450

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v 
platném znění; v celých tisících Kč) - Projekt: „Podpora výměny nejlepší praxe a 
mezinárodní spolupráce v rozvoji měst, regionů a venkova přátelských 
seniorům“  

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí; v celých tisících Kč

Označení Náklady Činnost

A B 1 – Hlavní 2- Hospodářská 3 – Celkem

A.I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby

22 0 22

A.II. Změny stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace

0 0 0

A.III. Osobní náklady 475 0 475

A.IV. Daně a poplatky 0 0 0

A.V. Ostatní náklady 0 0 0

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

0 0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0

A.VIII. Daň z příjmů 54 0 54

NÁKLADY CELKEM 551 0 551
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Přehled přijatých darů a dotací v roce 2019 
o Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace ve výši 551442 Kč 
o Magistrát hlavního města Prahy - 212 450 Kč 
o Dary – 0 Kč 

Označení Výnosy Činnost

A B 1 – Hlavní 2- Hospodářská 3 – Celkem

B.I. Provozní dotace 551 0 551

B.II. Přijaté příspěvky 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní 
výkony a za služby

0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy 0 0 0

B.V. Tržby z prodeje 
majetku

0 0 0

VÝNOSY CELKEM 
(B.I. + B.II. + B.III. + 
B.IV. + B.V.)

551 0 551

C. Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním

0 0 0

D. Výsledek 
hospodaření po 
zdanění

0 0 0
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Poděkování  
________________________________________________________ 

 

Děkujeme všem dárcům, partnerům a spolupracovníkům. 

V roce 2019 nás podporovali a spolupracovali s námi: 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) 
• Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) 
• Světová zdravotnická organizace (WHO) 
• Aliance Byznys pro společnost, z.s. 
• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) 
• Český statistický úřad (ČSÚ) 
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Kontakt 
________________________________________________________ 

 

Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. 
Sídlo: Marie Cibulkové 428/12, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 732 955 172 
E-mail: info@socialnipolitika.eu 
Web: www.socialnipolitika.eu 
ID datové schránky: qdxi86s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
Číslo účtu: 2701137498/2010 
IBAN: CZ8420100000002701137498 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX  

© Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. 2020 

Ilustrační fotografie: Pixabay.com, Unsplash.com, Petr Wija
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