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1. Zadání, východiska a postup řešení
Zadání zakázky „Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním
ohrožením nebo vyloučením“ MPSV ČR mířilo na tři základní cíle řešení projektu:
(i)

Mapa aktérů - vytvoření katalogu relevantních subjektů pro získávání potřebných
dat k včasné identifikaci sociálních jevů ve společnosti, které mohou vést
k sociálnímu vyloučení osob a rozvoji negativních či patologických sociálních jevů.

(ii)

Mapa zdrojů dat - zmapování dostupných statistických a jiných informačních
zdrojů, které umožňují zjistit a sledovat existující či vznikající sociální jevy, které
mohou vést k sociálně obtížné situaci jedince nebo rodiny. Dále sociálních jevů,
které jsou následkem neřešené sociálně obtížné situace a mohou vést k riziku
sociálního ohrožení nebo rozvoji sociálně patologických jevů. Jedná se o všechny
jevy, k jejichž řešení může napomoci činnost (poskytování) sociálních služeb.

(iii)

Model kauzalit a vztahů mezi jevy - identifikace souvislostí mezi sociálními jevy ve
společnosti a jejich dopady a návrhy adekvátních řešení. Obsahem zakázky je
analýza sociálních jevů identifikovaných v Katalogu sociálních jevů na základě
identifikace možné kauzální vazby mezi jevy. Z daných kauzalit plyne definice
možných nároků na sociální služby jako institut, který se podílí nebo může podílet
na řešení těchto jevů a prevenci rozvoje a šíření patologických a negativních jevů
ve společnosti.

Zaměření zakázky na datové uchopení sociálních jevů a procesů a modelování vztahů mezi
těmito jevy jako podklad pro alokaci sociálních služeb a příslušná rozhodnutí v územním
a geografickém smyslu prostřednictvím dostupných dat a datových zdrojů a aspirace na
konstrukci hypotetického modelu vztahů mezi sociální dynamikou a alokací služeb v území
byly východiskem pro nabídku a posléze i pro postup řešení celé úlohy.
Za hlavní východiska řešení GAC definovala tyto okolnosti:
(i)

Zkušenosti z práce s výsledky Analýzy sociálně vyloučených lokalit z roku 2006
ukázaly na výraznou přidanou hodnotu územního a mapového uchopení
a zobrazení sledovaných sociálních jevů a lokalit. Právě existence mapového
nástroje otevřela výsledky analýzy širokému využití ve správních a dalších
procesech na všech úrovních veřejné správy, ale také veřejného diskursu
o adekvátních politikách a nástrojích. Byla umožněna konkretizace a lokalizace
jevů do té doby diskutovaných spíše na celostátní a abstraktní úrovni.

(ii)

V mezidobí došlo ke značnému vzestupu kvality a uživatelského komfortu
v interaktivních IT geografických nástrojích jak z hlediska schopnosti absorpce
velkého objemu datových vrstev okamžitě dostupných v geografickém vyjádření,
tak z hlediska možnosti zobrazení a analýzy mezi různými sociálními procesy
v podrobném územním členění, což výrazně zvětšuje prostor pro datově
podložené usměrňování sociálních služeb, finančních a kapacitních alokací
a sledování vzájemných souvislostí s obecnější sociální dynamikou na všech
správních úrovních.

(iii)

Oproti roku 2005 kdy v kontextu kvantitativního zmapování sociálně vyloučených
lokalit spíše převládala skepse nebo nedůvěra k možnosti statistické
operacionalizace a datovému uchopení komplexních sociálních jevů a jejich
souvislostí, je v roce 2012 situace téměř opačná, k dispozici je rostoucí objem dat
v relativně podrobném územním členění, existuje správní poptávka po jejich
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zpracování a analýze a v neposlední řadě budou po zpracování výsledků
k dispozici podrobná a kvalitní data o obyvatelstvu, obcích a regionech ze Sčítání
2011. Množství produkovaných dat v podrobném územním členění naopak
vyžaduje kritickou analýzu a redukci pouze na vybrané typy dat, které nejsou ve
vzájemném korelačním vztahu.
(iv)

Potřeba interaktivní analýzy sociální dynamiky v územní perspektivě se ukázala
jako aktuální také u dalších resortů, zejména Ministerstva vnitra v souvislosti
s vývojem sociálně problematických kořenů kriminality a její prevence, dále
například v souvislosti s narůstajícími územními rozdíly ve výkonnosti studentů
a žáků v mezinárodních srovnávacích výzkumech jako je projekt PISA OECD, a
tedy v agendě resortu školství, dále pro oblasti související s výskytem sociálně
problémových dopadů jevů jako je zadlužení, osobní bankroty nebo zátěž
hazardem apod.

Na základě popsaných východisek se řešení úkolu ve spolupráci se zadavatelem orientovalo
na následující základní okruhy a postupné fáze řešení:
1. Na výběr a prezentaci interaktivního systému zpracování územních dat a diskusi
hlavních předností této zásadní modernizace datového uchopení sociálních procesů
a politik v podrobné územní perspektivě.
2. Na kategorizaci sledované oblasti sociálních jevů a procesů souvisejících s oblastí
sociálních služeb, a to včetně využití Katalogu zpracovaného pro potřeby širšího
rámce projektu, a dále včetně konstrukce hypotetického kauzálního modelu
ovlivňování poptávky po sociálních službách v územní perspektivě.
3. Operacionalizaci sociálních jevů do statistických indikátorů na podkladě kauzálního
modelu a vytvoření tabulky indikátorů sledovaných jevů s perspektivou jejich
uchopení v podrobných statistických datech v územní perspektivě.
4. Kritická analýza jednotlivých indikátorů s ohledem na možnosti jejich využití
v kauzálním modelu a verifikace dat.
5. Zjišťování zdrojů a dostupnosti vybraných datových indikátorů, získávání příslušných
datových souborů a jejich vkládání do zvoleného systému analýzy a správy dat pro
potřeby zachycení sociální dynamiky.
6. Vytváření předpokladů a personálních a organizačních kapacit pro vznik udržitelného
systému správy a využití dostupných dat pro analýzu vývoje a optimální zapojení
sociálních služeb do řešení identifikovaných sociálních procesů.
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2. Přednosti zapojení interaktivních geografických
datových systémů do posuzování sociální dynamiky a
navrhované řešení
V rámci projektu řešitelé zpracovali koncept zapojení interaktivního kartografického systému
na bázi Geographic Information System (dále GIS), který představuje poměrně běžný,
uživatelsky nenáročný a finančně dostupný systém, který je rovněž rozšířený ve veřejné
správě v ČR a který využívá a z hlediska poskytování dat podporuje také Český statistický
úřad. Jednotlivé verze tohoto nástroje jsou dále běžně využívány také v geografických
oborech v akademickém prostředí jak ve výzkumu, tak aplikačních projektech pro státní
správu. Navržení tohoto nebo obdobného systému byl pro předkládaný projekt důležitý
výchozí krok, který podstatným způsobem metodicky, metodologicky i z hlediska kvality
sledovaných dat definuje pracovní, statistické i datové „prostředí“ budoucího působení
hledaných nástrojů optimalizace sociálních služeb, jejich zpětného hodnocení i analýzy
relevantních sociálních procesů a jevů.
Z hlediska vlivu na sledovanou oblast řešitelé spatřují některé podstatné pozitivní vlivy
postupného přechodu z datových zdrojů a pramenů na územně orientované geografické
a interaktivní systémy „mapování“ sociální dynamiky:


Navržený přístup má potenciál robustně modernizovat informační základy veřejné
správy a formování správních i politických rozhodnutí na bázi dat a zpětné vazby
uplatňovaných politik ve sledovaných oblastech;



Projekt má šanci synergizovat veřejné politiky (v oblasti státní správy i samosprávy) se
sociální a ekonomickou dynamikou v územní perspektivě a v perspektivě územních
správních a samosprávních celků, a to s relativně malým časovým zpožděním datové
reflexe sociální dynamiky a možnosti jejích aktualizací podle potřeb veřejné správy;
projekt umožňuje jak horizontální kooperaci napříč jednotlivými politikami, tak
i vertikální spolupráci územních jednotek různých řádů.



Mapové znázornění umožňuje konkretizaci sociálních jevů a adresnější zacílení
intervencí a identifikaci skupin a území s kumulovanými riziky, včetně hodnocení
širších dopadů a souvislostí sociálních procesů a politik (zdravotní, bezpečnostní atd.),
a tím získání ucelenějšího obrazu o celkových nákladech/přínosech intervencí
(možnost hodnocení dopadů a nákladů nejen do sociálního systému, ale i vedlejších
nákladů neřešení sociálních problémů)



Veřejná správa ve sledovaných oblastech bude moci využívat průběžných
informačních toků plynoucích z vlastních aktivit a nebude odkázána na ad hoc zadané
výzkumy od externích zpracovatelů, naopak bude moci využívat externí kapacity
aplikovaného či akademického výzkumu pro analýzu nebo zpětnou reflexi vlastních
aktivit a rozhodnutí;



Navržený přístup má šanci dosáhnout a stabilizovat spolupráci různých resortů jak
v kumulaci různorodých dat, tak i v analýze identických dat pro různé a specifické
potřeby odlišných resortů, ale také odlišných úrovní veřejné správy, regiony, obce,
sdružení obcí apod.;



Navržený přístup má šanci standardizovat a empirizovat i komparativně rozdílné
perspektivy jednotlivých resortů a využít kumulaci jejich znalosti a rozhodovací
zkušenosti, stejně jako kumulaci a synergizaci poznatků a zkušeností z rozdílných
resortních agend;
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Projekt má šanci posilovat kontinuitu a stabilitu informačních základů veřejných
politik i v podmínkách rýsujících se politických turbulencí a personální diskontinuity
v jednotlivých úřadech a jejich složkách, vizualizace a geografické rozvržení dynamiky
sledovaných jevů je podstatně méně náročná metodika než studium tabulek
a výsledků jejich statistických zpracování, analýzy mohou být realizovány prakticky
v reálném čase a na ad hoc bázi pokud jde o výběr jevů nebo sektorových perspektiv
nebo územních jednotek či výběrů;



Projekt má šanci zvýšit důvěryhodnost rozhodování a politik u veřejnosti na bázi dat
a informací o reálné dynamice společnosti a distribuci veřejných zdrojů a zajistit
efektivnější alokaci zdrojů do potřebných oblastí a objektivnější hodnocení dopadů
opatření a politik na jednotlivých úrovních a zvýšit tak jejich nákladovou efektivitu.



Projekt má šanci zefektivnit alokaci veřejných zdrojů, snižovat zpoždění politik
a posilovat anticipační nebo dokonce preventivní komponenty veřejných a sociálních
politik.



Projekt má šanci stát se základnou pro efektivní a objektivně podloženou reflexi
sociálních aspektů jednotlivých územních a sektorových politik a jejich zohlednění
(zejména v rámci místních a regionálních strategií, rozvoje - synergie s MMR atd.)



Sdílení dat a sdílení výsledků jejich analýzy a zpracování bude posilovat horizontální
interakci různých komponent veřejné správy, horizontální meziresortní spolupráci
a v neposlední řadě také snižovat pravděpodobnost chybných subjektivních
rozhodnutí ať již z vrcholové politické úrovně nebo při personálních změnách. Důraz
na územní kontext lépe umožní zejména vertikální spolupráci mezi jednotlivými
úrovněmi veřejné správy v sociální a souvisejících oblastech a synergii celostátní,
regionální, lokální sociální politiky.



Celá veřejná správa získá schopnost intenzivnějšího využívání nejen dat, ale i kapacit
Českého statistického úřadu ve vlastní práci a zpracování vlastních nebo „cizích“ dat.

Model umožní mimo jiné analýzu sociálních jevů z hlediska:


vývoje (trendu, dočasných výkyvů, signifikantních změn)



horizontální distribuce a koncentrace sociálních jevů/skupin (relevantních z hlediska
potřebnosti sociálních služeb)



vertikální struktury sociálních jevů (specifika dle velikostní kategorie obcí, výskyt
v odlišných typech osídlení a s odlišnou dostupností veřejných a sociálních služeb)

2.1 Správa statistických dat v prostředí geografických informačních
systémů GIS
K práci s datovými soubory a vytváření map, popř. dalších výstupů potřebujeme následující
čtyři kroky:
1. Instalace software a požadavky na hardware
2. Datové soubory s prostorovými kódy
3. Prostorová data (hranice)
4. Pracovníka vyškoleného na práci se software

2.1.1 Software pro správu dat
Jako nejvhodnější GIS software doporučujeme ArcCatalog – ESRI, ArcGIS verze 10, která je
v současnosti dostupná na MPSV ve verzi tzv. licence „concurrent use“. Tato licence
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umožňuje předávání licencí mezi jednotlivými počítači, kde je software nainstalován. Osm
licencí formou „concurrent use“, které jsou v současnosti na MPSV, stačí pro správu GIS dat a
další licence není nutné kupovat.
Instalace software GIS na počítače MPSV může pravděpodobně provést IT oddělení MPSV.
V případě nutnosti nabízíme konzultaci nebo pomoc s nastavením. Pokud MPSV má pro
současné licence zaplacenu maintenance, doporučuji využít podporu firmy ArcData Praha,
která ji zdarma pro licence v rámci maintenance poskytuje. Samotná instalace a základní
nastavení software trvá cca 2-3 hodiny. Podrobnější nároky pro software ArcGIS jsou
uvedeny v balíčku s licencemi k programu. Software ArcGIS je instalován standardně na OS
Windows, v současnosti na OS Windows 7.
Nároky na hardware jsou standardní. Vyžadují standardní PC, nejméně 4 GB RAM operační
paměti, výkonný procesor nejméně 3 GHz, alespoň 1GB grafická karta, 1TB harddisk +
zálohovací zařízení pro bezpečné uložení dat (nejlépe tzv. do RAIDu, záležitost IT)

2.1.2 Datové soubory
Datové soubory mají podobu excelových xls nebo dbf. Údaje jsou vždy uváděny v řádku,
který představuje základní prostorovou jednotku (základní sídelní jednotka, obec, okres,
ORP) a je mu přiřazen unikátní kód prostorové jednotky, například šestimístný kód obce, kód
základní sídelní jednotky, apod. Kódy prostorových jednotek jsou standardně přiřazeny všem
územním jednotkám Českým statistickým úřadem. Tímto je k individuálnímu údaji přiřazen
územní kód, tj. je možné následně data vizualizovat v prostředí GIS. Prostorové kódy
administrativních jednotek jsou územně skladebné, tj. vždy je vhodné používat nejmenší
prostorovou jednotku, ze které lze podle potřeby agregovat data na vyšší úroveň. Tj.
například údaje za obce jsou skladebné do územních obvodů obcí s rozšířenou působností
(ORP).
Číselná data a prostorový kód územní jednotky musí mít excelový formát „číslo“, aby se data
dala dobře propojit do ArcGIS software a bylo s nimi možné počítat.
Alternativní možnost propojení datových souborů a územních jednotek prostřednictvím
názvů prostorových jednotek, například obcí není v podmínkách Česka vhodný a to z důvodů
diakritických i z důvodů neexistující „unikátnosti“ názvů územních jednotek na nejmenším
řádovostní úrovni Číselná data by měla být v „hrubé formě“, tj. bez výpočetních vzorců. První
řádek obsahuje popis ukazatelů, který by měl být unikátní v daném souboru.
Datové soubory doporučujeme třídit podle okruhů ukazatelů založených v modelu vzniklém
v rámci projektu a dále v adresářích po jednotlivých letech vždy ve stejném formátu buď
v jednoduchých adresářích nebo v prostředí geodatabáze.

2.1.3 Prostorová data (hranice)
Prostorová data mohou být ve dvou základních formách:
(i) ve formátu tzv. shapefile (SHP), což je speciální GIS formát, kdy je každá prostorová vrstva
tvořena z pěti dílčích souborů. Jedním z těchto pěti dílčích souborů je i soubor
v databázovém formátu DBF, který obsahuje „datovou část“ prostorové vrstvy, ostatní
4 soubory tvoří „prostorovou část“ prostorové vrstvy. SHP je základním formátem, ve kterém
jsou uchovávána a spravována prostorová data. V prostředí správce dat ArcView vidí uživatel
spravované prostorové vrstvy včetně jejich vizuálního náhledu a metadatových informací
o vrstvách.
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(ii) ve formě tzv. geodatabáze. Geodatabáze je pokročilejší forma správy GIS dat. Velmi
zjednodušeně řečeno je geodatabáze strukturovaným souhrnem vícero dílčích SHP vrstev
a datových souborů, který usnadňuje správu a manipulaci s daty. Uživatel, který preferuje
použití jednotlivých SHP souborů, může tyto vrstvy z databáze velmi jednoduše
vyexportovat, popřípadě po jejich úpravě zase vložit zpátky do geodatabáze.
V současnosti předpokládáme využití následujících prostorových dat (hranic)








hranice základních sídelních jednotek
hranice obcí
hranice ORP
hranice okresů
hranice krajů
hranice ČR
hranice policejních obvodů

Tato data jsou obsažena v tzv. Registru sčítacích obvodů (RSO), který distribuuje Český
statistický úřad (viz kontakt na Ing. Klaudu níže).
Jako doplňkové doporučujeme pořídit produkt ArcČR 500


fyzicko-geografické hranice - hory, řeky



komunikační linie - železnice, silnice, letiště

Tato a další data dodává firma ArcData ve formě tzv. ArcČR 500 státní správě a školám
zdarma. Je pravděpodobné, že již na MPSV existuje.1
Doporučujeme si v adresářích popř. v geodatabázi ukládat jednotlivé verze prostorových dat
tak, aby odpovídaly letům, ve kterých jsou statistická data pořizována. Důvodem je relativně
velká proměnlivost různých typů hranic. Například pro zobrazení výsledků voleb do PSP
v roce 2010 je potřeba mít vrstvu obcí k roku 2010. Ke sčítání lidu domů a bytů bude
vytvořena specializovaná vrstva během měsíce června 2012 (ČSÚ). Data z průběžné evidence
je možné zakládat na prostorových datech z příslušných RSO.

2.1.4 Požadavky na osobu, která bude s GIS pracovat
Pro dlouhodobou a koncepční práci s prostorovými daty doporučujeme vypsat na MPSV
jedno pracovní místo. Pro pracovníka je vhodné požadovat geografické vzdělání,
prokazatelné znalostí práce s GIS software a znalost práce se statistickými daty.2

1

kontaktní osoba na ČSÚ pro geografické produkty je Ing. Petr Klauda, správce dat a GIS, oddělení statistických
územních jednotek Český statistický úřad, V Ráji 872, 530 02 Pardubice, tel.: 466743462, 604714188, e-mail:
petr.klauda@czso.cz
2
V případě, že bude vyčleněn pracovník ze stávajících zaměstnanců MPSV, který nesplňuje kvalifikační
požadavky, nabízíme krátké školení základních věcí týkajících se tvorby map. Zároveň firma ArcData nabízí k
některým svým produktům zdarma nebo za poplatek základní i pokročilejší školení.
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3. Kategorizace sledované oblasti sociálních jevů a
procesů pomocí hypotetického kauzálního modelu
ovlivňování poptávky po sociálních službách v územní
perspektivě
3.1 Metodologická a analytická východiska
Východiskem pro formulaci a výběr sledovaných sociálních jevů byl Katalog sociálních jevů
zpracovaný pro MPSV, který více vrstevně a extenzivně popisoval jak bezprostřední oblasti
sociálních služeb definované zákonem i empirickou zkušeností z provozování organizací
poskytujících sociální služby, tak obecnější teoretickou úvahu a taxativní výčet jevů, které
s dynamikou poptávky po sociálních službách přímo či nepřímo souvisí.
Druhým důležitým parametrem pro formulaci hypotézy o výběru sledovaných jevů byly
statistické a datové požadavky navrhovaného systému GIS, jehož datová báze požaduje, aby
sledované jevy byly datově indikovány tak, že splní několik důležitých statistických
požadavků: (i) budou k dispozici v podrobném územním členění nejlépe za síť obcí nebo
v ještě podrobnějším územním hledisku; (ii) budou vykazovat varianci sledovaných
indikátorů, aby je bylo možné využít k zobrazení územních rozdílů a k analýze jejich
souvislostí s indikátory dalších jevů; (iii) budou dostupné ve spolehlivých a ověřitelných
datech navazujících na jevy z oblasti sociálních služeb a jejich relevantního okolí. (iv) budou
k dispozici z veřejných statistických zdrojů a budou sledovány v pravidelné periodicitě
Třetím důležitým parametrem byly expertní diskuse o hypotetických kauzálních vztazích,
které vyvolávají varianci poptávky po sociálních službách a tím i po alokaci finančních zdrojů,
a to tak, aby bylo možno hypotetické sledované oblasti operacionalizovat do datových
indikátorů, následně zpracovat do územních dat a statistik a konečně finálně podrobit
analýze a testování povahy jejich vzájemných souvislostí a vazeb v územním promítnutí
statistických dat.
Pro metodologii uchopení relevantní sociální dynamiky se ukázalo v postupu
operacionalizace jako podstatné, že model musí dokázat datově uchopit jevy a procesy,
které (i) mají územní a prostorový rozměr a jsou datově empiricky zachytitelné, dále že (ii)
jejich data lze realisticky získat v potřebných výše zmíněných parametrech a v reálném čase
tak, aby byla schopna plnit obsahově systém GIS a (iii) že model bude koncipován jako –
z hlediska datového naplnění územních vrstev GIS – postupně expandující od základních
sledovaných oblastí sociální dynamiky relevantní pro tok finančních prostředků skrze agendy
MPSV směrem k dalším relevantním oblastem, zejména v jiných resortech a v neposlední
řadě v dalších vrstvách sociální dynamiky země.

3.2 Obsahové vrstvy hypotetického modelu
Oproti značně rozlehlému Katalogu sociálních jevů mířila konstrukce modelu opačným
směrem, a to k vymezení nezbytně nutných jevů a procesů pro zachycení podstatných
determinant poptávky po sociálních službách, determinant sociálních podmínek
a charakteristik života a obyvatel ČR, v prvé fázi bez ohledu na existenci či neexistenci jejich
datových indikací.
V koncepční fázi řešitelský tým relevantní jevy rozčlenil do tří samostatných vrstev:
A/ Vrstva zákonem vymezených sociálních služeb a jejich uživatelů a distribuce těchto služeb
pro hlavní demografické skupiny v územním rozměru.
Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením

10

B/ Vrstva spotřebitelů dávkových systémů, pojistných či nepojistných, kteří se ocitají ve sféře
dávek v důsledku dlouhodobých (důchod, invalidita, nemoc) či krátkodobých problémů
například na trhu práce (nezaměstnanost, insolvence) nebo prostorového vyloučení a trhu
s bydlením (bezdomovectví, sociální vyloučení, hmotná nouze), a kteří se buď mají šanci po
přechodném období opět vrátit na trh práce a „odejít“ z dávkových a podpůrných systémů,
nebo se naopak mohou dostat do hlubších sociálních problémů a posunout se k závislosti na
sociálních službách. Zohledněn byl zejména význam dávek pro navazující potřebu sociální
práce a sociálních služeb a různorodost cílových skupin sociálních služeb.
C/ Vrstva sociálně-ekonomických determinant, které vyvolávají otřesy nebo výkyvy v sociální
dynamice a na trhu práce a zaměstnanosti, v příjmovém či dluhovém propadu obyvatel
a domácností, kteří se v důsledku ocitají krátko nebo středně době v sociálním podpůrném
systému. Tyto výkyvy nebo regionální rozdíly lze ovlivňovat právě prostřednictvím veřejných
politik, ale i sociálními pojistnými a podpůrnými systémy.
D/ Vrstva obecných sociálních a demografických procesů, včetně civilizačních, které vtiskují
společnostem, životním cyklem, prodlužováním života nebo růstem počtu osamělých
a jednočlenných rodin a domácností, podstatné demografické a sociální charakteristiky,
jejichž důsledkem je expanze poptávky po sociálním podpůrném systému, sociálních
službách a dávkách a jde o růst poptávky, který je spojen nejen s růstem kvality života,
prodlužováním jeho délky, ale i vyžadovaným vyšším standardem civilizačních, sociálních,
demografických a kulturních podmínek jak v rámci ČR, tak i vysokým standardem vyspělého
světa, který postupně přebíráme a který je v oblasti sociální dynamiky postupně vyžadován.
Rozlišení čtyř základních okruhů, v kterých představují sociální služby, jejich nabídka
i poptávka, cílovou proměnnou, pojistné a nepojistné dávky podporující krátkodobě či
dlouhodobě ekonomicky neaktivní populaci, jsou endogenním prostředím pro výskyt
sociálních služeb a nakonec proměnlivá oblast sociálně-ekonomické dynamiky na jedné
straně a neovlivnitelné charakteristiky vývoje demografické struktury společnosti,
představují exogenní faktory dynamiky poptávky po sociálních službách a dávkách. Tento
základ hypotézy o kauzálních vztazích je zobrazen v následujícím modelu a tento model je
východiskem operacionalizace do indikátorů a dat, s kterými pracujeme jak v tabulce
koncentrující informace o typu indikátorů pro jednotlivé vrstvy modelu, ale rovněž také
dostupnost jejich datového pokrytí.

3.3 Operacionalizační model
Modelové zobrazení hypotetických vztahů mezi širšími vrstvami sociálních a ekonomických
jevů a procesů ukazuje centrální pozici jak sociálních služeb tak zdravotně nebo ekonomicky
vyvolaných „vypadnutí“ obyvatel z pracovního trhu a přechod do systému dávek a případně
služeb. Tato základní vrstva komplexu sociálních výdajů bude tvořit – v geografické verzi
interaktivní mapy – základní vhled do územní distribuce poptávky po službách a dávkách
a sama o sobě umožní sledovat agendu MPSV a sociální výdaje v regionech, obcích a ve
vzájemné souvislosti nebo nesouvislosti.
Exogenní determinační prostředí, které ovlivňuje variabilitu v charakteru a intenzitě
sociálních výdajů v různých částech území a v sociálních skupinách představují dvě skupiny
charakteristik. Exogenní faktory umožňují vystihnout kontext a možnosti řešení sociálních
situací jednotlivými skupinami v jejich přirozeném sociálním prostředí a vlastními zdroji.
Spodní část modelu identifikuje vývoj v základních demografických charakteristikách
populace a jejího složení. Model zdůrazňuje následující dlouhodobé a trvalé změny skladby
populace a domácností:
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Prodlužování života a stárnutí populace je realitou nejen pro důchodový systém, ale
má rostoucí význam zejména z hlediska potřebnosti sociálních služeb, narůstá počet
jednočlenných domácností důchodců a osob v nejvyšších věkových kategoriích nad
85 let, s výraznou převahou žen, jejichž nároky na různé formy sociální podpory a
služeb budou zřejmě dále růst a které mohou být také více ohroženy chudobou a
sociálním vyloučením.



Obdobně – jak ukázaly předběžné výsledky Sčítání 2011 – dochází zřejmě
k významným změnám v rodinném modelu života a reprodukce a mimořádně narostl
podíl samostatně žijících osob nebo jednočlenných rodin a domácností se závislými
dětmi. Tento proces postupuje s mimořádnou dynamikou zejména v růstu podílu
samoživitelek se závislými dětmi. U těchto domácností závislých na jednom příjmu je
pochopitelně zvýšená pravděpodobnost vyšších sociálních dopadů při ztrátě
zaměstnání, ztrátě příjmů, dlouhodobé nemoci apod. a pravděpodobnost poptávky
po navazujících sociálních službách.



Statistická evidence musí zachytávat také vývoj podílu invalidních občanů,
dlouhodobě nemocných a zdravotně postižených, protože tvoří významnou
potenciální klientelu sociálních služeb a v mnoha ohledech jsou na sociálních službách
závislí. Většina těchto osob je příjemcem některé ze sociálních dávek a lze tedy
identifikovat jejich prostorovou distribuci ale případně i demografické charakteristiky.



Relativně novým fenoménem, který vstupuje a bude vstupovat do sociálního
systému, jsou dlouhodobě nebo trvale usídlení cizinci a zejména imigranti z třetích
zemí, v našem případě nejvíce z východní Evropy a Asie. Jakkoliv zřejmě dosud
většina z těchto komunit pracuje a žije mimo systém sociálních dávek nebo služeb, lze
předpokládat, že se s rostoucím podílem na platbách a měnící se intenzitou a
strukturou migrace vzroste i poptávka po sociálních službách. Jedná se o skupinu,
která v určité fázi může potřebovat některou sociální službu, čelit bariérám v přístupu
ke službám a která je jednou z cílových skupin sociálních služeb a předmětem zájmu
sociální a integrační politiky. Specifickou otázkou pak je celý balík problémů vázaný
na ekonomické imigranty, mnohdy bez rodin, kteří se po ztrátě zaměstnání ocitají ve
složitých podmínkách bez podpory, obdobně je třeba reflektovat fakt, že do našeho
sociálního systému budou legální, ale i nelegální zahraniční migranti vstupovat stále
více a je to nová kategorie klientů.

Výše uvedené čtyři okruhy osob a s nimi spjaté sociální dynamiky považujeme za minimální
nezbytnou oblast exogenních faktorů růstu poptávky po sociálních službách, která má
objektivní a invariantní charakter civilizačního a demografického vývoje a je třeba, aby
subjekty odpovědné za sociální služby a jejich dostupnost tento vývoj anticipovaly
a „modelovaly“ z hlediska územní distribuce těchto skupin. Samozřejmě by bylo možné jít
ještě dále do detailu a dalšího výčtu, ale uvedené považujeme za nezbytné minimum i pro
operacionalizaci a uchopení v datové podobě.
Další vrstva exogenních determinant poptávky po sociálních službách, které jsou v horní části
modelu, má těsnější návaznost na sociálně-ekonomický, ale i politický vývoj, regionální
dynamiku apod. Jde o proměnné, jejichž intenzita i povaha vlivu na poptávku po službách se
může měnit a také mohou být ovlivněné aktivní politikou státu, regionu nebo obce.


Zdravotní stav populace je důležitým faktorem diferenciace a variance poptávky po
službách a jedním z důležitých ukazatelů odrážejících úroveň sociální rozvinutosti či
problémovosti území. Krátkodobá nemocnost a její frekvence nebo dlouhodobější či
chronická nemocnost jsou variabilní faktory, jejichž vývoj, územní a sociální
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diferenciaci bude užitečné monitorovat zejména v podmínkách narůstající variability
nejen úrovní zdravotní péče, ale také sociální variability v prevenci, zdravotním stavu
atd. Důležitá je rovněž provázanost sociálních a zdravotních jevů, zdravotních a
sociálních politik i služeb a zajištění jejich územní integrace, která nabývá na významu
v kontextu stárnutí populace a rostoucí potřeby dlouhodobé péče.


Výskyt sociálně patologických jevů, jejich rozšíření, ať již jde o kriminalitu, drogy,
hazard a gamblerství atd. zasahují v regionech s největší strukturální zátěží a
propojují se s obtížnou sociální situací nejen u nízko kvalifikované nebo
nezaměstnané mládeže, ale například u jednočlenných domácností, samoživitelek se
závislými dětmi. Právě v těchto sociálních vrstvách lze předpokládat zvýšené riziko
proměny sociálních potíží s problémovými životními strategiemi a nárůstem
sociálních rizik pro děti například samoživitelek nebo nezaměstnaných a
nekvalifikovaných matek. Sociálně patologické jevy vyvolávají potřebu intervence a
specifických sociálních i zdravotních služeb s cílem prevence zhoršení stavu a situace
a současně ochrany společnosti. Jedná se o důležitý průsečík zájmu několika resortů
(MPSV, MZ, MŠMT, MV). Vzájemná interakce sociálních, bezpečnostních a kriminalitu
sytících faktorů by měla představovat – v územním průřezu – jednu z prvých
přidaných hodnot spolupráce resortů MPSV a MV ČR.



Variabilní a místy extrémně nízká výkonnost vzdělávacího systému a zejména
základních a středních škol je zjevná jak ve výsledcích mezinárodního srovnávacího
výzkumu OECD PISA, tak z výsledků testů, hodnocení kvality hodnocení ve školách
OECD, ze soukromých analýz (Scio, Eduin, ale i ČŠI). Navíc některá data ukazují, že
podprůměrná výkonnost a nekvalitně vzdělaní žáci jsou zejména ve strukturálně
zatížených regionech s kumulací sociálních problémů, nezaměstnanosti a přítomností
sociálně vyloučených lokalit a chudoby. Nekvalitní vzdělání, vysoké podíly dětí ve
speciálních školách, vysoký podíl zameškaných hodin, neefektivní výuka profilových
předmětů nejsou prostorově distribuovány nahodile. A právě tam, kde by bylo třeba
nadprůměrné výkonnosti škol, posiluje nekvalitní vzdělání nárůst poptávky po
dávkách i sociálních službách, v propojení s výše zmíněnou kumulací problémových
jevů. Kvalita vzdělání a škol propojují agendu sociálních služeb s agendou MŠMT, ale i
krajských úřadů a obcí, které ZŠ zřizují. Nízká kvalita a inkluzivita vzdělávání se pak
následně promítají do vyšších nákladů na sociální dávky a služby.



Fungování trhu práce a prostor k mobilitě a dynamice pracovního trhu přímo ovlivňují
proces územní diferenciace a úroveň nezaměstnanosti (dlouhodobé i krátkodobé).
Vysoká úroveň nezaměstnanosti indikuje nižší ekonomickou výkonnost regionu a tím
i nižší objem prostředků v domácnostech a vede k vyšším nárokům také na různorodé
sociální služby. Ale je samozřejmě otázkou, kterou bude muset řešit analýza
územních dat, do jaké míry je územní diferenciace proporčně vytvářena
demografickými, sociálními a také ekonomickými faktory a také, v jakém směru tato
determinanta působí.



Relativně novým jevem, spjatým nejen s finanční krizí, ale zejména s mírou zadlužení
populace, ať již jde o zadlužení na dlouhodobou spotřebu, jako jsou hypotéky,
splátkové nákupy, ale i půjčky a úvěry, nebo zadlužení rodin v pásmu chudoby a
sociálně vyloučených komunit, kde má dlouhodobě devastující účinky lichva,
zadlužení na nájmech apod. Návazné exekuce, které jsou dnes realizovány i do
důchodových a dávkových systému respektive například na hypotéční či jiné úvěry,
akcelerují faktické či právní bankroty, ztráty bydlení, rozpad rodinných vazeb,
bezdomovectví apod. Rychlá akcelerace insolvence, exekucí a bankrotů v některých
Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením
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regionech představuje akcelerující sociální zátěž mířící právě do oblasti sociálních
služeb, ale rovněž zdravotních, psychických a sociálních traumat jedinců a rodin.
V případě dlouhodoběji sociálně vyloučené populace tato situace aktivuje
mechanismy rodinné a příbuzenské solidarity. V případě rodin a osob bez dřívější
zkušenosti se ztrátou solvence a exekucí majetku nebo bydlení jde o velice rizikovou
sociální situaci, kde mohou sociální služby výrazně pomoci. Je ale skutečností, že
z této oblasti prakticky dosud nebyla žádná data ani zpracována ani analyzována,
jakkoli jsou k dispozici, zejména pokud jde o exekuce dávkových a důchodových
plateb nebo individuální bankroty. Zatím obtížně dostupná je evidence
bezdomovectví a to jak z hlediska místa původu, tak i z hlediska výskytu sledovaného
jevu, jakkoli nepřímé indikace ukazují značnou akceleraci počtu takto zasažených
osob a jejich koncentraci v Praze a dalších větších (regionálních) centrech.


Specifické regionální podmínky, pokud jde o kvalitu životních podmínek, dostupnost
a dosažitelnost některých služeb a v neposlední řadě stav životního prostředí.
Dosavadní ad hoc výzkumy a analýzy ukazují značnou kumulaci většiny zmiňovaných
problémů v některých regionech ČR, na které se navazuje i zhoršené životní prostředí
a s ním přímo či nepřímo spjatá nemocnost. Model tak umožňuje analyzovat
provázanost různých sociálních charakteristik a charakteristik životního prostředí a
zdravotního stavu.



Trh s byty představuje jeden z faktorů, který se nejvýrazněji podílel na vzniku sociálně
vyloučených lokalit a na kumulaci a segregaci sociálně vyloučených lokalit a ghett
v regionech a obcích severních regionů ČR, zejména v panelových sídlištních
komplexech ze 70. a 80. let. Jak spekulace s atraktivními lokacemi v historických
jádrech měst, tak privatizace obecních bytů a domů i v případě panelových sídlišť,
která byla předmětem spekulativních nákupů pro „nastěhování“ sociálně slabých a
vyloučených rodin, vytvořily poměrně masivní byznys s chudobou, který se postupně
obrací a navazuje na státní dávkové a podpůrné systémy, které se skrze bydlení
(nájemné) přečerpávají do privátních firem. Podle ad hoc výzkumů přitom invertují
„cenu bydlení“ a mapy nájemného a činí z nejhorších bytů relativně a mnohdy i
absolutně nejdražší bydlení sociálně dotované státem. Přitom narůstá intervenční
význam a potenciál existence sociálního bydlení a sociálního bytového fondu
v majetku měst a obcí, které zažívají nárůst chudoby, osobních bankrotů, dlouhodobé
nezaměstnanosti apod. Mapování cen bydlení, dostupnost sociálního bydlení, aktivity
obecních zastupitelstev v této oblasti představují mimořádně významný intervenující
faktor, který je dlouhodobě nezmapován.



Rezidenční mobilita a naopak stabilita populace jsou historické fenomény, které však
dnes prožívají podstatné změny v důsledku snahy domácností a rodin, které ukončí
ekonomickou aktivitu, opouštět prostředí drahých měst a stěhovat se do méně
urbanizovaných a často periferních oblastí. S tím souvisí i probíhající migrace
obyvatelstva sledující pracovní a jiné příležitosti. Pro sociální charakteristiku dané
populace a vyvolané celou řadou vzájemně protichůdných faktorů, které působí na
rozdílné socioprofesní i věkové skupiny obyvatelstva. Z dlouhodobého hodnocení
migračních proudů v Česku však vyplývá, že lokality, které mají negativní sociální
status, jsou převážně zdrojem emigrace, zatímco regiony s kvalitním
socioekonomickým prostředím jsou dlouhodobě migračně ziskové. Pro kontext
dostupnosti nebo distribuce sociálních služeb jde o významné procesy, které je třeba
průběžně sledovat a analyzovat jak na úrovni státu, tak regionů a obcí.
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Grafické vyjádření modelu představuje obrázek:
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4. Operacionalizace hypotetického kauzálního modelu do
zdrojových dat a indikátorů. Popis zdrojů dat, jejich lokace
a dostupnost, parametrizace výpočtu indikátorů.
Transformace hypotetického modelu do map sledovaných sociálních jevů a procesů vyžaduje
jejich datovou indikaci a získání příslušných datových souborů, z kterých se indikátory
zpracují.

4.1. Některé principy operacionalizace a výběru datových indikátorů
Projekt se v této fázi po diskusi v týmu i se zadavatelem zaměřil na následující metodologické
principy datové reprezentace základních položek hypotetického kauzálního modelu:
(a)

Pro každou položku modelu je třeba získat indikátory, které mají co
nejpodrobnější územní datové pokrytí například pro všechny obce nebo
v ještě jemnější struktuře;

(b)

Indikátory se vzájemně nepřekrývají zejména významově a obsahově,
statisticky silně korelované indikátory budou redukovány;

(c)

Jde o datově důvěryhodný zdroj, u kterého je předpoklad periodické
aktualizace dat;

(d)

Pro zahájení práce se systémem GIS a jeho datovou náplní projekt
upřednostňoval srozumitelné, zdrojové indikátory před transformovanými
daty nebo daty z výzkumů nebo v menším rozlišení (např. pouze kraj);

(e)

U determinant, které nemají datovou indikaci lze zadat jejich pilotní
testování, které by bylo možné v budoucnu rutinizovat a zařadit do
standardního souboru indikátorů, který bude pravidelně a periodicky
sledován a k dispozici pro aktualizaci informací – například ročně;

(f)

Jako páteřní jsou považována zdrojová data získávaná příslušnými resorty
pro svou vlastní práci a perspektivně fungující jako vklad nebo podíl
v modelu a datovém zobrazení sociální a územní dynamiky.

(g)

Cílem je rozběhnutí práce Mapy v systému GIS i na neúplném souboru
indikátorů s jasnou časovou perspektivou jejich doplnění a kompletování;

(h)

Pro rozběh Mapy projekt považuje za základní datovou indikaci položek
a vrstev výše zobrazeného modelu.

(i)

Pokud jde o zdroje dat, páteř projektu představují (i) data z MPSV ČR a jím
řízených institucí využitelná jak v dávkových systémech, sociálních
službách, tak nepřímo indikující další jevy; (ii) Data ze spolupracujících
resortů (například MV ČR, MF, MŽP, MŠMT, MSp); a konečně (iii) data
zpracovaná a poskytnutá Českým statistickým úřadem, zejména pokud jde
o výsledky Sčítání 2011. Vždy se jedná o data, která jsou pro potřeby
orgánů státní správy poskytovány zdarma nebo jsou dostupné ve veřejné
databázi.
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4.2. Popis vybraných indikátorů, jejich datových zdrojů, původu a
časové dostupnosti dat a metadatová tabulka (Mapa zdrojů dat)
V této kapitole používáme strukturu jednotlivých dimenzí tak, jak je použita v kapitole 3.3 a v
grafické prezentaci modelu. Elektronická příloha této zprávy Mapa_zdroju_dat.xls obsahuje
detailní informace o všech šedesáti dvou ukazatelích s metadaty ve 27 sloupcích. V textu se
tedy jedná o zevrubnější popis a vysvětlení jednotlivých indikátorů modelu s hodnocením
reliability dat, jejich dostupnosti a metodice statistického zjišťování. U jednotlivých
indikátorů jsou v závorkách uvedeny zkratky indikátoru, které budou dále využívány v
prostředí GIS jako název sloupce a kód indikátoru z původní širší databáze zvažovaných
ukazatelů v průběhu řešení projektu. První dvě čísla kódu vyjadřují zařazení do dimenze,
druhá dvě čísla pořadí indikátoru. Pořadí indikátorů není číslováno v souvislé řadě (několik
indikátorů bylo v průběhu testování reliability, variance a dostupnosti dat vyřazeno).

4.2.1 Demografická struktura
Demografická struktura patří mezi zásadní charakteristiky území, ovlivňuje poptávku po
sociálních službách, ekonomickou aktivitu a následně i ekonomickou úroveň sledovaného
území. Do datového modelu jsou zařazeny především indikátory determinující závislou
složku populace bez ekonomické aktivity. Vybrány byly indikátory: Podíl seniorů ve věku 75 a
více let (p75; 2102), dále tzv. Index ekonomické zátěže (iez; 2103) a Podíl jednočlenných
domácností seniorů (jds; 2104).
Podíl seniorů v populaci vyjadřuje základní informaci o demografické struktuře území. Jako
derivát je vypočten index ekonomické zátěže, který obsahuje poměr mezi ekonomicky
neaktivním obyvatelstvem (dětí, důchodců, rodičů na rodičovské dovolené,
nezaměstnaných) na 100 ekonomicky aktivních obyvatel. Vyjadřuje tedy podíl neproduktivní
složky lokální populace.
Specifickým indikátorem hodnotícím narůstající skupinu potenciálních příjemců sociálních
služeb je podíl jednočlenných domácností seniorů nad 75 let na 100 cenzových domácností.
Tento indikátor je potřeba založit na speciálním výstupu ČSÚ. Všechna data, která je potřeba
naplnit do této subdimenze, jsou získávána v podrobné struktuře jednou za deset let ze
Sčítání lidu, domů a bytů za celou populaci České republiky, které zabezpečuje ČSÚ. Údaje
budou v potřebné podrobnosti dostupné během léta 2012 a mohou být do modelu následně
zařazeny. Údaje o věkové struktuře v podrobnosti obcí lze doplňovat ročně z průběžné
evidence demografických dat ČSÚ.

4.2.2 Neúplné rodiny
V této subdimenzi je zařazen jediný indikátor Neúplné cenzové domácnosti (ncd; 2201).
Indikátor sleduje podíl neúplných cenzových domácností (bez jednoho z rodičů) s dětmi
připadajících na 100 cenzových domácností. Údaje jsou dostupné v podrobné struktuře
jednou za deset let ze Sčítání lidu, domů a bytů za celou populaci České republiky, které
zabezpečuje ČSÚ. Údaje budou v potřebné podrobnosti dostupné během léta 2012 a mohou
být do modelu následně zařazeny.
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4.2.3 Zdravotní postižení
Tato část obsahuje indikátory, které mají za cíl pokrýt oblast zdravotních postižení. Do
subdimenze byly zařazeny tři indikátory: Zdravotně postižení (zp; 2301), Příjemci invalidní
důchodů (pid; 2302) a Příjemci příspěvků na péči (ppp; 2303).
Podíl zdravotně postižených v populaci - data v současné době nemáme k dispozici. Nebylo
možné prověřit jejich reliabilitu a případné potřebné úpravy pro datový model.
Podíl invalidních důchodců v populaci je prozatím dostupný (MPSV, ČSSZ) pouze v členění do
okresů (77 jednotek) v podrobném členění v měsíčně periodicitě. Pro geografickou analýzu
jsou tato data ovšem nedostatečná a je potřeba nadále údaje sledovat v podrobnosti obcí.
Navrhujeme prověřit, zda databáze neobsahuje například adresy příjemců, které by šly na
základě číselníku UIR-ADR následně kódovat do obcí nebo i menších územních celků.
Příspěvek na péči - data v současné době nemáme k dispozici. Nebylo možné prověřit jejich
reliabilitu a případné potřebné úpravy pro datový model.

4.2.4 Cizinci
Specifickou skupinou osob sledovaných vrámci datového modelu jsou cizinci, na jejichž
populaci jsou vázány i specifické okruhy sociálních služeb. Je potřeba ovšem poznamenat, že
se jedná o značně heterogenní skupinu osob s různými důvody pobytu v České republice.
Obecně se zaměřujeme především na cizince, kteří mohou mít nižší sociální a ekonomický
status a jsou potenciálními příjemci sociálních služeb v České republice. Do databáze byly
zařazeny tři indikátory: Podíl osob s jiným než českým státním občanstvím (ciz; 2401), Podíl
osob s občanstvím mimo země Evropské unie (cme; 2402) a počet azylantů (az; 2403).
Údaje o podílu osob s jiným než českým občanstvím a podílu cizinců mimo země EU může
nepřímo indikovat zvýšenou koncentraci cizinců přijíždějících do České republiky převážně z
ekonomických důvodů. Obecně je možné využít dva datové zdroje. Reliabilita obou datových
zdrojů je ovšem diskutabilní a statistika cizinců v České republice je zřejmě neúplná. V
relativním vyjádření - jako podíl cizinců na trvale bydlící populaci - mohou i neúplná data
upozorňovat na zvýšené koncentrace a ve vývojovém pohledu zejména na trendy v územní
koncentraci vybraných skupin cizinců v konkrétních typech prostředí v České republice. V
našem datovém modelu využíváme údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, které
poprvé umožňují postihnout nejen trvale bydlící obyvatelstvo ale také osoby přítomné v
rozhodný okamžik v daném místě. Za vhodné doporučujeme ovšem kombinovat tato data s
údaji Ministerstva vnitra, z průběžné evidence ISEO, dat cizinecké policie.
Součástí sledování v rámci této subdimenze jsou i počty azylantů v České republice. Pro
podrobnou geografickou analýzu je jejich absolutní počet nedostatečný, jsou navíc
koncentrováni pouze v několika obcích v České republice. Vliv osob koncentrovaných v
institucích na lokální sociální prostředí je zároveň diskutabilní i v případě jiných zařízení
(dětské domovy, zařízení pro seniory, věznice apod.). Přesto jsou informace o této skupině v
řešeném projektu důležité a je možné je v datovém modelu ponechat a zobrazit i v GIS
vizualizacích.
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4.2.4 Zdraví
Ve skupině zdravotních ukazatelů je zařazeno šest indikátorů: Střední délka života při
narození (e0; 3101), Hrubá míra úmrtnosti (hmú; 3103), Pracovní neschopnost (pn; 3104),
Prevalence žloutenky (žl; 3105), Index potratovosti (ip; 3106) a Děti narozené mladistvým
matkám (mm; 3107).
Střední délka života může být vypočtena pro libovolný věk v rámci populace a je odděleně
hodnocena pro muže a ženy. Za referenční rámec kvality života a zdravotní péče je
mezinárodně považována střední délka života při narození (naděje života). Údaj není možné
vytvářet za malé populace. Český statistický úřad publikuje data do úrovně ORP.
Hrubá míra úmrtnosti udává počet zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu v území.
Tento ukazatel bývá v některých případech standardizován, tj. očištěn o vliv věkové
struktury. V datovém modelu vycházíme z předpokladu, že věk je pouze jedním z
diferencujících faktorů a využíváme míru prostou. Údaje jsou ročně k dispozici do úrovně
obcí z ČSÚ.
Pracovní neschopnost (nemocnost) je sledována ČSSZ bohužel pouze do úrovně jednotlivých
krajů. Podrobnější údaje v detailním členění podle obcí nebyly v rámci projektu získány.
Reliabilita dat a jejich srovnatelná vypovídací schopnost v různě ekonomicky výkonných
krajích České republiky je diskutabilní.
Údaje o nemocnosti na různé typy hepatitidy je možné získat z ÚZIS v členění na ORP. Pro
databázi je použita suma všech onemocnění na různé typy hepatitidy. Typ C odráží uživatele
drog, A a B špatné hygienické podmínky.
Index potratovosti udává počet potratů na 100 živě narozených dětí během jednoho roku. Z
důvodu menšího počtu událostí je potřeba na úrovni obcí počítat alespoň pětileté průměry
hodnot. Údaje jsou ročně dostupné z průběžné evidence ČSÚ. Alternativně je možné počítat
pouze uměle přerušená těhotenství (UPT).
Děti narozené mladistvým matkám (ve věku 15-17 let) ukazují na potenciální ekonomické a
sociální problémy v rodině. Údaje použité v tomto ukazateli je nutné speciálně zadat ČSÚ.
Jsou obsaženy ve výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů, ale nejsou standardně v úrovni obcí
publikovány. Údaje je možné sledovat z průběžné evidence ČSÚ.

4.2.5 Sociální patologie
Tato subdimenze zahrnuje největší počet indikátorů. Mezi ukazateli jsou zastoupeny Obecná
míra kriminality (omk; 3201), Vybavenost hracími automaty (ao; 3204), Domácí násilí (dn;
3206), Drogově závislí (dz; 3207), Počet dětí evidovaných OSPOD (ospod; 3208), Propuštění
vězni (pv; 3209); Podíl voličů extrémistických stran (ve; 3210) a Hrubá míra rozvodovosti
(hmr; 3211).
Ze statistiky kriminality, která je evidována Evidenčně statistickým systémem Policejního
prezidia, byl vybrán ukazatel obecná míra kriminality. Data je v současnosti možné získat za
oblastní oddělení policie, které se územně nekryjí s rozlohou obcí. Již v současnosti ale
pracovníci Policejního prezidia zpracovávají s pomocí GIS evidenci v podrobnosti
katastrálních území. Tato data bude možné načítat do území obcí nebo pracovat v ještě
podrobnějším měřítku (například na území velkých měst). Pro zobrazení dat je potřeba
použít prostorovou vrstvu hranic oblastních oddělení policie (shp).
Ministerstvo financí poskytlo údaje o počtu a rozmístění různých typů výherních automatů. V
databázi je zařazena míra počtu automatů na 1000 obyvatel. Počty je možné sledovat buď
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pouze pro výherní hrací přístroje, nebo v kombinaci s dalšími typy (terminály, kasina, kurzové
sázení apod.). Údaje o lokalizaci jsou dostupné až do úrovně adres, což umožňuje
podrobnější analýzy i uvnitř větších měst.
Domácí násilí - data v současné době nemáme k dispozici. Nebylo možné prověřit jejich
reliabilitu a případné potřebné úpravy pro datový model.
Údaje o uživatelích drog eviduje Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové
závislosti pouze v podrobnosti krajů České republiky. Pro datový model nelze bohužel tuto
úroveň sledování využít.
Počet dětí evidovaných orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou k dispozici opět
pouze v podrobnosti krajů, což považujeme pro územní analýzy za nedostatečné.
Statistika Vězeňské služby o propuštěných vězních obsahuje údaje o ukončení vazby podle
obce trvalého bydliště osob a důvodu ukončení vazby. I když můžeme předpokládat pouze
částečnou shodu se skutečným místem pobytu osob, lze tento indikátor využít k přibližné
lokalizaci míst se zvýšenou koncentrací sociálně patologického chování.
Podobným typem indikátoru je podíl hlasů odevzdaných extremistickým stranám. Pro údaje
z voleb do Parlamentu v roce 2010 byl vybrán podíl hlasů pro Dělnickou stranu sociální
spravedlnosti. Jelikož se mohou názvy extremistických stran ve volbách lišit, doporučujeme
pro dlouhodobé sledování počítat spíše s pořadím obcí v procentech odevzdaných hlasů v
rámci celého souboru obcí. Údaje jsou v detailu obcí (popř. městských částí) k dispozici ze
statistik Českého statistického úřadu.
K dalším ukazatelům sociálně patologického chování je možné zařadit hrubou míru
rozvodovosti. Ukazatel je možné založit na datech z průběžné evidence demografických data
a Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Údaje jsou dostupné v podrobné struktuře jednou za deset
let za celou populaci České republiky a budou v potřebné podrobnosti dostupné během léta
2012 a mohou být do modelu následně zařazeny. V případě sledování demografických
událostí v detailu obcí je nutné využít alespoň pětileté průměry, čímž se zamezí oscilaci dat u
malých populací.

4.2.6 Vzdělání
Vzdělání patří mezi podstatné determinanty sociálního chování a odráží stav sociálního
prostředí v dané lokalitě. Do databáze byly vybrány údaje o věkově specifické vzdělanosti
Vzdělanost mladých osob (zš; 3301) a Počet zameškaných hodin ve škole (zh; 3302).
Data o vzdělanostní struktuře jsou dostupná v detailu obcí pouze jednou za deset let v rámci
Sčítání lidu, domů a bytů. Podíl osob s nejvyšším dokončeným základním vzděláním v
populaci mezi 20-30 lety je nutné založit na speciálních výstupech ČSÚ, které nejsou běžně
publikovány. ČSÚ však údaji disponuje a indikátor bude možné vypočítat po finalizaci
výsledků cenzu během léta 2012.
Počet zameškaných hodin výuky na základních školách podle dohody začne evidovat Česká
školní inspekce podle návrhu metodiky GAC. Zameškané hodiny na žáka indikují podíl žáků se
zhoršujícím se vztahem ke škole, vzdělání a tím i kvalitě vzdělání s vyšší pravděpodobností
ukončení vzdělávacího procesu po základní škole a rizikem nezaměstnanosti vyvolané
nekvalifikovaností. Indikátor také může vyjadřovat podíl zastoupení žáků ze sociálně
vyloučených nebo sociálně znevýhodněných rodin a komunit. V návrhu předaném ČSI je
rovněž obsažen doporučený doplňkový indikátor přítomnosti speciálních tříd nebo
výukových programů ve škole. Indikátor tedy bude za jednotku „škola“ a bude v této chvíli
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základním, pokud jde o riziko „drop out“ žáků bez kvalifikace. Data je nutné s využitím
adresáře škol převést do územního členění za obce. Údaje nemáme v této chvíli k dispozici.

4.2.7 Ekonomická úroveň
Do subdimenze zohledňující ekonomickou úroveň obcí bylo zařazeno devět indikátorů: Míra
nezaměstnanosti vycházející z údajů populačního cenzu (mn1; 3401), Míra nezaměstnanosti
z průběžné evidence (mn2; 3402), Dlouhodobě nezaměstnaní (dn; 3403), Nezaměstnaní se
zdravotním postižením (nzp; 3404), Nízkopříjmové rodiny (nr; 3405), Příspěvek na bydlení
(pb; 3406), Plátci sociálního pojištění (psp; 3407), Příspěvek na živobytí (pž; 3408) a
Dlouhodobí příjemci příspěvku na živobytí (pžd; 3409).
Míra nezaměstnanosti založená na datech ze Sčítání lidu. domů a bytů je počítaná odlišnou
metodikou a může zohlednit i případy, které nejsou evidovány v průběžné statistice úřadů
práce. Osoba sama deklaruje svoji pracovní aktivitu. Údaje jsou navíc k dispozici v
podrobnější struktuře až do základních sídelních jednotek, což umožňuje zejména posuzovat
prostorovou diferenciaci uvnitř velkých měst. Data jsou na druhou stranu dostupná pouze
jednou za deset let v rámci Sčítání lidu, domů a bytů.
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (MPSV) eviduje další tři indikátory až do
podrobnosti obcí. Podíl nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnaných
se zdravotním postižením je účelné sledovat ve vybraném měsíci, který není ovlivněn sezónní
nezaměstnaností a tento měsíc dlouhodobě v monitoringu udržovat. Navrhujeme například
sledovat stavy v měsíci březnu. Pro menší počty (nezaměstnaní v podrobnějších řádech
třídění) bude nutné data agregovat zřejmě do úrovně ORP. Data jsou opatřena kódy obcí a
jsou dobře využitelná v GIS.
Nízkopříjmové rodiny a jednotlivci - 3405 i 3406 jsou dávky pro nízkopříjmové rodiny a
jednotlivce. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi
s příjmem do 2,4násobku životního minima. Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální
podpory, která je podmíněná podílem příjmů dostačujících na úhradu nákladů spojených
s bydlením. Dávka umožňuje identifikovat rodiny/jednotlivce s nižším příjmem. Je třeba
zhodnotit, která dávka je pro účel projektu vhodnější.
Osoby s nízkým příjmem/mzdou (Plátci sociálního pojištění) - Alternativním zdrojem
informací o počtu (podílu) nízkopříjmových osob je evidence plátců sociálního pojištění
vedená ČSSZ, ze které lze získat údaje o osobách s nízkými příjmy (mzdou). Vhodnější pro
identifikaci nízkopříjmových domácností je však zřejmě testování příjmů rodin a jednotlivců
v rámci systému státní sociální podpory a hmotné nouze.
Osoby a rodiny ohrožené chudobou a vyloučením (Příspěvek na živobytí) - Příspěvek na
živobytí je základní peněžní dávka poskytovaná osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi a
jsou bez finanční pomoci přímo ohroženy chudobou a sociálním vyloučením. Distribuce
(koncentrace) příjemců dávek hmotné nouze signalizuje potenciální problémovost a
ohroženost negativními jevy a potřebu sociální intervence (sociálních služeb/sociální práce).
Evidence vyplácení těchto dávek úřady práce umožňuje identifikaci těchto osob. Příspěvek
na živobytí je k dispozici v podrobnosti obcí. Sociálním vyloučením jsou ohroženy zejména
osoby, které setrvávají v systému hmotné nouze dlouhodobě (více let) - Dlouhodobí příjemci
příspěvku na živobytí (údaje nejsou k dispozici).

Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením

21

4.2.8 Zadluženost
V subdimenzi o zadluženosti osob jsme vybrali čtyři indikátory založené na různých zfdrojích
dat: Individuální bankroty (ib; 3501), Exekuce (ec; 3502), Míra exekuce důchodů (ed; 3503) a
Míra exekuce sociálních dávek (esd; 3504).
Statistika individuálních bankrotů a celkového počtu exekucí je sledována Ministerstvem
spravedlnosti. Data prozatím nebyla poskytnuta a nelze je posoudit.
Počet případů exekuce do důchodů eviduje ČSSZ. Data v potřebné podrobnosti zatím
nemáme a není možné je posoudit.
Exekuce do dávek státní sociální pomoci eviduje MPSV v podrobnosti obcí. V současné době
jsou ze statistického pohledu počty událostí příliš malé a je vhodné je agregovat do územních
celků ORP. MPSV navíc v případě malých čísel (méně než 5 událostí) data neposkytuje.

4.2.9 Kvalita životního prostředí
Za životní prostředí považujeme v rámci této skupiny indikátorů lokální podmínky sociálního,
fyzického prostředí a dostupnosti. Jedná se ve vztahu k rezidentům o vnější podmínky, které
jsou komplementární k indikátorům bydlení (viz následující odstavec 3.7) a vztahují se mimo
jiné k percepci rezidenčních preferencí a rezidenční spokojenosti (se znečištěním ovzduší,
vnímání sociálního prostředí a dostupnosti lokality). Do databáze byly zařazeny tři indikátory:
Obyvatelé žijící v obcích se zvýšenými emisemi (pm10; 3601), Dopravní obslužnost obce (do;
3602) a přítomnost Sociálně vyloučené lokality (svl; 3603).
Počet obyvatel v obcích nad limitní hodnotu PM10 na obyvatele (přesáhnutí limitních hodnot
více než 36x za rok) je standardně zjišťován Českým hydrometeorologickým ústavem pro
každý den. Hodnoty jsou interpolovány pro celé území České republiky a jsou k dispozici již v
GIS vrstvě v rámci Informačního systému kvality ovzduší.
Dopravní obslužnost obce je možné sledovat na základě dat společnosti CHAPS, která
disponuje údaji o veřejné dopravě a počtu spojů v obcích během všedního dne. Údaje je
možné relativizovat na 1000 obyvatel obce nebo vyjadřovat v absolutních číslech.
Sociálně vyloučené lokality byly identifikovány v rámci prvého šetřní v roce 2006 a nyní
MPSV zvažuje aktualizaci dat v souvislosti se změnami, ke kterým vývojem došlo. Aktualizace
mapy sociálně vyloučených lokalit bude také podpořena zapracováním výsledků Sčítání.
Zapracování aktualizace již do navrhovaného systému by mělo multiplikovat informační
zázemí distribuce sociálně vyloučených lokalit v ČR, a to jak ve vazbě na další sociální jevy,
tak ve vazbě na vlivy koncentrace vyloučených lokalit na regionální sociální dynamiku.
Výsledky z roku 2006 nebudou do stávající mapy vkládány.

4.2.10 Kvalita a dostupnost bydlení
Charakter a kvalita bydlení vypovídá o soukromém životním prostoru rodin (domácností a
zprostředkovaně o ekonomické úrovni osob. Za vhodný ukazatel považujeme zejména cenu
bydlení (prodejní, nájem), která ovšem v současnosti není v České republice kvalitně
monitorována v potřebném územním detailu. Podobně nejsou dostupné plošné informace o
koncentracích lidí bez domova. Do databáze byly zařazeny dva ukazatele s relativně vysokou
reliabilitou dat Podíl trvale obydlených bytů bez vodovodu (bv; 3702) a Podíl osob bydlících v
ubytovnách a nouzových obydlích (ou; 3703).
Podíl bytů bez vodovodu vypovídá o substandardním bydlení, u něhož předpokládáme
užívání sociálně a ekonomicky slabšími vrstvami populace.
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Osoby bydlící mimo byty v ubytovnách a v nouzovém bydlení považujeme za potenciální
klienty sociálních služeb. Velkou část populace ubytoven tvoří cizinci přijíždějících do České
republiky z ekonomických důvodů. Oba údaje jsou dostupné jednou za deset let ze Sčítání
lidu, domů a bytů za celou populaci České republiky, které zabezpečuje ČSÚ. Údaje budou v
potřebné podrobnosti dostupné během léta 2012 a mohou být do modelu následně
zařazeny.

4.2.11 Rezidenční stabilita
Rezidenční stabilita vypovídá a vázanosti a identitě obyvatelstva v konkrétním území, která je
důležitá například pro sociální kontrolu, v pocitu zodpovědnosti za území nebo
zprostředkovaně v participaci na veřejném životě.
Do kapitoly byly vybrány dva alternativní ukazatele, které jsou běžně užívány v geografických
analýzách Hrubá míra migračního obratu (hmmo; 3801) a Podíl obyvatel narozených v obci
svého bydliště (no; 3802). Oba údaje jsou dobře dostupné ze standardních zdrojů Českého
statistického úřadu.
Migrační obrat vypovídá o celkové fluktuaci obyvatelstva na úrovni obcí. Čím vyšší údaj tím
nižší stabilita obyvatelstva v území a potenciální riziko nízké sociální kontroly. Údaj je ročně
dostupný s průběžné evidence migrace ČSÚ, z důvodu nižších hodnot je vhodné využívat
tříleté průměry.
Podíl rodáků vypovídá o dlouhodobé stabilitě obyvatelstva, zakořeněnosti a sociálním
kapitálu v území. Údaj je běžně dostupný jednou za deset let ze Sčítání lidu, domů a bytů za
celou populaci České republiky, které zabezpečuje ČSÚ. Údaje budou v potřebné
podrobnosti dostupné během léta 2012 a mohou být do modelu následně zařazeny.

4.3. Poskytovatelé dat a jejich připravenost (Mapy poskytovatelů)
Kapitola odpovídá databázi poskytovatelů dat v souboru Mapa_poskytovatel.xls v
elektronické části zprávy a v příloze. Přehled je vytvořen odděleně pro poskytovatele
statistických dat zařazených do datového modelu a doplněn o hlavní poskytovatele
prostorových (GIS) dat potřebných ke kartografické vizualizaci.

4.3.1 Poskytovatelé statistických datových zdrojů
Jednotliví poskytovatelé jsou řazeni v pořadí podle poskytovaného objemu dat zařazených
do datového modelu
i. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Koordinaci osob zodpovědných za poskytování dat zajišťovala Mgr. Leona Svobodová. Z jednotlivých
odborů ministerstva se podařilo získat data s různou kondicí.
Oddělení koncepcí a analýz, Odbor koncepcí trhu práce - kontaktní osoba Ing. Eva Procházková
Data o nezaměstnanosti vznikla jako výstup z modulu "Statistiky" informačního systému (OKprace)
naplňovaného administrativními daty pracovníky úřadů práce. Jako metodika zjišťování a sběru dat
mohou posloužit "Metodické poznámky", které jsou uvedeny v závěru našich pravidelných
pololetních
a
ročních
analýz
vývoje
zaměstnanosti
a
nezaměstnanosti,
viz
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace.
Data jsou ve výborném stavu, zakódovaná do úrovně obcí (popř. i samosprávných městských částí). Z
práce na jiných projektech víme, že modul umožňuje využít údaje až do jednotlivých adres, což je
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vhodné pro mikroregionální geografickou analýzu. Data se dají bez podstatných úprav ihned využít v
systému GIS.
Oddělení koncepce strategie a financování sociálních služeb - kontaktní osoby PhDr. Radek Suda a
Mgr. Jindřiška Návarová
Data o sociálních službách nebyla oddělením poskytnuta. Nelze tedy posoudit jejich reliabilitu a
připravenost pro systém GIS.

Oddělení statistické metodiky a rozborů, Odbor analýz a statistik - kontaktní osoba Ing. Aleš
Král
Oddělení poskytlo ukázková data pro jeden měsíc, která jsou členěna ve většině případů až
do úrovně obcí. Pro projekt je nutné zabezpečit sumarizovaná data za celé roční období z
důvodu velmi nízkých čísel jednotlivých ukazatelů na úrovni obcí, v některých případech
doporučujeme vypočítat několikaleté průměry.
Považujeme tento odbor za klíčový v případné koordinaci celého systému zjišťování datových
podkladů v budoucnosti. Data je možno kódovat standardním způsobem. Tam, kde byl počet
případů (dávek/příjemců) 5 a méně, došlo k nahrazení vypočtené hodnoty obratem "0 až 5",
což považujeme za nevhodné vzhledem k nemožnosti vypočítat kontrolní součty a vzhledem
k internímu charakteru analýz.
Kromě ukázkových dat nebyly získány datové soubory za celá požadovaná období ani s
potřebným kódováním. Doporučujeme tedy reliabilitu a vypovídací schopnost dat pro datový
model ještě dále ověřovat a některé typy dat zjišťovat v podrobnější územní struktuře.
Česká správa sociálního zabezpečení, oddělení statistiky a controllingu - kontaktní osoba Ing. Pavel Slováček
Všechna požadovaná data z ČSSZ jsou dostupná bohužel v malém územním detailu, nanejvýš
v podrobnosti okresů. Doporučujeme data o exekucích do důchodů, výších důchodů,
odvodech pojistného aj. sledovat v podrobnosti obcí. V budoucnosti mohou takto tříděná
data poskytnout údaje o ekonomické úrovni, kupní síle a socio-ekonomických podmínkách
podstatné části české populace. Protože nejsou českou statistikou zjišťovány příjmy
obyvatelstva, předpokládáme, že právě údaje ČSSZ kódované do úrovně obcí, základních
sídelních jednotek nebo i adres, mohou poskytovat velmi důležité indikátory. Tato data nelze
jiným způsobem v požadované šíři obdržet a jejich podrobnější statistické zjišťování
považujeme za prioritu v rámci projektu.
ii. Český statistický úřad
Odbor informačních služeb - kontaktní osoba Ing. Petra Kuncová
Jádrem sledovaných indikátorů jsou údaje poskytované Českým statistickým úřadem, který
může v ideálním případě sloužit i jako garant a správce celé databáze. Na úřadu je řada
specializovaných pracovišť, která mají přehled především o metodice sledování a jejich
změnách. Důležitá je rutinní navázanost na regionální a obecní statistiku. Za vhodnou cestu
spolupráce s resorty považujeme například součinnosti Ministerstva pro místní rozvoj a ČSÚ
v případě poskytování a správy tzv. územně analytických podkladů, které podobně jako
databáze řešeného projektu, slouží k monitoringu územních rozdílů v podrobnosti obcí pro
potřeby územního plánování a řada indkátorů se i překrývá a je připraveno přímo pro GIS
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady_za_obce_ceske_republiky).
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V průběhu řešení projektu nebyla dostupná ještě podrobná a definitivní data ze Sčítání lidu,
domů a bytů 2011, která jsou unikátní a nezastupitelným zdrojem pro zjišťování mnoha
sledovaných ukazatelů. Velkou výhodou těchto dat je jejich podrobné územní členění až do
úrovně základních sídelních jednotek (v případě detailních analýz i adres). Řada indikátorů je
přímo navázána na tato data. Například míra nezaměstnanosti se až doposud stále odvíjí od
počtu ekonomicky aktivních obyvatel zjištěných v cenzu 2001. Tato data je nutno následně
do databáze zařadit. Měla by být pro státní správu poskytnuta a případně i upravena zdarma.
Pro data ze sčítání bude připravena na ČSÚ i speciálně upravená databáze prostorových dat
(hranic), kterou je nutné k datovým zdrojům získat.
Veřejně dostupná data (například na webu www.czso.cz) jsou v některých případech pouze
v členění za okresy nebo ORP. Proto je nutné data vyžádat ve specializovaných výstupech.
Řada indikátorů vychází z průběžných statistik a je proto nutné postupně průběžně
aktualizovat i prostorová data tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu správního členění (viz
podrobněji v části o poskytovatelích prostorových dat).
Obecně je možné konstatovat, že většina údajů průběžných i okamžikových šetření je
dostupných v potřebné podrobnosti za obce nebo i větší, s dostatečnými metadaty i v
potřebném územním kódování. Většina dat je veřejně dostupných, část tvoří specializované
výstupy, které je ČSÚ ve všech případech schopný zajistit.
iii. Ministerstvo spravedlnosti
Oddělení metodiky a statistiky - kontaktní osoba Mgr. Tomáš Husák

Z oddělení doposud nebyla získána žádná data, není proto možné posoudit jejich
připravenost pro GIS. Většina údajů bud pravděpodobně sledována pouze v detailu
okresních soudů. Doporučujeme všechna data kódovat podle adres trvalého bydliště osob
vstupujících do statistik.
Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, odbor správní - kontaktní osoba Mgr.
Radek Bacík
Z odboru byla získána data o propuštěných vězních podle důvodu ukončení vazby. Za
relevantní považujeme zejména data o uloženém dohledu, která fixují osoby k místu
bydliště. Struktura dat byla poskytnuta v členění za obce, v případě větších měst i za jejich
části (bez jasné definice - ve většině případů za městské obvody nebo části). Data bude
potřeba georeferencovat, tj. přiřadit k názvům obcí, popř. městským částem, kódy obcí. Data
jsou poskytnuta za období 2006-2011 a je potřeba je využívat v pětiletých průměrech nebo
součtech z důvodu oscilace dat v malých územních jednotkách.
iv. Ministerstvo financí
Ministerstvo financí - kontaktní osoba Mgr. Valérie Bulířová
Byla poskytnuta data o výherních hracích přístrojích, technických hrách, kasinech a
kurzových sázkách. Data jsou v dobré kondici, jejich kódování až do částí obcí je plně
dostatečné. Data se sbírají průběžně od roku 2007, v databázi je k dispozici také přesná adresa
lokalizace přístroje, což umožňuje její vizualizaci v GIS. V případě využití kódů městských částí,
doporučuji kontrolu provedenou na základě adresy zejména u Ostravy, Brna, Ústí nad Labem, kde
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pracovnice MF nemají detailní znalost o prostorovém členění města. U výherních hracích přístrojů se
bude od počátku roku 2012 měnit metodika evidence. V současné době je předložena obcím
dobrovolná registrace přístrojů a jejich sledování MF.

v. Ministerstvo vnitra
Policejní prezidiu, odbor provozu, komunikací a technické podpory ITm - kontaktní osoba
Vladimír Stolín
Data o kriminalitě jsou v současné době sledována za obvodní oddělení policie, ale v blízké
budoucnosti bude možné data získávat až do podrobnosti katastrálních území. To do značné
míry ulehčí jejich kartografické zpracování, protože v současnosti je nutné využívat
specializovaná prostorová data upravená URRlab. Samotná data jsou ovšem dobře
organizovaná s vysokou vypovídací schopností a lze je považovat za jádrová pro účely
projektu.
Správa uprchlických zařízení
Do datového modelu je možné zařadit bodově v GIS údaje o střediscích uprchlických zařízení,
data však nejsou v rámci projektu získána.
vi. Ministerstvo zdravotnictví
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), Odbor analýz, publikací a externí
spolupráce - kontaktní osoba Mgr. Petr Wija, Ph.D.
Z odboru byla získána data o různých typech hepatitid a tuberkulózy pro léta 2003-2010 v
úrovni ORP. Data jsou pro projekt využitelná. Doporučujeme využít celkový počet všech typů
hepatitid a vytvořit alespoň tříleté průměry.
vii. Úřad vlády – Odbor protidrogové politiky

Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti - kontaktní osoba Mgr. Pavla
Chomynová
Data za drogovou problematiku jsou k dispozici pouze v územní podrobnosti krajů. V resortu
se sbírají následující typy dat: 1. populační a školní průzkumy - v náhodném vzorku škol
vybraných z registru škol - reprezentativní max. v úrovni krajů; 2. odhad problematického
užívání drog osob vstupujících do léčby; 3. infekce žloutenky a dalších nemocí; 4. žádosti o
léčbu sbírají hygienické stanice, hlavně Pražská hygienická stanice; 5. úmrtní na drogy. Déle
je k dispozici seznam zařízení vztahujících se k drogové problematice a řada mapek
vytvořených v GISu v úrovni krajů (produkuje Mgr. Chomynová) - viz například ročenka za rok
2010 nebo zpráva z roku 2002. Podle našeho názoru tato problematika nelze za obce ani
ORP sledovat, celkový počet rizikových uživatelů drog se odhaduje na 37-45 tis., z čehož 1/4
se koncentruje v Praze. Je navíc velmi problematické uživatele lokalizovat a vztahovat je k
bydlišti či k působišti.
viii. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká školní inspekce - kontaktní osoba
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Údaje o školách a zameškaných hodinách nebyly v průběhu projektu poskytnuty.
ix. Český hydrometeorologický ústav
ing. Jana Ostatnická
Data za indikátor PM10 jsou zjišťována denně a jsou přímo připravena v GIS vrstvě. Pro
operacionalizaci dat je nutné stanovit jejich převedení do území jednotlivých obcí.
Vizualizace v GIS je v současnosti k dispozici za interpolované areály.
x. CHAPS, s.r.o.
Společnost poskytuje za úplatu data o dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou. Data
jsou dostupná v podrobnosti částí obcí, je nutné je zakódovat podle číselníku ČSÚ. Data jsou
v připraveném stavu, produkují se ročně na základě jízdních řádů a jsou dobře využitelná v
GIS. S metodickou pomocí se lze obrátit na pracovníky URRlab.

4.3.2 Poskytovatelé prostorových dat
Prostorová data jsou vytvářena převedením administrativních, správních nebo technických
hranic územních jednotek z kartografického podkladu do prostředí GIS. Podrobnější popis
technických parametrů je obsažen v kapitole 2.2.3. Tato část dat je potřebná pro
kartografickou vizualizaci, tedy vykreslení dat a také pro udržení struktury správy dat.
Zjednodušeně je potřeba, aby pracoviště disponovalo mapovým podkladem (shp) vrstvou,
která odpovídá aktuálnímu stavu administrativního členění České republiky. Za hlavní
poskytovatele prostorových dat je možné považovat:
Český statistický úřad (www.czso.cz, detašované pracoviště v Pardubicích) – kontaktní osoba
Ing. Zdeňka Udržalová, vedoucí oddělení statistických územních jednotek. Oddělení zajišťuje
prostorová data pro různé účely, mimo jiné hranice všech jednotek používaných při sčítání
lidu, domů a bytů a v průběžné evidenci. Tato data by měl ČSÚ veřejným organizacím
poskytovat zdarma. Data jsou ve výborném stavu, se všemi potřebnými netafatovými
informacemi a mohou sloužit jako vzor správy dat.
Český úřad zeměměřický a katastrální (http://cuzk.cz, kontaktní osoba Ing. Helena Šandová,
ředitelka odboru správy dat) zabezpečuje aktuální správní a katastrální mapy, mapové dílo
ZABAGED, ortofotomapy atp. vše kompatibilní pro GIS.
Urbánní a regionální laboratoř (www.urrlab.cz, součást katedry sociální geografie a
regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – kontaktní osoba
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.). Pracoviště disponuje rozsáhlým katalogem
prostorových dat, některá z nich byla vytvořena přímo na pracovišti nebo v kooperaci
s dalšími poskytovateli. Jedná se zejména o historické hranice k populačním cenzům, mapy
pro statistiku kriminality apod.
ArcData Praha (www.arcdata.cz, kontaktní osoba Mgr. Lucie Patková). Firma nabízí
vektorová i rastrová data ve formátu GIS, například produkt ArcČR 500, který obsahuje
pestrou škálu doplňkových dat pro kartografickou prezentaci. Data jsou poskytována v rámci
větších licencí zdarma.
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5. Shrnutí a dosavadní bilance projektu
Výsledná zpráva obsahuje požadovanou (i) identifikaci aktérů důležitých pro získání
relevantních dat; zahrnuje (ii) identifikaci zdrojů dat a konečně také (ii) formulaci a hypotézu
kauzálního modelu pro analýzy sledované poptávky po sociálních službách. Propojení a
faktické testování těchto důležitých komponent a předpokladů pro analýzu vývoje poptávky
a potřeb sociálních služeb v závislosti na dalších sociálních jevech a dávkách projekt posunul
do geografické datové analýzy sledovaných jevů, kde bude možné získávat statisticky a
analyticky založené odpovědi na složité otázky usměrňování a alokace sociálních služeb
v úzké vazbě na reálnou sociální dynamiku v konkrétním území, regionu, obcí nebo v celkové
plošné struktuře regionů ČR.
Kvalita a robustnost analytických podkladů pro správní a politická rozhodnutí ovšem
vyžaduje - a bude záviset - na dostupnosti a kvalitě datových podkladů s kterými bude
geografický a analytický systém GIS pracovat. Také z této strany představuje výsledek
projektu dosti podstatné zvýšení dosavadních nároků na obsažnost, dostupnost a preciznost
statistik zejména z oblasti sociálních služeb, kde se ukázala situace jako nejkomplikovanější
jak z hlediska existence dostupných dat, tak z hlediska nároků na jejich standardizaci, územní
pokrytí a tím i územní identifikace nabízených služeb, organizací apod. Pro řešení, které
projekt přináší jsou přitom nejspíše potřeba systematické a systémové změny ve
statistické evidenci tak, aby byly výsledky použitelné do datového kartografického systému.
Přitom je třeba zdůraznit, že ad hoc výzkumná data realizovaná na vzorku organizací nebo
území již situaci a mezeru nevyplní, protože navrhovaný datový a kartografický systém je
kvalitativně podstatně dál.
V potřebě systematizovat a znovu koncipovat statistickou evidenci organizací i služeb
v kategorii poskytovatelů spatřujeme jeden z významných závěrů a poznatků projektu, který
vychází z potřeby datového a analytického uchopení komplexnější sociální dynamiky v které
se v území rodí poptávka a následně i nabídka a poskytování sociálních služeb. A je důležité,
aby obě komponenty byly, pro spolehlivost výsledných analýz, kvalitně statisticky uchopené.
Situace, kdy jsou a budou dostupná podrobná a kvalitní data z oblasti sociální dynamiky a
méně spolehlivá a dostupná data o nabídce a poskytovatelích sociálních služeb, by analýza
mohla dojít ke zkreslených a nepřesným závěrům podle kterých nelze kvalifikovaně
rozhodnout o alokaci a distribuci služeb.
Model mapy pro sledování sociálních jevů v území představuje kvalitativně, metodologií a
datovými nároky nový přístup pro hodnocení jak potenciálních rizik kumulace sociálních jevů
v území, tak také pro sledování efektivity prostředků vložených do sociálních služeb.
Předložený model mapy nabízí otevřenou platformu, která umožňuje celou řadu
analytických přístupů v rámci platformy GIS pro vyhodnocení sledovaných sociálních jevů.
Model mapy je konstruován tak, aby umožňovat uživateli další relativně snadné rozšíření
sledovaných jevů a procesů v území, pokud je možné pro tyto procesy zajistit relevantní a
dostupná data s dostatečným územním průmětem.
Považujeme za nesporný úspěch vzájemné spolupráce týmu řešitelů a zadavatele zejména
dotažení práce až do zajištění a kartografické vizualizace většiny požadovaných dat, včetně
zavedení GIS na příslušné oddělení MPSV ČR. Zúčastněné strany zahájily spolupráci při
instalaci GIS na ministerstvu a zaškolení vybraných pracovníků na podkladě dat získaných
v rámci řešení projektu. Tato spolupráce a metodická pomoc při implementaci a budoucím
využití předaných podkladů vysoce překračuje rámec uzavřené smlouvy a je vedena ze všech
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zúčastněných stran snahou o maximálně efektivní využití předaných podkladových materiálů
– modelu mapy pro sledování sociálních jevů v území s podrobností do jednotlivých obcí.
Další využití předaných podkladů bude závislé jednak na schopnosti a vůli využít předané
datové podklady a tyto podklady dále dlouhodobě spravovat, aktualizovat a doplňovat o
další data a informace a dále na schopnosti komunikace s dalšími ústředními orgány státní
správy, které spravují relevantní datové zdroje, které je vhodné využít pro další rozšíření a
lepší využití mapy pro sledování sociálních jevů v území. Z tohoto důvodu doporučujeme
zadavateli zřídit pracovní pozici, odborníka se znalostí práce GIS, který bude pověřen správou
dat, jejich zpracováním a dlouhodobým doplňováním o další relevantní informace a datové
zdroje.
„Datové pumpy“, uvažované v dalším průběhu realizace projektu, na základě rozsáhlých
zkušeností se správou dat doporučujeme využívat spíše na platformě spolupráce s ČSÚ nebo
přímo dohodou s ČSÚ o podpoře nebo realizaci takovéhoto více resortního projektu, protože
při správě dat není možné pouze mechanicky jednotlivá data a územně orientované
informace přebírat a řadit do příslušných databázových souborů, ale je nutné tato data
upravovat, udržovat srovnatelnost a dále s nimi pracovat tak, aby bylo možné je skutečně
efektivně využít. Za předpokladu, že by platformu datového systému, správy, aktualizace i
územní adaptace dat převzal ČSÚ, mohly by zainteresované resorty, MPSV nevyjímaje, držet
a podporovat pouze sví vlastní analytická pracoviště a jejich interakci s partnerskými resorty i
s ČSÚ. Cílem totiž není expanze odborníků na správu a údržbu dat, ale jejich kvalitní a
víceúrovňovou analýzu pro potřeby správních rozhodnutí a zpětné kontroly alokovaných
prostředků a služeb či dávek.
Doporučujeme dále vyjít z dosavadního souboru ukazatelů a jejich datového pokrytí
s maximálním využitím územně orientovaných dat produkovaných ČSÚ a využít zkušeností
MMR při zavádění a správě územně analytických podkladů.
Vypracovaný a předložený model mapy pro sledování sociálních jevů je připraven tak, aby
umožňoval kvalifikovaným pracovníkům dále čerpat územně orientované informace o
koncentraci sledovaných sociálně relevantních jevů nebo sledovat a dlouhodobě
vyhodnocovat sociálně ekonomické rizikové prostředí, které může vést k vyšší míře
koncentrace osob, které budou nebo mohou být zachyceny v některých typech sociálních
služeb. Schopnost analytického pohledu v podrobnosti podle obcí nebo podle mikroregionů
tak umožní zadavateli lépe formulovat svoje politiky na úseku sociální péče a prevence
s cílem předcházet nebo eliminovat některé sociálně patologické jevy ve společnosti a tím
výrazně snižovat jak sociální napětí ve společnosti, tak vynakládat menší objemy prostředků,
které je nutné následně na řešení sociálních problémů vynakládat. Vhodné využití mapy pro
sledování sociálních jevů umožňuje přesně orientovanou prevenci některých sociálně
patologických jevů nebo procesů ve společnosti.
Dalším nezpochybnitelným efektem aktivního využívání mapy pro sledování sociálních jevů
je možnost koordinace některých kroků s dalšími ústředními orgány státní správy, a to jak ve
fázi sběru územně orientovaných dat a informací o území, tak i ve fázi prevence některých
procesů a jevů, které mohou při koncentraci některých sociálních, věkových nebo jiných
skupin v území nastat a vést ke kumulaci dalších problémů. Řada resortů je relativně dobře
připravena, využívá moderní technologie a disponuje profesionály se znalostí statistických
nástrojů a GIS dovedností.
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Zavedení monitoringu na základě navrhovaného datového modelu je pouze prvním krokem,
avšak naznačuje, že celý systém je možné relativně rychle naplnit s minimálními náklady a s
využitím stávající datové základny. Doporučujeme spolupráci v oblasti metodiky a správy dat
s ČSÚ a Univerzitou Karlovou v Praze, Přírodovědeckou fakultou jako se spolupracovníkem
projektu, který má v této oblasti bohatou zkušenost. Některé dílčí kroky vedoucí k
plnohodnotnému fungování však budou vyžadovat realizaci dalších dílčích kroků jako
například sledování vývoje a navrhnutí vytvoření standardu vizualizace a případně webového
sdílení dat.
V obsahové analýze sociální dynamiky, sociální poptávky po službách nebo akcelerace a
kumulace problémů v některých regionech, tedy nad výsledky zpracování dat v systému GIS
je připravena spolupracovat také společnost řešitele tedy GAC.
Neposlední efektem zpracování mapy pro sledování sociálních jevů je možnost relativně
rychlého hodnocení efektivity poskytovaných sociálních služeb jednotlivými poskytovateli na
základě evidence těchto služeb. V současné době neexistují zcela zřetelné nástroje, které by
v územním pohledu mohly vyhodnocovat četnost poskytovaných služeb, jejich efektivitu
nebo další aspekty poskytovaných služeb v územním pohledu. Mapa pro sledování sociálních
jevů umožňuje relativně snadno hodnocení poskytovaných sociálních služeb nejen z hlediska
četnosti těchto služeb, ale i z hlediska jejich územního dopadu a rozmístění v území. Je nutné
ze strany zadavatele přistoupit k úpravám statistické evidence poskytovaných služeb tak, aby
poskytovaná data mohla být tam, kde je to možné a účelné, územně orientována.
Při dalším rozvoji mapy pro sledování sociálních jevů považujeme za klíčové vycházet ze
souboru územně orientovaných dat a dalších mapových vrstev používaných Českým
statistickým úřadem jako základní platformy pro hodnocení jednotlivých jevů. Dále
doporučujeme zadavateli dále rozvíjet vzájemnou informovanost a spolupráci jak mezi
ústředními orgány státní správy, tak i mezi zadavatelem a akademickým prostředím
například v rámci projektů aplikovaného výzkumu TAČR nebo jednotlivých dílčích
výzkumných témat, které budou zaměřeny na další rozšíření předloženého modelu mapy pro
její efektivní využití a to jak z hlediska technické problematiky sledování sociálních jevů, tak
také z hlediska verifikace kombinace sledovaných jevů v území a jejich interpretace. Zároveň
je dobré upozornit, že řada podobných projektů se v akademické sféře již realizovala a v
mnoha ohledech je dále než tento prvotní pokus, včetně využití rozsáhlých zahraničních
zkušeností aplikovatelných dobře i v kontextu České republiky.
Specifickou otázkou je, aby potřeby zpětné analýzy průběhu a dopadů poskytování služeb i
dávkových systémů a jejich rozložení v území zohlednily i komerčně budované softwary
specifikované pro realizaci, provoz a kontrolu dávkových systémů, aby tedy byli s potřebou
zpětného analytického využití dat pro nastíněné úlohy vždy seznámeni také komerční
dodavatelé příslušných datových systémů a nevznikaly problémy nekompatibility nebo
nepřenositelnosti dat uvnitř samotného MPSV a jeho řízenými organizacemi.
Analytický a kvalitativní posun práce MPSV v oblasti sledování sociální dynamiky a zpětného
analytického „pozorování“ vývoje vztahu mezi dávkovými a nedávkovými systémy a
sociálním vývojem české společnosti bude úspěšný a dostatečně robustní za předpokladu, že
s podaří udržet synergii, zájem a spolupráci dalších resortů, které již v rámci tohoto projektu
spolupracovaly.

Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením

30

Doporučujeme také zadavateli seznámit odbornou veřejnost s možnostmi využití této mapy
a prezentovat výsledky dosažené při naplňování jednotlivých ukazatelů v rámci širší odborné
komunity například formou odborných článků nebo dalších odborných prezentací.
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TABULKA POSKYTOVATELŮ DAT
Český hydrometeorologický ústav
Obyva tel é ži jící v obcích s e zvýš enými
emi s emi

3601

Český statistický úřad
Podíl s eni orů v popul a ci

Ing. Štěpánka Morávková
2102 Index ekonomi cké zá těže

Neúpl né cenzové domá cnos ti

2201 Ci zi nci

Hrubá míra rozvodovos ti

3108 Vzděl a nos t ml a dých os ob
Obydl enos t ubytoven a nouzových
3702 obydl í

Byty bez vodovodu

Ing. Jana Ostatnická

Český statistický úřad
Střední dél ka ži vota při na rození

3101 Hrubá míra úmrtnos ti

Děti na rozené ml a di s tvým ma tká m

3107 Vol i či extremi s ti ckých s tra n

CHAPS

244 032 402 ostatnicka@chmi.cz

274 052 876 stepanka.moravkova@czso.cz
2103 Jednočl enné domá cnos ti s eni orů

2104

2401 Ci zi nci mi mo EU
3301 Míra neza měs tna nos ti

2402
3401

Podíl rodá ků
3703

3802

274 052 304 infoservis@czso.cz
3103 Index potra tovos ti

3106

3210 Hrubá míra mi gra čního obra tu

3801

541 244 853 cis@chaps.cz

Dopra vní obs l užnos t území

3602

Ministerstvo financí
Mgr. Valérie Bulířová
Automa ty

257 043 322,
724 952 652 valerie.bulirova@mfcr.cz

3204

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pos kytova tel é s oci á l ních s l užeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Uži va tel é s oci á l ních s l užeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Podpora v neza měs tna nos ti
Dá vky hmotné nouze -mi mořá dná
oka mži tá pomoc
Nízkopříjmové rodi ny
Přís pěvek na ži vobytí

221 922 047 jindriska.navarova@mpsv.cz

Ilona Kolářová

221 922 443 ilona.kolarova@mpsv.cz

PhDr. Radek Suda

221 923 007 radek.suda@mpsv.cz

1101

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Uži va tel é s oci á l ních s l užeb
Uži va tel é s oci á l ních s l užeb podl e
formy s oci á l ní s l užby

Mgr. Jindřiška Návarová
0001

Uži va tel é s oci á l ních s l užeb podl e
1102 za řízení
1105 Příjemci přís pěvku na péči
Mgr. Aleš Král
Dá vky hmotné nouze - přís pěvek na
1201 ži vobytí
Dá vky s tá tní s oci á l ní podpory
1204
3405 Přís pěvek na bydl ení
Dl ouhodobí příjemci přís pěvku na
3408 ži vobytí

Uži va tel é s oci á l ních s l užeb podl e
1103 druhu s l užby

1104

2303
221 922 808 ales.kral@mpsv.cz
Dá vky hmotné nouze - dopl a tek na
1202 bydl ení

1203

1207 Děti chrá něné OSPOD

3208

3406 Pl á tci s oci á l ního poji š tění

3407

3409

TABULKA POSKYTOVATELŮ DAT
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa
sociálního zabezpečení
Ing. Pavel Slováček
Dá vky pro os oby s e zdra votním
Dá vky pro os oby s e zdra votním
pos ti žením přís pěvek na mobi l i tu
1205 pos ti žením přís pěvek na zvl á š tní
pomůcku
Os oby pobíra jící nemocens ké a
Os oby s i nva l i dním důchodem
1209 poji s tné dá vky
Příjemci i nva l i dních důchodů

2302 Pra covní nes chopnos t

Míra exekuce s oci á l ních dá vek

3504

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce
Neza měs tna ní

Ing. Eva Procházková
3402 Dl ouhodobě neza měs tna ní

Ministerstvo práce a sociálních věcí, GAC spol. s r. o.
Soci á l ně vyl oučené l oka l i ty

2301

3104 Míra exekuce důchodů

3503

221 923 573 eva.prochazkova@mpsv.cz
Neza měs tna ní s e zdra votním
3403 pos ti žením

3404

PhDr. Ivan Gabal

233 320 707 gabal@gac.cz

T. Husák

221 997 326 thusak@msp.justice.cz

3501 Exekuce

3502

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti
Domá cí ná s i l í

3206

Ministerstvo vnitra
Azyl a nté

2403

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium
Obecná míra kri mi na l i ty

Preva l ence hepa ti ti dy

Vladimír Stolín

974 834 856 vladimirstolin@seznam.cz

Mgr. Petr Wija, Ph.D.

224 972 302 wija@uzis.cz

3201

Ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS
3105

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ČŠI)
Za meš ka né hodi ny ve š kol e

3302

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví,
Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové
závislosti (Úřad vlády)
Drogově zá vi s l í

chomynova.pavla@vlada.cz

3207

Vězeňská služba
Propuš tění vězni

Mgr. Pavla Chomynová

Mgr. Radek Bacík

1208

1210 Zdra votně pos ti žení

3603

Ministerstvo spravedlnosti
Indi vi duá l ní ba nkroty

257 063 374 pavel.slovacek@cssz.cz
Dá vky důchodového a nemocens kého
1206 poji š tění

244 024 824 rbacik@grvs.justice.cz

3209
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1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

0. NABÍDKA (DOSTUPNOST) SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

1

1

1

1

1

1

1

číslo název subdimenze
0
0. Na bídka
s oci á l ních s l užeb

11

11

po

po

po

1.1 Poptávka po
s l užbá ch

12

12

12

12

11

11

po

1.1 Poptávka po
s l užbá ch
1.1 Poptávka po
s l užbá ch

číslo název ukazatele

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH
1

1.2 Poptávka
dá vká ch
1.2 Poptávka
dá vká ch
1.2 Poptávka
dá vká ch
1.2 Poptávka
dá vká ch
12

číslo

popis ukazatele

počet pos kytova tel ů s oci á l ních s l užeb (úda je dl e regi s tru)

1105

počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb podl e formy s oci á l ní s l užby
a území, pohl a ví, věk (§ 33 - pobytové/a mbul a ntní/terénní)

počet příjemců přís pěvku na péči (I., II., III. IV. s tupeň) podl e
území, pohl a ví, věk
počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb podl e cíl ové s kupi ny a
územní jednotky, pohl a ví, věk (na př. os oby bez přís třeš í,
s oci á l ně vyl oučení, oběti domá cího ná s i l í a td.)
počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb (za řízení) podl e území,
pohl a ví, věk (§34 - a zyl ové domy, nocl ehá rny, pora dny a td.)
počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb podl e druhu s oci á l ní s l užby
a území, pohl a ví, věk (§ 32 - pora dens tví/prevence/péče)

1201
1202
1203
1204

1205

1206

1207

počet os ob pobíra jících nemocens ké a da l š í poji s tné dá vky území, pohl a ví, věk

počet příjemců i nva l i dní důchody podl e území, pohl a ví, věk

počet příjemců s tarobní důchody podl e území, pohl a ví, věk

počet příjemců ná s l edujícíh dá vek: přída vek na dítě,
rodi čovs ký přís pěvek, přís pěvek na bydl ení, dá vky pěs touns ké
péče, porodné, pohřebné - území, domá cnos t (cel kem za rok)

počet příjemců přís pěvku na mobi l i tu podl e území, pohl a ví,
věk (ka tegori e přís pěvek na i ndi vi duá l ní dopra vu,
jednorá zové)
počet příjemců přís pěvku na zvl á š tní pomůcku podl e území,
pohl a ví, věk (jednorá zové)

počet příjemců podpory v neza měs tna nos ti podl e území,
pohl a ví, věk
počet os ob pobíra jících přís pěvek na bydl ení podl e území,
pohl a ví, věk
počet domá cnos tí, které obdržel y dopl a tek na bydl ení, na 100
domá cnos tí - podl e území
počet os ob, kteřé obdržel y mi mořá dnou oka mži tou pomoc
(jednorá zová dá vka ) podl e území, pohl a ví, věk

1104

1103

1102

1101

00

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH
1

1.2 Poptávka po
dá vká ch

12

název dimenze

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1

1.2 Poptávka po
dá vká ch

Pos kytova tel é s oci á l ních 0001
s l užeb

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1

12

12
12
12

Dá vky důchodového a
1208
nemocens kého poji š tění
Os oby s i nva l i dním
1209
důchodem
Os oby pobíra jící
1210
nemocens ké a poji s tné
dá vky

Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb podl e za řízení
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb podl e druhu
s l užby
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb podl e formy
s oci á l ní s l užby
Podpora v
neza měs tna nos ti
Dá vky hmotné nouze přís pěvek na ži vobytí
Dá vky hmotné nouze dopl a tek na bydl ení
Dá vky hmotné nouze mi mořá dná oka mži tá
pomoc
Dá vky pro os oby s e
zdra votním pos tižením
přís pěvek na mobi l i tu
Dá vky pro os oby s e
zdra votním pos tižením
přís pěvek na zvl á š tní
pomůcku
Dá vky s tátní s oci á l ní
podpory

11

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1

1.2 Poptávka po
dá vká ch

Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1

1.1 Poptávka po
s l užbá ch
1.1 Poptávka po
s l užbá ch

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1
1

1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH
1. POPTÁVKA PO SLUŽBÁCH A DÁVKÁCH

1.2 Poptávka po
dá vká ch
1.2 Poptávka po
dá vká ch
1.2 Poptávka po
dá vká ch
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název dimenze
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2. SOCIÁLNÍ A DEMOGR. JEVY
VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU "JEDNOSMĚRNÝ VLIV"
2

2

2

2

2

2

2.4 Ci zi nci

2.3 Zdra votní
pos tižení

2.3 Zdra votní
pos tižení

2.3 Zdra votní
pos tižení

2.2 Neúpl né
rodi ny

2.1 Demogra fi cká
s truktura

2.1 Demogra fi cká
s truktura

24

24

23

23

23

22

21

21

21

Azyl a nté

Ci zi nci mi mo EU

Ci zi nci

Příjemci přís pěvku na
péči

Příjemci i nva l i dních
důchodů

Zdra votně pos tižení

Neúpl né cenzové
domá cnos ti

2402

2401

2303

2302

2301

2201

Jednočl enné domá cnos ti 2104
s eni orů

Index ekonomi cké zá těže 2103

Podíl s eni orů v popul a ci

2403

2102

číslo

počet a zyl a ntů ve s tředi s cích

počet os ob s obča ns tvím mi mo EU při pa da jících na 1000
obyva tel

počet os ob s ji ným než čes kým obča ns tvím při pa da jících na
1000 obyva tel

počet příjemců přís pěvku na péči na 1000 obyva tel s tředního
s tavu

počet zdra votně pos tižených (těl es né, mentál ní, duš evní,
s mys l ové nebo kombi nova né) na 1000 obyva tel s tředního
s tavu
počet příjemců i nva l i dních důchodů na 1000 obyva tel
s tředního s tavu

počet neúpl ných cenzových domá cnos tí s dětmi při pa da jících
na 100 cenzových domá cnos tí

počet ekonomi cky nea ktivních (dětí, důchodců, rodi čů na
rodi čovs ké dovol ené, neza měs tna ných) při pa da jících na 100
ekonomi cky a ktivních obyva tel
počet jednočl enných cenzových domá cnos tí os ob s tarš ích 75
l et při pa da jících na 100 cenzových domá cnos tí

počet os ob s tarš ích 75 l et při pa da jících na 100 obyva tel

popis ukazatele

číslo název ukazatele

2

2.4 Ci zi nci

24

číslo název subdimenze
2.1 Demogra fi cká
s truktura

2

2.4 Ci zi nci

2

2
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název dimenze
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
4. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3
3.1 Zdra ví

3.1 Zdra ví

31

31

31

Preva l ence žl outenky

Pra covní nes chopnos t

3106

3105

3104

3103

číslo
3101

nemocnos t (pra covní nes chopnos t dl e di a gnóz) podl e území,
pohl a ví, věk
počet zji š těných přípa dů/preva l ence hepa titidy (na 1000
obyva tel )
počet potra tů (UPT) na 100 ži vě na rozených dětí za rok (v %)

počet zemřel ých na 1000 obyva tel s tředního s tavu za rok (‰)

popis ukazatele
s třední dél ka ži vota při na rození (počet l et)

číslo název subdimenze
3
3.1 Zdra ví

3
3.1 Zdra ví

Index potra tovos ti

číslo název ukazatele
31 Střední dél ka ži vota při
na rození
Hrubá míra úmrtnos ti

3
31

počet na rozených dětí ma tká m ve věku 15-17 l et na 1000
na rozených dětí (‰)
počet tres tných či nů na 10000 obyva tel s tředního s tavu

3.1 Zdra ví

3201

počet a utoma tů na 1000 obyva tel

3

3204

domá cí ná s i l í (i ns titut vyká zá ní, tres tné či ny)

3107

32

Automa ty

3206

drogy, počet probl émových drogově zá vi s l ých

31

32

Domá cí ná s i l í

3207

3.1 Zdra ví

32

Drogově zá vi s l í

3208

3

32

Děti chrá něné OSPOD

počet dětí evi dova ných orgá ny s oci á l ně prá vní ochra ny dětí
(OSPOD) na cel kový počet dětí, pohl a ví, věk, území
počet propuš těných vězňů

Děti na rozené
ml a di s tvým ma tká m
Obecná míra kri mi na l i ty

32

3209
3210

3301
3302

počet dl ouhodobě neza měs tna ných (na d 12 měs íců) podl e
území, pohl a ví, věk

počet neza měs tna ných k da tu cenzu na 100 ekonomi cky
a ktivních obyva tel
počet neza měs tna ných podl e území, pohl a ví, věk

počet os ob s nejvyš š ím dokončeným zá kl a dním vzděl á ním na
100 ve věku 20-30 l et (v %)
počet za meš ka ných hodi n výuky na cel kový fond hodi n za rok

podíl hl a s ů pro extremi s tické s tra ny (Děl ni cká s tra nu
s oci á l ní s pra vedl nos ti) z cel kového počtu hl a s ů (%)
počet rozvedených na 1000 os ob cel kem (v ‰)

Propuš tění vězni

32

32

3
3
3
3
3
3
3
3

32

33

3211

3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.2 Soci á l ní
pa tol ogi e
3.3 Vzděl á ní

Vol i či extremi s tických
s tra n
Hrubá míra rozvodovos ti
3

3401

33

Vzděl a nos t ml a dých
os ob
Za meš ka né hodi ny ve
š kol e
Míra neza měs tna nos ti

3402

3.3 Vzděl á ní

34

Neza měs tna ní

3403

3

34

Dl ouhodobě
neza měs tna ní

3
3

34

3.4 Ekonomi cká
úroveň
3.4 Ekonomi cká
úroveň
3.4 Ekonomi cká
úroveň
3

43

Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením

název dimenze

číslo název subdimenze
3.4 Ekonomi cká
úroveň
3.4 Ekonomi cká
úroveň

číslo název ukazatele

34

Pl á tci s oci á l ního
poji š tění
Přís pěvek na ži vobytí

Přís pěvek na bydl ení

3501

3408

3406

3405

počet nízkopříjmových os ob (rodi n) - počet os ob s příjmem do
ná s obku ži votního mi ni ma podl e území (s přís pěvkem na
bydl ení na d 30 % příjmů rodi ny, v Pra ze 35 %)
Počet nízkopříjmových os ob (pl á tců s oci á l ního poji š tění)
podl e příjmu, území, pohl a ví, věk
počet os ob v hmotné nouzi podl e území, pohl a ví, věk, doba
pobírá ní (přís pěvek na ži vobytí)
počet os ob v hmotné nouzi podl e území, pohl a ví, věk, doba
pobírá ní (dl ouhodobě, 2 a více l et)
počet os ob s i ndi vi duá l ním ba nkrotem na 1000 obyva tel
s tarš ích 18 l et
počet vyda ných exekucí na 1000 obyva tel s tarš ích 18 l et

Počet nízkopříjmových os ob (rodi ny) - počet os ob s příjmem
do ná s obku ži votního mi ni ma podl e území, pohl a ví, věk
(přída vek na dítě, porodné - 2,4 ná s obek ŽM)

popis ukazatele

3.4 Ekonomi cká
úroveň
34

Dl ouhodobí příjemci
přís pěvku na ži vobytí
Indi vi duá l ní ba nkroty

3502

počet neza měs tna ných os ob s e ZP podl e území, pohl a ví, věk

3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"

35

Exekuce

3503

číslo

3

3.4 Ekonomi cká
úroveň
3.4 Ekonomi cká
úroveň
3.4 Ekonomi cká
úroveň
3.5 Za dl uženos t
35

Míra exekuce důchodů

3404

3
3.5 Za dl uženos t

35

34

3
3.5 Za dl uženos t

35

Neza měs tna ní s e
zdra votním pos tižením
Nízkopříjmové rodi ny

3

3.5 Za dl uženos t

Míra exekuce s oci á l ních
dá vek
Obyva tel é ži jící v obcích
s e zvýš enými emi s emi

počet s pojů v obci v pra covní den/o víkendu na 1000 obyva tel

3

34

3

3.6 Kva l i ta
36
ži votního pros tředí

3602

výs kyt s oci á l ně vyl oučené l oka l i ty (a no x ne)

3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"

3

Dopra vní obs l užnos t
území

3603

počet trva l e obydl ených bytů bez vodovodu v bytě na 100
trva l e obydl ených bytů (v %)

34

3409

3504

3703

počet os ob bydl ících v ubytovná ch a nouzových obydl ích na
100 obyva tel s tředního s tavu (v %)

3601

Obydl enos t ubytoven a
nouzových obydl í

37

3407

3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3.6 Kva l i ta
36
ži votního pros tředí

Soci á l ně vyl oučené
l oka l i ty

3702

34

3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"

3.6 Kva l i ta
36
ži votního pros tředí

Byty bez vodovodu

3

3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"

37

3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"

3801

38

3802

s oučet počtu při s těhova l ých a vys těhova l ých na 1000 obyva tel
s tředního s tavu (v ‰)
počet obyva tel na rozených v obci s vého bydl i š tě na 100
obyva tel cel kem (v %)

Hrubá míra mi gra čního
obra tu
Podíl rodá ků
38

počet přípa dů exekuce důchodů na 1000 os ob pobíra jících
důchod, podl e území
počet přípa dů exekuce s oci á l ních dá vek na 1000 os ob
pobíra jících s oci á l ní dá vky
počet obyva tel v obcích na d l i mi tní hodnotu PM10 na
obyva tel e (přes á hnutí l i mi tních hodnot více než 36x za rok)

3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"

3.7 Kva l i ta a
dos tupnos t
bydl ení
3.7 Kva l i ta a
dos tupnos t
bydl ení
3.8 Rezi denční
s tabi l i ta
3.8 Rezi denční
s tabi l i ta
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
3. SOCIÁLNÍ JEVY VYVOLÁVAJÍCÍ POPTÁVKU 3
- "OBOUSMĚRNÝ VLIV"
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1101

počet příjemců přís pěvku na péči (I., II., III. IV. s tupeň) podl e
území, pohl a ví, věk

číslo
označení
ukazatele ukazatele popis ukazatele
0001
počet pos kytova tel ů s oci á l ních s l užeb (úda je dl e regi s tru)

1102

počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb podl e cíl ové s kupi ny a
územní jednotky, pohl a ví, věk (na př. os oby bez přís třeš í,
s oci á l ně vyl oučení, oběti domá cího ná s i l í a td.)
počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb (za řízení) podl e území,
pohl a ví, věk (§34 - a zyl ové domy, nocl ehá rny, pora dny a td.)

časové
období
rok
rok

rok

počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb podl e druhu s oci á l ní s l užby rok
a území, pohl a ví, věk (§ 32 - pora dens tví/prevence/péče)

pros i nec
2010

1104

počet uži va tel ů s oci á l ních s l užeb podl e formy s oci á l ní s l užby rok
a území, pohl a ví, věk (§ 33 - pobytové/a mbul a ntní/terénní)

1103

1105

rok

1201

průměr
měs íc
průměr
měs íc
průměr
měs íc
rok

rok

počet příjemců ná s l edujícíh dá vek: přída vek na dítě,
rok
rodi čovs ký přís pěvek, přís pěvek na bydl ení, dá vky pěs touns ké
péče, porodné, pohřebné - území, domá cnos t (cel kem za rok)

1206

1205

1204

1203

1202

počet příjemců podpory v neza měs tna nos ti podl e území,
pohl a ví, věk
počet os ob pobíra jících přís pěvek na bydl ení podl e území,
pohl a ví, věk
počet domá cnos tí, které obdržel y dopl a tek na bydl ení, na 100
domá cnos tí - podl e území
počet os ob, kteřé obdržel y mi mořá dnou oka mži tou pomoc
(jednorá zová dá vka ) podl e území, pohl a ví, věk
počet příjemců přís pěvku na mobi l i tu podl e území, pohl a ví,
věk (ka tegori e přís pěvek na i ndi vi duá l ní dopra vu,
jednorá zové)
počet příjemců přís pěvku na zvl á š tní pomůcku podl e území,
pohl a ví, věk (jednorá zové)

1207

počet příjemců s tarobní důchody podl e území, pohl a ví, věk

pros i nec
2011

1208

organizace poskytovatele
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Úřa d prá ce
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
s oci á l ního za bezpečení
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
s oci á l ního za bezpečení
obec

Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)

statistická
jednotka název šetření
obec
Regi s tr pos kytova tel ů s oci á l ních
s l užeb
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Ok s ys tém
obec, ORP Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Ok s ys tém
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Ok s ys tém
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Ok s ys tém
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Ok s ys tém
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Ok s ys tém (od 2012)
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Ok s ys tém (od 2012)

obec

45

Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením

2403

2402

2401

2303

2302

2301

2201

2104

2102
2103

e0

az

cme

ci z

ppp

pi d

zp

ncd

jds

p75
i ez

nemocnos t (pra covní nes chopnos t dl e di a gnóz) podl e území, rok
pohl a ví, věk

počet zemřel ých na 1000 obyva tel s tředního s tavu za rok (‰)

s třední dél ka ži vota při na rození (počet l et)

počet os ob s ji ným než čes kým obča ns tvím při pa da jících na
1000 obyva tel
počet os ob s obča ns tvím mi mo EU při pa da jících na 1000
obyva tel
počet a zyl a ntů ve s tředi s cích

počet příjemců přís pěvku na péči na 1000 obyva tel s tředního
s tavu

5 l et

1 rok

rok

s tav

s tav

rok

rok

rok

s tav

s tav

s tav
s tav

rok

časové
období
pros i nec
2011

ORP

obec

obec

s tředi s ka Odbor a zyl ové a mi gra ční pol i tiky Mi ni s ters tvo vni tra
Mi ni s ters tva vni tra ČR
ORP
Da tabá ze demogra fi ckých da t,
Čes ký s tatis tický úřa d
Úmrtnos tní tabul ky
Da tabá ze demogra fi ckých da t
Čes ký s tatis tický úřa d

obec

obec

obec

obec

obec

obec

obec

obec
obec

obec

Sčítání l i du, domů a bytů 2011

Jednotný i nforma ční s ys tém
Mi ni s ters tvo prá ce a
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo) s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
s oci á l ního za bezpečení
Jednotný i nforma ční s ys tém
Mi ni s ters tvo prá ce a
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo) s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
s oci á l ního za bezpečení
Jednotný i nforma ční s ys tém
Mi ni s ters tvo prá ce a
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo), s oci á l ních věcí
Oks ys tém
Sčítání l i du, domů a bytů 2011
Čes ký s tatis tický úřa d

Sčítání l i du, domů a bytů 2011

Sčítání l i du, domů a bytů 2011

Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
Sčítání l i du, domů a bytů 2011
Sčítání l i du, domů a bytů 2011

statistická
jednotka název šetření
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)

Čes ký s tatis tický úřa d

Čes ký s tatis tický úřa d

organizace poskytovatele
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
s oci á l ního za bezpečení
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
Čes ký s tatis tický úřa d
Čes ký s tatis tický úřa d

číslo
označení
ukazatele ukazatele popis ukazatele
1209
počet příjemců i nva l i dní důchody podl e území, pohl a ví, věk

3101
hmú

rok

1210

3103
pn

počet zji š těných přípa dů/preva l ence hepa titidy (na 1000
obyva tel )

počet os ob pobíra jících nemocens ké a da l š í poji s tné dá vky území, pohl a ví, věk
počet os ob s tarš ích 75 l et při pa da jících na 100 obyva tel
počet ekonomi cky nea ktivních (dětí, důchodců, rodi čů na
rodi čovs ké dovol ené, neza měs tna ných) při pa da jících na 100
ekonomi cky a ktivních obyva tel
počet jednočl enných cenzových domá cnos tí os ob s tarš ích 75
l et při pa da jících na 100 cenzových domá cnos tí
počet neúpl ných cenzových domá cnos tí s dětmi při pa da jících
na 100 cenzových domá cnos tí
počet zdra votně pos tižených (těl es né, mentál ní, duš evní,
s mys l ové nebo kombi nova né) na 1000 obyva tel s tředního
s tavu
počet příjemců i nva l i dních důchodů na 1000 obyva tel
s tředního s tavu

3104

žl

Čes ký s tatis tický úřa d, Pra covní
Mi ni s ters tvo prá ce a
nes chopnos t pro nemoc a úra z
s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
s oci á l ního za bezpečení
Ús tav zdra votni ckých i nforma cí a Ús tav zdra votni ckých i nforma cí
s tatis tiky ČR
a s tatis tiky ČR

Čes ký s tatis tický úřa d

3105
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statistická
jednotka název šetření
obec
Da tabá ze demogra fi ckých da t
obec
Da tabá ze demogra fi ckých da t

organizace poskytovatele
Čes ký s tatis tický úřa d
Čes ký s tatis tický úřa d

časové
období
5 l et
5 l et

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Úřa d prá ce

Vězeňs ká s l užba

Mi ni s ters tvo vni tra ,
Mi ni s ters tvo s pra vedl nos ti
MV (Pol i ci e), MZ, Ná rodní
moni torova cí centrum pro
drogy a drogové zá vi s l os ti
(Úřa d vl á dy)
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo fi na ncí

Mi ni s ters tvo vni tra , Pol i cejní
prezi di um

3 roky / 5
l et

omk

číslo
označení
ukazatele ukazatele popis ukazatele
3106
ip
počet potra tů (UPT) na 100 ži vě na rozených dětí za rok (v %)
3107
mm
počet na rozených dětí ma tká m ve věku 15-17 l et na 1000
na rozených dětí (‰)
počet tres tných či nů na 10000 obyva tel s tředního s tavu
3201

počet a utoma tů na 1000 obyva tel

Evi denčně s tatis tický s ys tém
kri mi na l i ty Pol i cejního prezi di a
ČR
Da tabá ze Mi ni s ters tva fi na ncí

ao

obl a s tní
odděl ení
pol i ci e
obec

3204

Intervenční centra

domá cí ná s i l í (i ns titut vyká zá ní, tres tné či ny)

kra j

dn

k 31.12.
2011
5 l et

3206
drogy, počet probl émových drogově zá vi s l ých

rok

obec

Výroční zprá va o s tavu ve věcech
drog v ČR

dz

počet dětí evi dova ných orgá ny s oci á l ně prá vní ochra ny dětí
(OSPOD) na cel kový počet dětí, pohl a ví, věk, území

5 l et

kra j

3207

os pod

počet propuš těných vězňů

rok

3208

pv

kra j

3209

Čes ký s tatis tický úřa d

ve

Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Rejs třík Om, Nom
Mi ni s ters tvo s pra vedl nos ti
(Vězeňs ká s l užba )
Vol by do Pos l a necké s němovny

3210

Čes ký s tatis tický úřa d
Čes ký s tatis tický úřa d

hmr
zš

Sčítání l i du, domů a bytů 2011
Sčítání l i du, domů a bytů 2011

3211
3301
zh

Statis tika MŠMT

3302

podíl hl a s ů pro extremi s tické s tra ny (Děl ni cká s tra nu
vol by 2010 obec
s oci á l ní s pra vedl nos ti) z cel kového počtu hl a s ů (%)
počet rozvedených na 1000 os ob cel kem (v ‰)
s tav
obec
počet os ob s nejvyš š ím dokončeným zá kl a dním vzděl á ním na s tav
obec
100 ve věku 20-30 l et (v %)
počet za meš ka ných hodi n výuky na cel kový fond hodi n za rok š kol ní rok obec
2010/2011
s tav
obec

Mi ni s trers tvo š kol s tví,
ml á deže a těl ovýchovy (ČŠI)
Čes ký s tatis tický úřa d

mn1

Sčítání l i du, domů a bytů 2011

3401
mn2

obec

obec

obec

obec

3402

dn

počet dl ouhodobě neza měs tna ných (na d 12 měs íců) podl e
území, pohl a ví, věk
počet neza měs tna ných os ob s e ZP podl e území, pohl a ví, věk

březen
2011
březen
2011
rok

březen
2011

3403

nzp

počet neza měs tna ných k da tu cenzu na 100 ekonomi cky
a ktivních obyva tel
počet neza měs tna ných podl e území, pohl a ví, věk

3404

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Úřa d prá ce
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Úřa d prá ce
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
nr

Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo),
Okpra ce
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
3405

Počet nízkopříjmových os ob (rodi ny) - počet os ob s příjmem
do ná s obku ži votního mi ni ma podl e území, pohl a ví, věk
(přída vek na dítě, porodné - 2,4 ná s obek ŽM)
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obec

Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)

statistická
jednotka název šetření
obec
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)

obec

ORP

obec

Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
Jednotný i nforma ční s ys tém
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo)
rok

ORP
ČR

rok

rok

rok
rok

průměr
měs íc
rok

číslo
označení
časové
ukazatele ukazatele popis ukazatele
období
3406
pb
počet nízkopříjmových os ob (rodi n) - počet os ob s příjmem do pros i nec
ná s obku ži votního mi ni ma podl e území (s přís pěvkem na
2010
bydl ení na d 30 % příjmů rodi ny, v Pra ze 35 %)
Počet nízkopříjmových os ob (pl á tců s oci á l ního poji š tění)
podl e příjmu, území, pohl a ví, věk
ps p

pž

3407

3408

ib

pžd

3501
ec
ed

3409

3502
3503

es d

počet os ob v hmotné nouzi podl e území, pohl a ví, věk, doba
pobírá ní (přís pěvek na ži vobytí)
počet os ob v hmotné nouzi podl e území, pohl a ví, věk, doba
pobírá ní (dl ouhodobě, 2 a více l et)
počet os ob s i ndi vi duá l ním ba nkrotem na 1000 obyva tel
s tarš ích 18 l et
počet vyda ných exekucí na 1000 obyva tel s tarš ích 18 l et
počet přípa dů exekuce důchodů na 1000 os ob pobíra jících
důchod, podl e území

3504
PM10

organizace poskytovatele
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
s oci á l ního za bezpečení
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí
Mi ni s ters tvo s pra vedl nos ti

měrné
s tani ce
obec

3601

den

Mi ni s ters tvo s pra vedl nos ti
Jednotný i nforma ční s ys tém
Mi ni s ters tvo prá ce a
prá ce a s oci á l ních věcí (SSPInfo), s oci á l ních věcí, Čes ká s prá va
MED
s oci á l ního za bezpečení
Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, Úřa d prá ce
Informa ční s ys tém kva l i ty ovzduš í Čes ký hydrometeorol ogi cký
(ISKO)
ús tav
IDOS, Centrá l ní i nforma ční
CHAPS
s ys tém

počet přípa dů exekuce s oci á l ních dá vek na 1000 os ob
pobíra jících s oci á l ní dá vky
počet obyva tel v obcích na d l i mi tní hodnotu PM10 na
obyva tel e (přes á hnutí l i mi tních hodnot více než 36x za rok)
počet s pojů v obci v pra covní den/o víkendu na 1000 obyva tel

obec

do

-

Mi ni s ters tvo prá ce a
s oci á l ních věcí, GAC
Čes ký s tatis tický úřa d

3602

výs kyt s oci á l ně vyl oučené l oka l i ty (a no x ne)

Sčítání l i du, domů a bytů 2011

s vl

obec

Čes ký s tatis tický úřa d

3603

s tav

Sčítání l i du, domů a bytů 2011

bv

obec

Čes ký s tatis tický úřa d

3702

s tav

Průběžná evi dence s těhová ní

ou

obec

3703

3 roky

hmmo

Čes ký s tatis tický úřa d

3801

Sčítání l i du, domů a bytů 2011

počet trva l e obydl ených bytů bez vodovodu v bytě na 100
trva l e obydl ených bytů (v %)
počet os ob bydl ících v ubytovná ch a nouzových obydl ích na
100 obyva tel s tředního s tavu (v %)
s oučet počtu při s těhova l ých a vys těhova l ých na 1000 obyva tel
s tředního s tavu (v ‰)
počet obyva tel na rozených v obci s vého bydl i š tě na 100
obyva tel cel kem (v %)

obec

no

s tav

3802
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název ukazatele
Pos kytova tel é s oci á l ních
s l užeb
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb podl e za řízení
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb podl e druhu
s l užby
Uži va tel é s oci á l ních
s l užeb podl e formy
s oci á l ní s l užby
Podpora v
neza měs tna nos ti
Dá vky hmotné nouze přís pěvek na ži vobytí
Dá vky hmotné nouze dopl a tek na bydl ení
Dá vky hmotné nouze mi mořá dná oka mži tá
pomoc
Dá vky pro os oby s e
zdra votním pos tižením
přís pěvek na mobi l i tu
Dá vky pro os oby s e
zdra votním pos tižením
přís pěvek na zvl á š tní
pomůcku
Dá vky s tátní s oci á l ní
podpory
Dá vky důchodového a
nemocens kého poji š tění
Os oby s i nva l i dním
důchodem
1207

1206

1205

1204

1203

1202

1201

1105

1104

1103

1102

1101

Ing. Pa vel Sl ová ček

Mgr. Al eš Krá l

Ing. Pa vel Sl ová ček

Ing. Pa vel Sl ová ček

Mgr. Al eš Krá l

Mgr. Al eš Krá l

Mgr. Al eš Krá l

Mgr. Al eš Krá l

PhDr. Ra dek Suda

PhDr. Ra dek Suda

PhDr. Ra dek Suda

PhDr. Ra dek Suda

Il ona Kol á řová

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)

MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)

MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)

MPSV, odděl ení koncepce s tra teg. a fi na ncová ní
s oci á l ních s l užeb
MPSV, vedoucí odděl ení koncepce s tra teg. a fi na ncová ní
s oci á l ních s l užeb (221), odbor s oci á l ních s l užeb a
s oci á l ního za čl eňová ní
MPSV, vedoucí odděl ení koncepce s tra teg. a fi na ncová ní
s oci á l ních s l užeb (221), odbor s oci á l ních s l užeb a
s oci á l ního za čl eňová ní
MPSV, vedoucí odděl ení koncepce s tra teg. a fi na ncová ní
s oci á l ních s l užeb (221), odbor s oci á l ních s l užeb a
s oci á l ního za čl eňová ní
MPSV, vedoucí odděl ení koncepce s tra teg. a fi na ncová ní
s oci á l ních s l užeb (221), odbor s oci á l ních s l užeb a
s oci á l ního za čl eňová ní
MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)

odbor/oddělení
MPSV, odbor s oci á l ních s l užeb a s oci á l ní prá ce

221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz

221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz

221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz

221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz

telefon
e-mail
221 922 047 ji ndri s ka .na va rova @mps v.cz

číslo
ukazatele jméno správce dat
0001
Mgr. Ji ndři š ka Ná va rová

1208

Ing. Pa vel Sl ová ček

221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz

221 923 007 ra dek.s uda @mps v.cz

221 923 007 ra dek.s uda @mps v.cz

221 923 007 ra dek.s uda @mps v.cz

221 923 007 ra dek.s uda @mps v.cz

221 922 443 i l ona .kol a rova @mps v.cz

1209
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číslo
ukazatele jméno správce dat
1210
Ing. Pa vel Sl ová ček

odbor/oddělení
telefon
e-mail
Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz
s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

274 052 876
274 052 876

Ing. Pa vel Sl ová ček

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

274 052 876
274 052 876

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz
s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

221 922 808 ales.kral@mpsv.cz
244024824 rba ci k@grvs .jus tice.cz

chomynova .pa vl a @vl a da .cz

274 052 876

222 923 007 ra dek.s uda @mps v.cz

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání
Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

Ing. Pa vel Sl ová ček

2102
2103

2302

Jednočl enné domá cnos ti 2104
s eni orů
Neúpl né cenzové
2201
domá cnos ti
Zdra votně pos tižení
2301

název ukazatele
Os oby pobíra jící
nemocens ké a poji s tné
dá vky
Podíl s eni orů v popul a ci
Index ekonomi cké zá těže

2303

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ? Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání
274 052 876 s tepa nka .mora vkova @czs o.cz
Ing. Pa vel Sl ová ček
Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

PhDr. Ra dek Suda
MPSV, vedoucí odděl ení koncepce s tra teg. a fi na ncová ní
s oci á l ních s l užeb (221), odbor s oci á l ních s l užeb a
s oci á l ního za čl eňová ní
Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání
Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání
Mi ni s ters tvo vni tra
Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

224972302 wi ja @uzi s .cz
274 052 304 infoservis@czso.cz
274 052 304 i nfos ervi s @czs o.cz

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

2401
2402
2403
3101

ÚZIS, Odbor a na l ýz, publ i ka cí a externí s pol uprá ce
Čes ký s tatis tický úřa d
Čes ký s tatis tický úřa d

974 834 856 vl a di mi rs tol i n@s ezna m.cz
257 043 322, va l eri e.bul i rova @mfcr.cz
724 952 652

274 052 876

3103
3104

Mgr. Petr Wi ja , Ph.D.

Pol i cejní prezi di um
Mi ni s ters tvo fi na ncí

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

3105
3106
3107

Vl a di mír Stol ín
Mgr. Va l éri e Bul ířová

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

Ci zi nci
Ci zi nci mi mo EU
Azyl a nté
Střední dél ka ži vota při
na rození
Hrubá míra úmrtnos ti
Pra covní nes chopnos t

3201
3204

Mgr. Pa vl a Chomynová

Mi ni s ters tvo vni tra , Bíl ý kruh bezpečí
Ná rodní moni torova cí s tředi s ko pro drogy a drogové
zá vi s l os ti
MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)
Vězeňs ká s l užba Čes ké republ i ky, Generá l ní ředi tel s tví,
odbor s prá vní

274 052 876

Preva l ence žl outenky
Index potra tovos ti
Děti na rozené
ml a di s tvým ma tká m
Obecná míra kri mi na l i ty
Automa ty
3206
3207

Mgr. Al eš Krá l
Mgr. Ra dek Ba cík

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

Domá cí ná s i l í
Drogově zá vi s l í

3208
3209

Příjemci i nva l i dních
důchodů
Příjemci přís pěvku na
péči

Děti chrá něné OSPOD
Propuš tění vězni

50

Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením

3501

3408
3409

3405
3406
3407

3404

3401
3402
3403

T. Hus á k

T. Hus á k

Mgr. Al eš Krá l
Mgr. Al eš Krá l

Mgr. Al eš Krá l
Mgr. Al eš Krá l
Mgr. Al eš Krá l

Ing. Eva Prochá zková

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

Čes ká s prá va s oci á l ního za bezpečení, odděl ení s tatis tiky 257 063 374 pa vel .s l ova cek@cs s z.cz

Odděl ení dohl edu a s tatis tiky Mi ni s ters tva s pra vedl nos ti 221 997 326 Thus a k@ms p.jus tice.cz

Odděl ení dohl edu a s tatis tiky Mi ni s ters tva s pra vedl nos ti 221 997 325 Thus a k@ms p.jus tice.cz

MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)
MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)

MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)
MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)
MPSV, odděl ení s tatis tické metodi ky a rozborů (652)

MPSV, Odd. koncepcí a a na l ýz, Odbor koncepcí trhu prá ce

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání
MPSV, Odd. koncepcí a a na l ýz, Odbor koncepcí trhu prá ce
Ing. Eva Prochá zková
MPSV, Odd. koncepcí a a na l ýz, Odbor koncepcí trhu prá ce
Ing. Eva Prochá zková

221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz
221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz

221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz
221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz
221 922 808 a l es .kra l @mps v.cz

221 923 573 eva .procha zkova @mps v.cz

e-mail
telefon
274 052 304 s peci a l _da taba ze@czs o.cz

3502

Ing. Pa vel Sl ová ček

541 244 853 ci s @cha ps .cz

odbor/oddělení
Čes ký s tatis tický úřa d

3503

Ing. Pa vel Sl ová ček

ČHMÚ, vedoucí Odděl ení Informa čních s ys témů kva l i ty
ovzduš í
CHAPS s pol . s r. o.

233 320 707 ga ba l @ga c.cz

číslo
ukazatele jméno správce dat
3210

3504

Ing. Ja na Os tatni cká

Mi ni s ters tvo prá ce a s oci á l ních věcí, Ga c s pol . s r. o.

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz
s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

3302

3602

Čes ká š kol ní i ns pekce

274 052 876

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

244 032 402 os tatni cka @chmi .cz

274 052 876 s tepa nka .mora vkova @czs o.cz
221 923 573 eva .procha zkova @mps v.cz
221 923 573 eva .procha zkova @mps v.cz

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz
s tepa nka .mora vkova @czs o.cz

3601

PhDr. Iva n Ga ba l

274 052 876
274 052 876

s tepa nka .mora vkova @czs o.cz
Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

274 052 876
274 052 876

název ukazatele
Vol i či extremi s tických
s tra n
Hrubá míra rozvodovos ti
Vzděl a nos t ml a dých
os ob
Za meš ka né hodi ny ve
š kol e
Míra neza měs tna nos ti
Neza měs tna ní
Dl ouhodobě
neza měs tna ní
Neza měs tna ní s e
zdra votním pos tižením
Nízkopříjmové rodi ny
Přís pěvek na bydl ení
Pl á tci s oci á l ního
poji š tění
Přís pěvek na ži vobytí
Dl ouhodobí příjemci
přís pěvku na ži vobytí
Indi vi duá l ní ba nkroty

3603

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání
Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

274 052 876
3802

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání
Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

Exekuce

3702
3703

Ing. Štěpá nka Morá vková ČSÚ, Odděl ení metodi ky, a na l ýz a di s emi na ce s čítání

3211
3301

Míra exekuce důchodů

3801

Míra exekuce s oci á l ních
dá vek
Obyva tel é ži jící v obcích
s e zvýš enými emi s emi
Dopra vní obs l užnos t
území
Soci á l ně vyl oučené
l oka l i ty
Byty bez vodovodu
Obydl enos t ubytoven a
nouzových obydl í
Hrubá míra mi gra čního
obra tu
Podíl rodá ků
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