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ÚVOD 
 
Závěrečná zpráva je připravena v rámci projektu „Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé 
sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči”, který je součástí aktivity č. 6 – “Systém finanční 
podpory poskytování sociálních služeb v ČR” v rámci individuálního projektu “Podpora procesů v sociálních 
službách”. 
 
Projekt “Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na 
péči” má celkem 5 částí: 

1. Analýza dostupných datových zdrojů 
2. Případové studie různých typů způsobů zajištění péče o příjemce příspěvku na péči (jako samostatná 

příloha k této části jsou přiloženy transkripce hloubkových rozhovorů s příjemci příspěvku na péči) 
3. Pilotní výzkum způsobů zajištění péče o příjemce příspěvku na péči v 6 vybraných lokalitách v rámci 
ČR 

4. Analýza ekonomické efektivity zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči 
5. Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území 

 
Tato závěrečná zpráva (Pilotní výzkum způsobů zajištění péče o příjemce příspěvku na péči ve vybraných 
lokalitách) představuje třetí část projektu. Mezi lokality, které byly zařazeny do výzkumného šetření, patří 
Mladá Boleslav, Litoměřice, Liberec, Litomyšl, Brno a Valašské Meziříčí.  
 
Konkrétní cíle a úkoly této části projektu jsou: 

- analýza způsobů zajištění a financování péče o příjemce příspěvku na péči v 6 lokalitách ČR, 

- kvantitativní popis struktury způsobů zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči ve sledovaných 
lokalitách, 

- popis potřeb příjemců příspěvku na péči a odhad míry jejich naplnění, 

- analýza způsobů úhrady požadovaných služeb, 

- popis rozhodovacích faktorů determinujících způsob zajištění péče včetně stanovení jejich váhy v 
kontextu zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči, 

- generalizace výsledků získaných v jednotlivých lokalitách na celou ČR, 

- zmapování situace každé jednotlivé lokality (provedení analýzy dokumentace přidělování a výplaty 
příspěvku na péči v rámci informačního systému OKslužby), 

- analýza osobních rozhovorů s pracovníky zajišťujícími agendu výplaty příspěvku na péči. 
 
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
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METODOLOGIE 
 
Řešení projektu je založeno na třech výzkumných šetřeních (kvantitativní výzkumné šetření/kvalitativní 
výzkumné šetření mezi příjemci příspěvku na péči a pečujícími osobami a kvalitativní výzkumné šetření 
s vedoucími pracovníky sociálních odborů obcí/magistrátů). 
 
Kvantitativní část výzkumu 
V rámci kvantitativního terénního šetření, které prováděla společnost Markent v červnu a červenci 2011 bylo s 
žádostí o rozhovor osloveno celkem 2968 respondentů (příjemců příspěvků na péči a pečujících osob). 
Interview byla provedena se 782 respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé 
dotazníky byly dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování 
dat a jejich analýza tak byla provedena na celkem 774 případech, z čehož 404 je příjemců příspěvku na péči a 
370 případů tvoří pečující osoby.  
 
Výzkum probíhal v 6 lokalitách (Brno, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Litomyšl a Valašské Meziříčí). 
Tyto lokality byly vybrány takovým způsobem, aby byly zastoupeny jak velká města nad 100 000 obyvatel, 
tak bývalá okresní města i obce s rozšířenou působností. V každé kategorii byly vybrány vždy 2 lokality, 
přičemž zastoupeny jsou jak lokality z Čech, tak i z Moravy. Jednotlivé velikosti lokalit byly vybrány 
z důvodu zachycení různých sociálních vazeb, zachycení různých úrovní nabídky profesionálních služeb a 
jejich dostupnosti, zachycení odlišného rodinného prostředí v malých a velkých obcích apod. Výběr lokalit byl 
ovlivněn také ochotou jednotlivých sociálních úřadů spolupracovat na výzkumu.  
 
Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek zaměřených na zjištění relevantních informací nezbytných k 
naplnění cílů tohoto výzkumu, obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí nichž byly sledovány kvalitativní 
aspekty sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla ještě 
před započetím vlastního výzkumného šetření provedena pilotáž dotazníku.  
 
Cílem kvantitativního šetření bylo kromě samotného shromáždění údajů o využívání příspěvku na péči také 
ověřit možnosti a limity získávání informací pro účely hodnocení systému poskytování příspěvků na péči. 
 
Z tohoto hlediska byla určující skutečnost, že údaje o příjemcích příspěvku na péči podléhají ochraně osobních 
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Řešitel projektu tak neměl k údajům o 
těchto osobách přístup a o spolupráci na výzkumu byli požádáni pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností (dále jen „obce“). Respondenti pak mohli v případě ochoty ke spolupráci kontaktovat pracovníky 
řešitele na bezplatné telefonické lince, aniž by řešitel získal a mohl shromažďovat kontakty na příjemce 
příspěvku na péči. 
 
Příjemci příspěvku na péči byli následně vybírání takovým způsobem, aby v rámci jednotlivých lokalit byl 
zastoupen přibližně stejný počet respondentů. Výběr respondentů byl koncipován tak, aby byli do 
zkoumaného souboru zahrnuti příjemci příspěvku se všemi čtyřmi stupni závislosti, a dále příjemci 
příspěvku na péči v seniorském věku i ostatní příjemci příspěvku se zdravotním postižením. Struktura 
respondentů z hlediska věku a stupně závislosti vychází ze skutečné struktury příjemců příspěvku na péči ve 
sledovaných lokalitách vyplývající z informačního systému OKslužby. 
 
Data byla získávána osobními rozhovory tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl otázky a 
zaznamenával v průběhu rozhovoru odpovědi respondentů do připraveného dotazníku. Relevantní závěry 
z kvantitativního terénního šetření jsou prezentovány v této zprávě. 
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Kvalitativní část výzkumu 
V rámci kvalitativní části výzkumu, kterou prováděla společnost Markent v červenci 2011 bylo provedeno 72 
hloubkových rozhovorů, z nichž 33 bylo provedeno s příjemci příspěvku na péči a 39 s osobami pečujícími o 
příjemce příspěvku na péči, kteří se zároveň zúčastnili kvantitativní části výzkumu a explicitně souhlasili se 
svou účastí na hloubkovém rozhovoru. Tito respondenti byli vybráni na základě věku (osoby v seniorském 
věku a osoby se zdravotním postižením ve věku 18 až 65 let), stupně závislosti a typu péče. Tazatelé 
proškolení na vedení hloubkových rozhovorů diskutovali s respondenty jednotlivé okolnosti jejich aktuální 
životní situace, způsobů řešení a další relevantní souvislosti týkající se zabezpečení péče a využívání 
příspěvku na péči. Každý rozhovor trval průměrně jednu hodinu. Respondenti se během rozhovoru 
vyjadřovali ke skutečnostem a svým zkušenostem s poskytováním péče, které byly z hlediska cílů výzkumu 
klíčové. Hloubkové rozhovory, stejně tak jako kvantitativní šetření, byly realizovány v šesti předem 
stanovených lokalitách, kterými jsou Brno, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Litomyšl a Valašské Meziříčí. 
Závěry z analýzy hloubkových rozhovorů jsou prezentovány v této zprávě spolu s výsledky kvantitativního 
šetření a závěry z dotazování vedoucích pracovníků. 
 
Vedoucí pracovníci  
Hloubkové rozhovory byly provedeny také s vedoucími pracovníky sociálních odborů městských 
úřadů/magistrátů ve všech šesti sledovaných lokalitách. Struktura hloubkových rozhovorů byla zaměřena na 
zjištění aktuálního stavu v oblasti příspěvku na péči v daných lokalitách, na zjištění zkušeností s výplatou a 
nakládáním s příspěvkem na péči, na zjištění problematických oblastí týkajících se příspěvku na péči. Dále 
byla zjišťována struktura a využívání sociálních služeb v jednotlivých lokalitách, komunikace mezi sociálními 
pracovníky a jejich klienty, specifika jednotlivých lokalit v oblasti sociálních služeb. Každý rozhovor trval 
průměrně jednu hodinu. Závěry z analýzy hloubkových rozhovorů se sociálními pracovníky jsou v této 
zprávě prezentovány v zelených rámečcích.  
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SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA VZORKU KVANTITATIVNÍHO ŠETŘENÍ 
 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

 

 

Graf č. 2: Věk respondentů 

 

 

Graf č. 3: Rodinný stav respondentů 

 

 
Graf č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 

 
Graf č. 5: Počet osob v domácnosti respondentů 

 

 
 

Graf č. 6: Socioekonomický status respondentů 

 
 

Graf č. 7: Čistý měsíční příjem domácnosti respondentů 

 
 

Graf č. 8: Místo dotazování 

 
 

Graf č. 9: Typ respondentů podle místa dotazování 

 
 

Graf č. 10: Věk příjemců příspěvku na péči podle místa dotazování 

 
 

Graf č. 11: Stupeň závislosti podle místa dotazování 
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EXECUTIVE SUMMARY 
KVANTITATIVNÍ POPIS STRUKTURY ZPŮSOBŮ ZAJIŠŤOVÁNÍ PÉČE  
 O opečovávané se ve sledovaných lokalitách starají nejčastěji jejich synové, dcery nebo zeťové, snachy. V 

rámci sledovaných lokalit poskytují tyto osoby péči v 60 a více procentech případů, s výjimkou Brna, kde 
tento podíl činí jen 43 %. Obecně lze konstatovat, že vlastní děti, popřípadě zeťové/snachy se starají o 
příjemce příspěvku přibližně ve třech pětinách případů, v přibližně dvou pětinách případů se o příjemce 
příspěvku starají jejich manželé/manželky. 

 Z hlediska typu péče převažuje model, kdy péči zastávají pouze osoby pečující. Podíl tohoto typu péče se 
v rámci sledovaných lokalit pohybuje mezi 66 % a 70 %. Za celý soubor se tato hodnota pohybuje ve výši 68 
%. V necelé třetině případů jsou opečovávané osoby částečně schopny se o sebe postarat, ale pouze 
v kombinaci s pomocí pečujících osob. Zastoupení těchto segmentů se jeví být v rámci ČR víceméně 
homogenní. 

 V rámci rodinné péče vykonávají rodinní příslušníci nejčastěji činnosti spojené s péčí o domácnost, s péčí o 
zdraví a s pomocí s oblékáním a obouváním. Vykonávání těchto aktivit se mezi jednotlivými sledovanými 
lokalitami statisticky významně nediferencuje. Lze tedy předpokládat, že v rámci ČR je vykonávání těchto 
činností homogenní. 

 V rámci profesionální péče jsou nejčastěji vykonávány činnosti spojené s péčí o zdraví. Nejčastěji jsou 
vykonávány ve 36 % případů, nejméně často pak v 18 % případů. Diference mezi lokalitami však nejsou 
statisticky významné, tudíž mezi jednotlivými oblastmi v rámci ČR nelze předpokládat výraznější diference. 

 Z výsledků clustrových analýz vyplývá, že ve využívání profesionálních služeb a činností vykonávaných 
v rámci profesionální péče si jsou podobny Brno a Liberec, tedy velká krajská města, která ve zkoumaném 
vzorku reprezentují lokality s nejvyšším počtem obyvatel. Existují zde tedy rozdíly mezi největšími a 
ostatními zkoumanými lokalitami. 

 Obecně lze konstatovat, že u všech sledovaných sociálních služeb výrazná většina respondentů, bez rozdílu 
lokality, sociální službu nevyužívá a ani její využití nepreferuje. Podíl těchto respondentů převyšuje téměř ve 
všech sledovaných lokalitách 85 %. Pokud respondenti využívají nějakou sociální službu, tak se nejčastěji 
jedná o pečovatelskou službu, týdenní nebo denní stacionáře a sociální poradenství. Mezi regiony v ČR se 
nedají předpokládat výraznější diference ve využívání jednotlivých služeb. 

 Na základě provedené segmentace respondentů založené na aktuálním a preferovaném využívání rodinné a 
profesionální péče vyplývá, že v 11 % případů se dá předpokládat zvýšení participace příjemců příspěvku/ 
rodinných příslušníků na péči. V rámci sledovaných lokalit se tento podíl pohybuje od 7 % do 17 %. 

 Pozitivní zkušenosti s využívanými sociálními službami má ve všech šesti zkoumaných lokalitách více než 80 
% dotázaných. Za celý soubor respondentů se tento podíl pohybuje na úrovni necelých 90 %. Podíl těchto 
osob je v rámci sledovaných lokalit vyrovnaný, tato vyrovnanost se dá se předpokládat i v rámci dalších 
regionů v ČR. 

 Míra informovanosti o sociálních službách se mezi sledovanými lokalitami pohybuje od 51 % do 67 %. Tyto 
diference ale nejsou statisticky významné. Pro celý soubor platí, že minimálně povšechné informace o 
sociálních službách ve své obci mají přibližně tři pětiny dotázaných. Velmi mnoho ví o sociálních službách 
častěji respondenti v lokalitách s vyšším počtem obyvatel. 

 V případě, že se respondenti potřebují informovat o sociálních službách, tak se v rámci jednotlivých lokalit 
nejčastěji obracejí na sociální úřady/sociální odbory. Podíl těchto respondentů je v rámci sledovaných lokalit 
víceméně vyrovnaný a je ve všech sledovaných lokalitách vyšší než 50 %. Druhým nejčastějším subjektem, u 
kterého respondenti hledají informace o sociálních službách je lékař/ka. Podíl těchto respondentů se 
pohybuje kolem jedné pětiny. Lze předpokládat, že tyto podíly budou v rámci ČR srovnatelné. 

 Mezi nejčastěji zmiňované problematické oblasti poskytované péče patří nedostatek informací (ve 44 % 
případů) a chybějící podpora nejbližší rodiny (v pětině případů). Na základě statisticky významných rozdílů 
mezi zkoumanými lokalitami v případě nedostatku informací, se dají v rámci ČR předpokládat významné 
diference ve výskytu této problematické oblasti.   
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PÉČE 
 Odhad struktury financování celkových nákladů na péči v podobě příspěvek na péči/ostatní (vlastní) zdroje 

se pohybuje od 46 %/54 % v Mladé Boleslavi až po 67 %/33 % v Liberci. Pro celý soubor tento odhad činí 
přibližně průměrných 55 %/45 %. Na základě provedených statistických testů lze konstatovat, že rozdíly 
mezi zkoumanými lokalitami jsou statisticky významné. Statisticky významné rozdíly ve struktuře 
financování péče byly zjištěny i mezi respondenty v jednotlivých stupních závislosti. 

 Z analýzy využívání příspěvku na péči vyplývá, že ve všech šesti sledovaných lokalitách se příspěvek na 
péči využívá nejčastěji na úhradu léků. Léky z příspěvku na péči nakupuje 44 % až 68 % respondentů. V 
rámci celého souboru hradí léky z příspěvku na péči tři pětiny dotázaných. Příjemci příspěvku nebo osoby 
pečující tedy investují příspěvek na péči nejčastěji na to, na co není primárně určený. 

 Na základě odpovědí respondentů se dá předpokládat, že příjemci příspěvku na péči, popřípadě pečující 
osoby do nákladů na péči započítávají i výdaje na věci/služby, které s péčí nesouvisí. Pokud by došlo k 
vyloučení úhrad za tyto věci/služby, došlo by pravděpodobně ke zvýšení míry pokrytí celkových nákladů na 
péči z příspěvku na péči. 

 Na základě hypotetického využití potencionálně zvýšeného příspěvku na péči se nedá předpokládat 
výraznější finanční participace respondentů na financování profesionální péče z toho příspěvku. 

FAKTORY DETERMINUJÍCÍ ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ PÉČE  
 Pokud respondenti využívají profesionální sociální služby, tak je využívají zejména z důvodu snahy o 

odlehčení péče rodinným příslušníkům, z důvodu potřeby odborné profesionální péče a odborných 
pečovatelských služeb, z důvodu omezených možností poskytování péče v rámci rodiny nebo z důvodu 
nevyhovujícího vlastního bydlení. 

 Ve většině sledovaných lokalit je nejčastější důvod pro nevyužívání profesionálních služeb jejich cenová 
nedostupnost. Z respondentů, kteří sociální služby nevyužívají, uvádějí cenovou nedostupnost těchto služeb 
nejčastěji respondenti z Brna (54 %), nejméně často respondenti z Liberce (pouhých 20 %). V rámci celého 
souboru se podíl těchto respondentů pohybuje na hranici jedné třetiny, přičemž na základě provedených 
testů, které nepotvrdily statistickou významnost diferencí ve zkoumaných lokalitách, nelze předpokládat 
významné rozdíly ani v rámci ostatních regionů v ČR. 

 Významným důvodem pro nevyužívání profesionálních služeb je také nedostatek informací o 
poskytovaných službách a o místě jejich poskytování. Tento důvod ve zkoumaných lokalitách vyjádřilo 13 % 
až 31 % respondentů. V rámci celého souboru se podíl těchto osob pohybuje na úrovni 20 %. Ani v tomto 
případě nebyly diference mezi sledovanými lokalitami na základě provedených testů vyhodnoceny jako 
statisticky významné. V rámci ČR lze tedy předpokládat rozdíly v podílech opečovávaných/pečujících osob s 
nedostatkem informací o poskytovaných sociálních službách, tyto diference však pravděpodobně nebudou 
výrazné.  

ANALÝZA DAT Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OKSLUŽBY 
 Z analýzy dat z informačního systému  OKslužby za červen 2011 vyplývá, že struktura vyplácení příspěvku 

na péči z hlediska jednotlivých stupňů závislosti se mezi zkoumanými lokalitami výrazněji neliší. 

 Z analýzy dat dále vyplývá, že nejvyšší část příspěvku na péči využívají klienti ve všech šesti sledovaných 
lokalitách na úhrady mimo systém profesionální sociální péče. Z profesionálních služeb je největší část 
příspěvku využívána na pobytové služby, dále pak na terénní služby a nejmenší podíl příspěvku na péči je 
vynakládán na ambulantní služby. 

 V rámci všech šesti sledovaných lokalit patří mezi sociální služby s nejvyšší průměrnou úhradou z PnP na 
osobu denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a 
odlehčovací služby. Naopak nejnižší průměrná úhrada z PnP na osobu byla zaznamenána u pečovatelské 
služby, centra denních služeb a chráněného bydlení.  
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÝCH LOKALIT 
MLADÁ BOLESLAV 
 
Počet příjemců příspěvku na péči v Mladé Boleslavi činí 2 232 (údaj za 06/2011). Jejich podíl na celkovém počtu 
všech příjemců příspěvku v ČR činí 0,8 %. Struktura příjemců příspěvku na péči je zobrazena v tab. č. 1: 
 
Tab. č. 1: Počet příjemců PnP v Mladé Boleslavi 

celkem 
méně než
19 let 

19 ‐ 65 let 
více než
65 let 

I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

počet příjemců příspěvku na péči  2 232  246  536  1 450  805  739  433  255 

podíl v % na celkovém počtu    11 %  24 %  65 %  36 %  33 %  19 %  12 % 

Pozn.:  údaje se vztahují k červnu 2011; zdroj: IS OKslužby 
 
V rámci rodinné péče se o příjemce péče starají nejčastěji jejich synové/dcery nebo zeťové/snachy. Tyto osoby 
poskytují péči ve dvou třetinách případů. V jedné třetině případů to jsou jejich manželé/manželky nebo 
partneři/partnerky a ve čtvrtině případů pečují vnuci/vnučky. V rámci rodinné péče je nejčastěji vykonávána 
péče o domácnost (v 95 % případů), péče o zdraví (v 88 % případů) a pomoc s oblékáním a obouváním (v 77 % 
případů). V rámci profesionální péče je nejčastěji vykonávána péče o zdraví (v 19 % případů) a zajištění 
stravování (v 7 % případů). Průměrný počet pečujících činí v této lokalitě 1,8 osob. 
 
Tab. č. 2: Aktuálně využívané služby v Mladé Boleslavi 

pečovatelská 
služba 

osobní asistence
týdenní nebo 
denní stacionář 

centrum 
denních služeb 

domov pro 
seniory 

domov pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

sociální 
poradenství 

jiné 

5 %  4 %  6 %  3 %  0 %  1 %  2 %  8 % 

Pozn.:  údaje představují podíl respondentů, kteří využívají dané služby 
 
S využívanými sociálními službami je v Mladé Boleslavi velmi spokojeno 60 % dotázaných, dalších 27 % je spíše 
spokojeno. Nejzávažnějším problémem při poskytování péče je podle respondentů z této lokality nedostatek 
informací. Takto se vyjádřilo celkem 57 % dotázaných. V rámci sledovaných lokalit se jedná o nejvyšší podíl. 
 
Alespoň základní informace o sociálních službách má celkem 56 % dotázaných, což je druhá nejnižší hodnota 
v rámci sledovaných lokalit. V případě potřeby informací o sociálních službách by se největší část dotázaných (56 
%) obrátila na sociální úřad/sociální odbor. 
 

„To nejsou jen klienti, to jsou i jejich rodinní příslušníci, kteří se na nás obrací s důvěrou, protože vědí, že ty informace od 
nás dostanou.“          (citace sociálního pracovníka) 
 

Celkem 24 % dotázaných by za účelem získání informací kontaktovalo svého lékaře. 
 
Celková výše příspěvku na péči vyplacená v Mladé Boleslavi v měsíci červnu 2011 činila 10 415 tis. Kč. Péče je 
ze 46 % financována z příspěvku na péči a 54 % nákladů na péči je hrazeno z ostatních (vlastních) zdrojů (typicky 
se jedná o starobní nebo invalidní důchod opečovávané osoby, popřípadě o příjem rodinných příslušníků). 
 
Tab. č. 3: Struktura financování péče v Mladé Boleslavi (údaje v závorkách vyjadřují průměr na osobu) 

celkem  I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

příspěvek na péči  46 % (3 569 Kč)  29 % (800 Kč)  59 % (4 000 Kč)  51 % (8 000 Kč)  78 % (12 000 Kč) 

ostatní (vlastní) zdroje   54 % (4 190 Kč)  71 % (1 959 Kč)  41 % (2 780 Kč)  49 % (7 686 Kč)  22 % (3 385 Kč) 

CELKEM  100 % (7 759 Kč)  100 % (2 759 Kč)  100 % (6 780 Kč)  100 % (15 686 Kč)  100 % (15 385 Kč) 

Dotazovaní nevyužívají služby poskytované registrovanými poskytovateli především z důvodu jejich vysoké 
ceny (33 % respondentů) a z důvodu nedostatku informací o těchto službách (19 % respondentů).  
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LITOMĚŘICE 
 
Počet příjemců příspěvku na péči v Litoměřicích činí 2 158 (údaj za 06/2011). Jejich podíl na celkovém počtu 
všech příjemců příspěvku v ČR činí 0,7 %. Struktura příjemců příspěvku na péči je zobrazena v tab. č. 4: 
 
Tab. č. 4: Počet příjemců PnP v Litoměřicích 

celkem 
méně než
19 let 

19 ‐ 65 let 
více než
65 let 

I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

počet příjemců příspěvku na péči  2 158  181  791  1 186  645  729  473  331 

podíl v % na celkovém počtu    8 %  37 %  55 %  30 %  34 %  22 %  15 % 

Pozn.:  údaje se vztahují k červnu 2011; zdroj: IS OKslužby 
 
V rámci rodinné péče se o příjemce péče starají nejčastěji jejich synové/dcery nebo zeťové/snachy. Tyto osoby 
poskytují péči v 70 % případů. V téměř dvou pětinách případů to jsou jejich manželé/manželky nebo 
partneři/partnerky a ve čtvrtině případů pečují vnuci/vnučky. V rámci rodinné péče je nejčastěji vykonávána 
péče o domácnost (v 96 % případů), péče o zdraví (v 88 % případů) a pomoc s oblékáním a obouváním (v 85 % 
případů). V rámci profesionální péče je nejčastěji vykonávána péče o zdraví (v 18 % případů) a zajištění 
stravování (v 7 % případů). Průměrný počet pečujících činí v této lokalitě 1,7 osob. 
 
Tab. č. 5: Aktuálně využívané služby v Litoměřicích 

pečovatelská 
služba 

osobní asistence
týdenní nebo 
denní stacionář 

centrum 
denních služeb 

domov pro 
seniory 

domov pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

sociální 
poradenství 

jiné 

10 %  2 %  1 %  5 %  3 %  1 %  3 %  9 % 

Pozn.:  údaje představují podíl respondentů, kteří využívají dané služby 
 
S využívanými sociálními službami je v Litoměřicích velmi spokojeno 64 % dotázaných, dalších 29 % je spíše 
spokojeno. V Litoměřicích je v rámci zkoumaných lokalit nejvyšší podíl dotázaných spokojených s využívanými 
sociálními službami. Nejzávažnějším problémem při poskytování péče je podle respondentů z této lokality 
nedostatek informací. Takto se vyjádřilo celkem 31 % dotázaných (nejmenší podíl v rámci zkoumaných lokalit).  
 
Alespoň základní informace o sociálních službách má celkem 62 % dotázaných. V případě potřeby informací o 
sociálních službách by se polovina dotázaných obrátila na sociální úřad/sociální odbor, 19 % dotázaných by za 
účelem získání informací kontaktovalo svého lékaře. 
 
Celková výše příspěvku na péči vyplacená v Litoměřicích v měsíci červnu 2011 činila 11 093 tis. Kč. Péče je ze 48 
% financována z příspěvku na péči a 52 % nákladů na péči je hrazeno z ostatních (vlastních) zdrojů (typicky se 
jedná o starobní nebo invalidní důchod opečovávané osoby, popřípadě o příjem rodinných příslušníků). 
 
Tab. č. 6: Struktura financování péče v Litoměřicích (údaje v závorkách vyjadřují průměr na osobu) 

celkem  I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

příspěvek na péči  48 % (4 243 Kč)  32 % (800 Kč)  55 % (4 000 Kč)  65 % (8 000 Kč)  63 % (12 000 Kč) 

ostatní (vlastní) zdroje   52 % (4 597 Kč)  68 % (1 700 Kč)  45 % (3 273 Kč)  35 % (4 308 Kč)  37 % (7 048 Kč) 

CELKEM  100 % (8 840 Kč)  100 % (2 500 Kč)  100 % (7 273 Kč)  100 % (12 308 Kč)  100 % (19 048 Kč) 

 
Dotazovaní nevyužívají služby poskytované registrovanými poskytovateli především z důvodu jejich vysoké 
ceny (39 % respondentů). 
 

„Snažili jsme se rozjet asistenční službu, ale v podstatě o ni nebyl ve finále zájem. Ti poskytovatelé, kteří k nám přicházeli, 
tak to zdůvodňovali tím, že lidi nemají zájem platit tak vysoké peníze. Oni vždycky byli na stropě té vyhlášky, to znamená 
sto korun na hodinu a klienti to odmítali.“       (citace sociálního pracovníka) 

Dalším důvodem je nedostatek informací o těchto službách (15 % respondentů).   
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LITOMYŠL 
 
Počet příjemců příspěvku na péči v Litomyšli činí 784 (údaj za 06/2011). Jejich podíl na celkovém počtu všech 
příjemců příspěvku v ČR činí 0,3 %. Struktura příjemců příspěvku na péči je zobrazena v tab. č. 7: 
 
Tab. č. 7: Počet příjemců PnP v Litomyšli 

celkem 
méně než
19 let 

19 ‐ 65 let 
více než
65 let 

I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

počet příjemců příspěvku na péči  784  78  167  539  292  203  167  122 

podíl v % na celkovém počtu    10 %  21 %  69 %  37 %  26 %  21 %  16 % 

Pozn.:  údaje se vztahují k červnu 2011; zdroj: IS OKslužby 
 
V rámci rodinné péče se o příjemce péče starají nejčastěji jejich synové/dcery nebo zeťové/snachy. Tyto osoby 
poskytují péči v 74 % případů. V polovině případů to jsou jejich manželé/manželky nebo partneři/partnerky. 
V rámci rodinné péče je nejčastěji vykonávána péče o domácnost (v 95 % případů) a péče o zdraví (v 90 % 
případů). V rámci profesionální péče je nejčastěji vykonávána péče o zdraví (ve 36 % případů, nejvíce v rámci 
sledovaných lokalit) a zajištění osobních aktivit (v 9 % případů). Průměrný počet pečujících činí v této lokalitě 1,8 
osob. 
 
Tab. č. 8: Aktuálně využívané služby v Litomyšli 

pečovatelská 
služba 

osobní asistence
týdenní nebo 
denní stacionář 

centrum 
denních služeb 

domov pro 
seniory 

domov pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

sociální 
poradenství 

jiné 

8 %  2 %  7 %  3 %  0 %  0 %  3 %  9 % 

Pozn.:  údaje představují podíl respondentů, kteří využívají dané služby 
 
S využívanými sociálními službami je v Litomyšli velmi spokojeno 57 % dotázaných, dalších 29 % je spíše 
spokojeno. Nejzávažnějším problémem při poskytování péče je podle respondentů z této lokality nedostatek 
informací. Takto se vyjádřilo celkem 47 % dotázaných.  
 
Alespoň základní informace o sociálních službách má celkem 51 % dotázaných (jedná se o nejnižší podíl 
respondentů v rámci sledovaných lokalit). V případě potřeby informací o sociálních službách by se 55 % 
dotázaných obrátilo na sociální úřad/sociální odbor, 19 % dotázaných by za účelem získání informací 
kontaktovalo svého lékaře. 
 
Celková výše příspěvku na péči vyplacená v Litomyšli v měsíci červnu 2011 činila 3 968 tis. Kč. Péče je z 55 % 
financována z příspěvku na péči a 45 % nákladů na péči je hrazeno z ostatních (vlastních) zdrojů (typicky se 
jedná o starobní nebo invalidní důchod opečovávané osoby, popřípadě o příjem rodinných příslušníků). 
 
Tab. č. 9: Struktura financování péče v Litomyšli (údaje v závorkách vyjadřují průměr na osobu) 

celkem  I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

příspěvek na péči  55 % (4 698 Kč)  45 % (800 Kč)  62 % (4 000 Kč)  63 % (8 000 Kč)  70 % (12 000 Kč) 

ostatní (vlastní) zdroje   45 % (3 844 Kč)  55 % (978 Kč)  38 % (2 452 Kč)  37 % (4 698 Kč)  30 % (5 143 Kč) 

CELKEM  100 % (8 542 Kč)  100 % (1 778 Kč)  100 % (6 452 Kč)  100 % (12 698 Kč)  100 % (17 143 Kč) 

 
Dotazovaní nevyužívají služby poskytované registrovanými poskytovateli především z důvodu jejich vysoké 
ceny (28 % respondentů) a z důvodu nedostatku informací o těchto službách (21 % respondentů). 
 

„Klienti potřebují daleko víc toho speciálního poradentství. Ty lidi si nevědí rady, neví, co mají dělat, na co mají nárok, co 
mohou využít.“          (citace sociálního pracovníka) 
 

Dalším  důvodem jsou také chybějící požadované služby (16 % případů).   
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BRNO 
 
Počet příjemců příspěvku na péči v Brně činí 11 457 (údaj za 06/2011). Jejich podíl na celkovém počtu všech 
příjemců příspěvku v ČR činí 3,9 %. Struktura příjemců příspěvku na péči je zobrazena v tab. č. 10: 
 
Tab. č. 10: Počet příjemců PnP v Brně 

celkem 
méně než
19 let 

19 ‐ 65 let 
více než
65 let 

I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

počet příjemců příspěvku na péči  11 457  781  2 442  8 234  4 348  3 658  2 193  1 258 

podíl v % na celkovém počtu    7 %  21 %  72 %  38 %  32 %  19 %  11 % 

Pozn.:  údaje se vztahují k červnu 2011; zdroj: IS OKslužby 
 
V rámci rodinné péče se o příjemce péče starají nejčastěji jejich manželé/manželky nebo partneři/partnerky. Tyto 
osoby poskytují péči ve 46 % případů. Ve 43 % případů to jsou jejich synové/dcery nebo zeťové/snachy. V rámci 
rodinné péče je nejčastěji vykonávána péče o domácnost (v 95 % případů), péče o zdraví (v 84 % případů) a 
pomoc s oblékáním a obouváním (v 81 % případů). V rámci profesionální péče je nejčastěji vykonávána péče o 
zdraví (ve 27 % případů) a pomoc s orientací (ve 14 % případů). Průměrný počet pečujících činí v této lokalitě 1,7 
osob. 
 
Tab. č. 11: Aktuálně využívané služby v Brně 

pečovatelská 
služba 

osobní asistence
týdenní nebo 
denní stacionář 

centrum 
denních služeb 

domov pro 
seniory 

domov pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

sociální 
poradenství 

jiné 

6 %  1 %  3 %  3 %  0 %  0 %  8 %  6 % 

Pozn.:  údaje představují podíl respondentů, kteří využívají dané služby 
 
S využívanými sociálními službami je v Brně velmi spokojeno 58 % dotázaných, dalších 31 % je spíše spokojeno. 
Podíl spokojených je v rámci sledovaných lokalit druhý nejvyšší. Nejzávažnějším problémem při poskytování 
péče je podle respondentů z této lokality nedostatek informací. Takto se vyjádřilo celkem 42 % dotázaných.  
 
Alespoň základní informace o sociálních službách má celkem 67 % dotázaných (jedná se o nejvyšší podíl 
respondentů v rámci sledovaných lokalit). V případě potřeby informací o sociálních službách by se 59 % 
dotázaných obrátilo na sociální úřad/sociální odbor. 
 

„Když sem lidé přijdou, tak je ze zákona naší povinností poskytovat odborné sociální poradenství, a proto mají všichni 
patřičné vzdělání. Pro ty, kteří se chtějí nejenom informovat, ale chtějí mít komplexní informace o všem, což samozřejmě ten 
sociální pracovník vždycky úplně vědět nebude, tak tady máme informační centrum.“  (citace sociálního pracovníka) 
 

Celkem 20 % dotázaných by za účelem získání informací kontaktovalo svého lékaře. 
 
Celková výše příspěvku na péči vyplacená v Brně v měsíci červnu 2011 činila 53 410 tis. Kč. Péče je z 55 % 
financována z příspěvku na péči a 45 % nákladů na péči je hrazeno z ostatních (vlastních) zdrojů (typicky se 
jedná o starobní nebo invalidní důchod opečovávané osoby, popřípadě o příjem rodinných příslušníků). 
 
Tab. č. 12: Struktura financování péče v Brně (údaje v závorkách vyjadřují průměr na osobu) 

celkem  I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

příspěvek na péči  55 % (3 786 Kč)  39 % (800 Kč)  65 % (4 000 Kč)  59 % (8 000 Kč)  80 % (12 000 Kč) 

ostatní (vlastní) zdroje   45 % (3 098 Kč)  61 % (1 251 Kč)  35 % (2 153 Kč)  41 % (5 559 Kč)  20 % (3 000Kč) 

CELKEM  100 % (6 884 Kč)  100 % (2 051 Kč)  100 % (6 153 Kč)  100 % (13 559 Kč)  100 % (15 000 Kč) 

Dotazovaní nevyužívají služby poskytované registrovanými poskytovateli především z důvodu jejich vysoké 
ceny (54 % respondentů, jedná se o nejvyšší podíl v rámci sledovaných lokalit) a z důvodu nedostatku informací 
o těchto službách (19 % respondentů).   
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VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
Počet příjemců příspěvku na péči ve Valašském Meziříčí činí 1 221 (údaj za 06/2011). Jejich podíl na celkovém 
počtu všech příjemců příspěvku v ČR činí 0,4 %. Struktura příjemců příspěvku na péči je zobrazena v tab. č. 13: 
 
Tab. č. 13: Počet příjemců PnP ve Valašském Meziříčí 

celkem 
méně než
19 let 

19 ‐ 65 let 
více než
65 let 

I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

počet příjemců příspěvku na péči  1 221  98  342  781  395  352  257  217 

podíl v % na celkovém počtu    8 %  28 %  64 %  32 %  29 %  21 %  18 % 

Pozn.:  údaje se vztahují k červnu 2011; zdroj: IS OKslužby 
 
V rámci rodinné péče se o příjemce péče starají nejčastěji jejich synové/dcery nebo zeťové/snachy. Tyto osoby 
poskytují péči v 76 % případů. Ve 30 % případů to jsou jejich manželé/manželky nebo partneři/partnerky a 
vnuci/vnučky. V rámci rodinné péče je nejčastěji vykonávána péče o domácnost (v 95 % případů), péče o zdraví 
(v 88 % případů) a pomoc s oblékáním a obouváním (v 82 % případů). V rámci profesionální péče je nejčastěji 
vykonávána péče o zdraví (ve 22 % případů). Průměrný počet pečujících činí v této lokalitě 1,8 osob. 
 
Tab. č. 14: Aktuálně využívané služby ve Valašském Meziříčí 

pečovatelská 
služba 

osobní asistence
týdenní nebo 
denní stacionář 

centrum 
denních služeb 

domov pro 
seniory 

domov pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

sociální 
poradenství 

jiné 

7 %  2 %  9 %  6 %  1 %  3 %  4 %  9 % 

Pozn.:  údaje představují podíl respondentů, kteří využívají dané služby 
 
S využívanými sociálními službami je ve Valašském Meziříčí velmi spokojeno 60 % dotázaných, dalších 24 % je 
spíše spokojeno. Podíl spokojených je v rámci sledovaných lokalit nejnižší. Nejzávažnějším problémem při 
poskytování péče je podle respondentů z této lokality nedostatek informací (takto se vyjádřilo 39 % respondentů) 
a chybějící podpora ze širšího příbuzenstva (takto se vyjádřilo 26 % dotázaných).  
 
Alespoň základní informace o sociálních službách má celkem 66 % dotázaných (jedná se o druhý nejvyšší podíl 
respondentů v rámci sledovaných lokalit). V případě potřeby informací o sociálních službách by se 56 % 
dotázaných obrátilo na sociální úřad/sociální odbor, 16 % dotázaných by za účelem získání informací 
kontaktovalo svého lékaře. 
 
Celková výše příspěvku na péči vyplacená ve Valašském Meziříčí v měsíci červnu 2011 činila 6 710 tis. Kč. Péče 
je z 60 % financována z příspěvku na péči a 40 % nákladů na péči je hrazeno z ostatních (vlastních) zdrojů 
(typicky se jedná o starobní nebo invalidní důchod opečovávané osoby, popřípadě o příjem rodinných 
příslušníků). 
 

„Těch 18 bodů soběstačnosti je pořád lehká závislost, ale ve své podstatě už je to těžká závislost. Ti lidé dostanou 800 Kč a ta 
péče je v těch 18 bodech teda opravdu velká. Těch 800 Kč opravdu neřeší skoro vůbec nic.“ (citace sociálního pracovníka) 
 

Tab. č. 15: Struktura financování péče ve Valašském Meziříčí (údaje v závorkách vyjadřují průměr na osobu) 

celkem  I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

příspěvek na péči  60 % (4 535 Kč)  46 % (800 Kč)  65 % (4 000 Kč)  73 % (8 000 Kč)  80 % (12 000 Kč) 

ostatní (vlastní) zdroje   40 % (3 023 Kč)  54 % (939 Kč)  35 % (2 154 Kč)  27 % (2 959 Kč)  20 % (3 000Kč) 

CELKEM  100 % (7 558 Kč)  100 % (1 739 Kč)  100 % (6 154 Kč)  100 % (10 959 Kč)  100 % (15 000 Kč) 

Dotazovaní nevyužívají služby poskytované registrovanými poskytovateli především z důvodu jejich vysoké 
ceny (28 % respondentů) a z důvodu nedostatku informací o těchto službách (13 % respondentů, jedná se o 
nejnižší podíl v rámci sledovaných lokalit).   
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LIBEREC 
 
Počet příjemců příspěvku na péči ve Valašském Meziříčí činí 4 027 (údaj za 06/2011). Jejich podíl na celkovém 
počtu všech příjemců příspěvku v ČR činí 1,4 %. Struktura příjemců příspěvku na péči je zobrazena v tab. č. 16: 
 
Tab. č. 16: Počet příjemců PnP v Liberci 

celkem 
méně než
19 let 

19 ‐ 65 let 
více než
65 let 

I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

počet příjemců příspěvku na péči  4 027  358  1 025  2 644  1 652  1 170  770  435 

podíl v % na celkovém počtu    9 %  25 %  66 %  41 %  29 %  19 %  11 % 

Pozn.:  údaje se vztahují k červnu 2011; zdroj: IS OKslužby 
 
V rámci rodinné péče se o příjemce péče starají nejčastěji jejich synové/dcery nebo zeťové/snachy. Tyto osoby 
poskytují péči v 60 % případů. Ve 49 % případů to jsou jejich manželé/manželky nebo partneři/partnerky. 
V rámci rodinné péče je nejčastěji vykonávána péče o domácnost (v 86 % případů) a péče o zdraví (v 84 % 
případů). V rámci profesionální péče je nejčastěji vykonávána péče o zdraví (ve 25 % případů). Průměrný počet 
pečujících činí v této lokalitě 1,7 osob. 
 
Tab. č. 17: Aktuálně využívané služby v Liberci 

pečovatelská 
služba 

osobní asistence
týdenní nebo 
denní stacionář 

centrum 
denních služeb 

domov pro 
seniory 

domov pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

sociální 
poradenství 

jiné 

5 %  2 %  3 %  3 %  2 %  1 %  6 %  7 % 

Pozn.:  údaje představují podíl respondentů, kteří využívají dané služby 
 
S využívanými sociálními službami je v Liberci velmi spokojeno 68 % dotázaných (nejvíce v rámci sledovaných 
lokalit), dalších 18 % je spíše spokojeno. Nejzávažnějším problémem při poskytování péče je podle respondentů 
z této lokality nedostatek informací (takto se vyjádřilo 49 % respondentů) a chybějící podpora ze širšího 
příbuzenstva (takto se vyjádřilo 29 % dotázaných, nejvíce ze sledovaných lokalit).  
 
Alespoň základní informace o sociálních službách má celkem 65 % dotázaných. V případě potřeby informací o 
sociálních službách by se 55 % dotázaných obrátilo na sociální úřad/sociální odbor. 
 

„Klienti se na nás často obrací. U těch klientů, které máme v evidenci, tam ten vztah probíhá tak nějak spontánně. My o nich 
víme, oni o nás vědí. Když něco potřebují, zavolají, přijdou se zeptat. Spíš vnímám jako problém to, než k nám ti klienti 
dojdou.“          (citace sociálního pracovníka) 
 

Celkem 20 % dotázaných by za účelem získání informací kontaktovalo svého lékaře. 
 
Celková výše příspěvku na péči vyplacená v Liberci v měsíci červnu 2011 činila 18 816 tis. Kč. Péče je z 67 % 
financována z příspěvku na péči a 33 % nákladů na péči je hrazeno z ostatních (vlastních) zdrojů (typicky se 
jedná o starobní nebo invalidní důchod opečovávané osoby, popřípadě o příjem rodinných příslušníků). 
 
Tab. č. 18: Struktura financování péče v Liberci (údaje v závorkách vyjadřují průměr na osobu) 

celkem  I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň 

příspěvek na péči  67 % (5 395 Kč)  47 % (800 Kč)  68 % (4 000 Kč)  79 % (8 000 Kč)  77 % (12 000 Kč) 

ostatní (vlastní) zdroje   33 % (2 657 Kč)  53 % (902 Kč)  32 % (1 882 Kč)  21 % (2 127 Kč)  23 % (3 584Kč) 

CELKEM  100 % (8 052 Kč)  100 % (1 702 Kč)  100 % (5 882 Kč)  100 % (10 127 Kč)  100 % (15 584 Kč) 

 
Dotazovaní nevyužívají služby poskytované registrovanými poskytovateli především z důvodu nedostatku 
informací o těchto službách (31 % respondentů, jedná se o nejvyšší podíl v rámci sledovaných lokalit) a z důvodu 
jejich vysoké ceny (20 % respondentů; jedná se o nejnižší podíl v rámci sledovaných lokalit).  
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1. Kvantitativní popis struktury způsobů zajišťování péče 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že o opečovávané se ve sledovaných oblastech starají nejčastěji jejich 
synové/dcery nebo zeťové/snachy. V rámci sledovaných lokalit poskytují tyto osoby péči v 60 a více procentech 
případů, s výjimkou Brna (43 %). Péči často poskytují také manžel/ka či partner/ka (rozpětí podílu těchto osob na 
péči činí 30 % - 49 %), přičemž nejčastěji tyto osoby poskytují péči v Litomyšli a v Liberci a nejméně často ve 
Valašském Meziříčí. Část péče zvládají také sami příjemci příspěvku na péči (tento podíl je ve sledovaných 
lokalitách vyrovnaný a pohybuje se kolem jedné třetiny). Participace ostatních členů domácnosti na péči o 
opečovávaného již není tak vysoká, přičemž nejnižší participace je patrná u bratra/sestry a u ostatních 
(vzdálenějších) příbuzných. V jednotlivých lokalitách zastává péči relativně vyrovnaný podíl sousedů a 
známých, s výjimkou Liberce, kde je tento podíl podprůměrný (12 % případů). U profesionálních 
pečovatelek/pečovatelů se jejich podíl na péči pohybuje od 16 % v Liberci až po 37 % v Litomyšli. Participace 
jednotlivých osob na péči o opečovávaného podle jednotlivých lokalit je zaznamenána v následující tabulce č. 19. 
 
Tab. č. 19: Podíl jednotlivých osob na péči ‐ podle lokality (Otázka: „Kdo Vám pomáhá, kdo o Vás pečuje?“) 

 

Místo dotazování 

Mladá Boleslav Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

P
e
ču
jí
cí
 o
so
b
y 

příjemce příspěvku na péči  31 %  30 %  30 %  34 %  32 %  34 % 

manžel/ka; partner/ka  33 %  38 %  49 %  46 %  30 %  49 % 

syn, dcera /zeť, snacha  67 %  70 %  74 %  43 %  76 %  60 % 

bratr/sestra  12 %  7 %  5 %  12 %  8 %  9 % 

vnuk/vnučka  24 %  27 %  21 %  8 %  30 %  4 % 

jiný příbuzný  5 %  1 %  5 %  5 %  2 %  4 % 

sousedi/známí  21 %  16 %  21 %  20 %  24 %  12 % 

profesionální pečovatel/ka  29 %  33 %  37 %  25 %  20 %  16 % 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl respondentů, kteří uvedli dané subjekty; zeleně jsou označeny lokality s nejvyšším podílem daných osob participujících 
na péči, červeně pak lokality s nejnižším podílem daných osob participujících na péči 

 
S využitím clusterové analýzy je možno seřadit analyzované lokality do jednotlivých skupin (clusterů), které 
odrážejí podobnost zapojení jednotlivých osob v péči o příjemce příspěvku na péči. Jak je patrné ze schématu č. 1, 
existují zde dvě hlavní skupiny. Do první patří Mladá Boleslav, Litoměřice, Valašské Meziříčí a Litomyšl (tedy 
bývalá okresní města a obce s rozšířenou působností). Do druhé skupiny patří Brno a Liberec (tedy krajská 
města, která mají v rámci zkoumaných lokalit nejvyšší počet obyvatel). Je tedy možno konstatovat, že podobnost 
v participaci jednotlivých osob na péči ve zkoumaných lokalitách souvisí s počtem obyvatel daných lokalit.  
 
Schéma č. 1: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti zapojení jednotlivých osob v péči o příjemce příspěvku na péči 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 
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Na základě výsledků reprezentujících celý soubor lze obecně konstatovat, že děti, popřípadě zeťové/snachy se o 
opečovávaného starají v 62 % případech. Manželé/manželky, popřípadě partneři příjemce příspěvku plní úlohu 
pečující osoby ve 41 % případů. Sami příjemci příspěvku o sebe pečují v přibližně třetině případů (32 %). Tento 
podíl se v rámci sledovaných lokalit na rozdíl od ostatních dvou zmíněných skupin subjektů téměř 
nediferencuje. 
 
Péči lze dále posuzovat z hlediska kombinací osob, které tuto péči zastávají. Typicky lze takto segmentovat 3 
skupiny: 

1. péči o sebe sama vykonávají jen osoby opečovávané, bez pomoci ostatních osob 
2. péči v omezené míře zvládají sami opečovávaní v kombinaci s pomocí dalších osob (rodiny, 

známých či profesionálních pečovatelů) 
3. osoby opečovávané neprovádějí/nezvládají žádné (téměř žádné) úkony péče a veškerou péči o 

ně zastávají osoby pečující (rodina, známí či profesionální pečovatelé) 
 
V rámci porovnání jednotlivých lokalit (graf č. 12) je patrné, že se podíl jednotlivých skupin výrazněji 
nediferencuje. Zanedbatelný je segment č. 1 a to ve všech sledovaných lokalitách. Zastoupení segmentu č. 2 (péče 
se dělí mezi pečující i opečovávané) se ve sledovaných lokalitách pohybuje kolem 30 % (od 28 % v Litoměřicích 
až po 32 % ve Valašském Meziříčí a v Brně). Převažující je ve všech sledovaných lokalitách segment č. 3 (péči 
zastávají pouze osoby pečující). Jeho podíl se pohybuje mezi 66 % a 70 %. 
 

Graf č. 12: Typické kombinace pečujících osob ‐ podle lokality 

 
 
Z výsledků reprezentujících celý soubor vyplývá, že zastoupení první skupiny (příjemce příspěvku se o sebe 
stará jen sám) činí 2 %, zastoupení druhé skupiny (příjemce příspěvku se o sebe stará v kombinaci s dalšími 
osobami) činí 30 % a zastoupení třetí skupiny (péči o příjemce příspěvku zastávají jen osoby pečující) představuje 
68 %. Na základě provedených testů, které neprokázaly statistickou významnost diferencí mezi zkoumanými 
lokalitami lze předpokládat, že zastoupení těchto tří skupin bude v rámci ostatních regionů stabilní 
s minimálními diferencemi. 
 
Typicky tedy péči zajišťují buď jen osoby pečující, nebo se tyto osoby starají jen o úkony, které si opečovávaní 
nejsou schopni zajistit sami. Počet pečujících osob se může samozřejmě lišit případ od případu, pokud jde o 
průměrný počet pečujících osob v rámci jednotlivých lokalit, pohybuje od 1,7 do 1,8. Na základě analýzy 
rozptylu (ANOVA) lze konstatovat, že mezi zkoumanými lokalitami neexistují žádné statisticky významné 
odchylky (z hodnot testového kritéria F=0,335 a pozorované hladiny významnosti 0,892, nelze na 5 % hladině 
významnosti zamítnout nulovou hypotézu o rovnosti počtu pečujících osob ve sledovaných lokalitách). 
 
Graf č. 13: Průměrný počet pečujících osob ‐ podle lokality 
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Z výsledků vztahujících se k celému souboru vyplývá, že na jednoho opečovávaného připadá průměrných 1,7 
pečujících osob. Obecně nelze v ČR předpokládat významné diference mezi jednotlivými lokalitami. 
 
Osoby pečující vykonávají v rámci péče různé činnosti spojené s každodenními potřebami příjemce péče. 
V případě rodinných příslušníků jsou to nejčastěji péče o domácnost, péče o zdraví, pomoc s oblékáním a 
obouváním. Mezi jednotlivými lokalitami jsou patrné diference, které ovšem nejsou na základě výsledků Chí 
kvadrát testu statisticky významné. Mezi další často vykonávané činnosti patří pomoc s tělesnou hygienou, 
pomoc s mobilitou, s komunikací, s orientací a pomoc s osobními aktivitami. Nejvyšší diference byly v rámci 
těchto činností zaznamenány u pomoci s orientací. Mezi činnosti, které vykonává nejmenší část dotázaných, patří 
pomoc se stravováním a s tělesnou hygienou. Ani zde však nejsou zjištěné diference statisticky významné. 
Konkrétní rozdíly mezi sledovanými lokalitami jsou zachyceny v tabulce č. 20. 
 
Tab. č. 20: Činnosti vykonávané v rámci rodinné péče ‐ podle lokality (Otázka: „Jaké činnosti v současnosti pro 

opečovávaného vykonáváte vy a ostatní členové rodiny?“ 

 
Místo dotazování 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí  Liberec 

mobilita  70 %  78 %  71 %  73 %  74 %  69 % 

orientace  60 %  65 %  68 %  68 %  78 %  67 % 

komunikace  77 %  68 %  79 %  68 %  78 %  69 % 

stravování  30 %  28 %  46 %  30 %  33 %  37 % 

oblékání a obouvání  77 %  85 %  76 %  81 %  78 %  74 % 

tělesná hygiena  72 %  73 %  74 %  68 %  82 %  71 % 

výkon fyziologické potřeby  37 %  34 %  45 %  43 %  44 %  33 % 

péče o zdraví  88 %  88 %  90 %  84 %  88 %  84 % 

osobní aktivity  65 %  72 %  71 %  65 %  68 %  61 % 

péče o domácnost  95 %  96 %  95 %  95 %  95 %  86 % 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl  respondentů  (pečujících osob), kteří uvedli dané  činnosti; zeleně  jsou označeny  lokality s nejčastějším vykonáváním 
daných činností, červeně jsou označeny lokality s nejméně častým vykonáváním daných činností 

 
Clusterová analýza založená na datech celého souboru definuje dvě skupiny lokalit z hlediska podobnosti 
vykonávání jednotlivých činností v rámci rodinné péče. Ze schématu č. 2 vyplývá, že velmi podobné si jsou ve 
vykonávání jednotlivých činností Litoměřice a Brno. S těmito dvěma lokalitami vykazuje výraznou podobnost i 
Mladá Boleslav. Do této skupiny patří i Liberec, v tomto případě ale již není podobnost tak výrazná. Druhou 
samostatnou skupinu tvoří Litomyšl a Valašské Meziříčí. Tyto dvě lokality zastupují ve zkoumaném vzorku obce 
s rozšířenou působností a patří ve zkoumaném vzorku k lokalitám s nejnižším počtem obyvatel. Lze tedy 
konstatovat, že na jedné straně si jsou v činnostech vykonávaných v rámci rodinné péče podobná bývalá okresní 
a krajská města a na druhé straně to jsou obce s rozšířenou působností. 
 
Schéma č. 2: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti vykonávaných činností v rámci rodinné péče 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 
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Na základě výsledků reprezentující celý soubor lze obecně konstatovat, že pečující osoby vykonávají v 94 % 
případů úkony spojené s péčí o domácnost, v 87 % případů úkony spojené s péčí o zdraví, v 79 % případů 
činnosti spojené oblékáním a obouváním, v 74 % případů činnosti spojené s tělesnou hygienou a komunikací a 
v 73 % případů činnosti spojené s mobilitou. Mezi jednotlivými lokalitami v ČR se u těchto činností se nedají 
předpokládat významné diference. Významnější diference se nedají předpokládat ani u ostatních sledovaných 
činností. 
 
Pro podrobnější analýzu vykonávaných činností lze využít například faktorovou analýzu, která se používá k 
odhadu latentních faktorů s vysokým stupněm korelace s manifestními znaky. Tato metoda umožňuje hledat v 
rámci sledovaných činností obecnější souvislosti, než vymezuje rámec stanovených indikátorů. Na základě této 
analýzy lze definovat na datech celého souboru celkem 4 faktory (skupiny vykonávaných činností), které 
vyjadřují podobnost ve vykonávání daných činností. Jedná se o: 

 skupinu činností spojených s oblékáním, hygienou a pomocí s pohybem 
 skupinu činností spojených s komunikací, orientací a péčí o zdraví 
 skupinu činností spojených osobními aktivitami a vykonáváním hygienické potřeby 
 skupinu činností spojených s péčí o domácnost a stravováním 

 
Míra přispění jednotlivých činností k vysvětlení daných faktorů je specifikována ve schématu č. 3. 
 
Schéma č. 3: Typické skupiny (faktory) vykonávaných činností v rámci rodinné péče  

 
Pozn.:  Jednotlivé  faktory  (skupiny  činností)  jsou definovány na  základě  faktorové analýzy. Hodnoty představují míru přispění daného položky k 

vysvětlení daného faktoru. Čím vyšší je tato hodnota, tím více daná položka přispívá k vysvětlení dané skupiny (faktoru). 

 
Jelikož se v tomto případě jedná o analýzu binárních proměnných, je vhodnější než faktorovou analýzu použít 
clusterovou analýzu, která pracuje mimo jiné i s těmito binárními proměnnými a výsledky clustrové analýzy mají 
v tomto případě vyšší vypovídací hodnotu. Clusterová analýza definuje typické kombinace vykonávaných 
činností v rámci rodinné péče z hlediska podobnosti v jejich vykonávání. Na základě výsledků této analýzy, 
založené na souhrnných datech ze všech lokalit lze konstatovat, že existuje celkem 5 skupin činností, přičemž 
nejvýrazněji si jsou podobné činnosti z první skupiny, kterou tvoří péče o zdraví a o domácnost. Vykonávání 
činností náležící do druhé skupiny si již není tak výrazně podobné, a do této skupiny patří oblékání a obouvání, 
tělesná hygiena a mobilita. Ve třetí skupině se nachází činnosti spojené s orientací a komunikací, čtvrtou skupinu 
tvoří činnosti spojené s osobními aktivitami a v páté skupině se nachází stravování a výkon fyziologické potřeby. 
Míry podobnosti mezi jednotlivými položkami jsou blíže specifikovány ve schématu č. 4. 
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Schéma č. 4: Typické skupiny vykonávaných činností v rámci rodinné péče z hlediska podobnosti četnosti jejich vykonávání 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými položkami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 

 
V rámci profesionální péče jsou jednoznačně nejčastěji vykonávány činnosti spojené s péčí o zdraví. Nejčastěji 
jsou vykonávány v Litomyšli (ve 36 % případů), nejméně často pak v Litoměřicích (v 18 % případů). Na základě 
Chí kvadrát testu je ale nutno konstatovat, že tyto diference nejsou statisticky významné (na základě hodnoty 
testového kritéria χ2=6,853 a pozorované hladiny významnosti 0,232 nelze na 5 % hladině významnosti 
zamítnout nulovou hypotézu o shodě podílu četnosti vykonávání péče o zdraví). Ostatní sledované činnosti jsou 
vykonávány výrazně méně často, přičemž diference mezi jednotlivými lokalitami lze vysledovat u pomoci 
s orientací, s komunikací, s tělesnou hygienou, s výkonem fyziologické potřeby a u pomoci s osobními 
aktivitami. Tyto diference jsou však nevýznamné (mimo jiné i z důvodu nízké četnosti výkonu těchto činností). U 
činností spojených s pomocí s mobilitou, se stravováním a s péčí o domácnost je situace v jednotlivých lokalitách 
více méně podobná. 
 
Tab. č. 21: Činnosti vykonávané v rámci profesionální péče ‐ podle lokality (Otázka: „Jaké činnosti v současnosti pro 

opečovávaného vykonávají poskytovatelé profesionální péče?“) 

 
Místo dotazování 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí  Liberec 

mobilita  2 %  3 %  4 %  5 %  5 %  8 % 

orientace  4 %  5 %  7 %  14 %  4 %  8 % 

komunikace  2 %  5 %  7 %  8 %  4 %  10 % 

stravování  7 %  7 %  4 %  8 %  4 %  8 % 

oblékání a obouvání  4 %  4 %  4 %  5 %  4 %  6 % 

tělesná hygiena  5 %  3 %  5 %  8 %  8 %  10 % 

výkon fyziologické potřeby  0%  1 %  4 %  3 %  7 %  8 % 

péče o zdraví  19 %  18 %  36 %  27 %  22 %  25 % 

osobní aktivity  4 %  5 %  9 %  11 %  8 %  6 % 

péče o domácnost  2 %  0 %  3 %  5 %  3 %  4 % 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl respondentů, kteří uvedli dané činnosti; zeleně jsou označeny lokality s nejčastějším vykonáváním daných činností 
  červeně jsou označeny lokality s nejméně častým vykonáváním daných činností  

 
Clusterová analýza založená na datech celého souboru v tomto případě definuje z hlediska podobnosti 
vykonávání jednotlivých činností v rámci profesionální péče tři skupiny lokalit. Ze schématu č. 5 vyplývá, že 
jednu skupinu tvoří Mladá Boleslav, Litoměřice a Valašské Meziříčí, tedy lokality s řádově podobným počtem 
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obyvatel. V této skupině si jsou velmi podobné ve vykonávání jednotlivých činností Mladá Boleslav a Litoměřice 
(tedy bývalá okresní města), v případě Valašského Meziříčí je tato podobnost méně výrazná. Do druhé skupiny 
patří Brno a Liberec, tedy krajská města s nejvyšším počtem obyvatel v rámci zkoumaného vzorku. Do třetí 
skupiny patří Litomyšl, tedy lokalita s nejnižším počtem obyvatel v rámci zkoumaných lokalit. 
 
Schéma č. 5: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti vykonávaných činností v rámci profesionální péče 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 
 

Jak již bylo uvedeno, nejčastěji jsou v rámci profesionální péče vykonávány činnosti spojené s péčí o zdraví. 
Z výsledků výzkumu reprezentující celý soubor respondentů vyplývá, že tyto činnosti jsou v rámci profesionální 
péče vykonávány ve 24 % případů. Na základě výsledků Chí kvadrát testu nelze mezi jednotlivými lokalitami 
v ČR předpokládat významné diference. Podíl ostatních činností, které vykonávají profesionální poskytovatelé, 
se obecně pohybuje maximálně do 7 %; na základě hodnot ze sledovaných lokalit nelze ani v těchto případech 
mezi lokalitami v ČR předpokládat významné diference. 
 

Mezi sledovanými lokalitami však existují rozdíly v délce poskytované péče. Nejnižší rozsah péče je poskytován 
v Litomyšli a Litoměřicích, nejvyšší pak ve Valašském Meziříčí. Na základě analýzy rozptylu (ANOVA) je ovšem 
nutno opět konstatovat, že ani tyto diference nejsou statisticky významné (z hodnot testového kritéria F=1,936 a 
pozorované hladiny významnosti 0,088, nelze na 5 % hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o 
rovnosti délky poskytované péče ve sledovaných lokalitách). 
 
Graf č. 14: Průměrný počet hodin péče za týden ‐ podle lokality (Otázka: „Kolik hodin péče věnujete v průměru za týden 

opečovávanému vy spolu s ostatními osobami?“) 

 
Pozn.:  údaje se vztahují jen k respondentům, kteří pečují o příjemce péče 
 

Z výsledků charakterizujících celý soubor vyplývá, že průměrná délka péče za týden činí 122 hodin. Z výše 
uvedených výsledků lze konstatovat, že rozsah péče z hlediska časové náročnosti se nejeví závislý na velikosti 
lokality. 
 

V rámci sociálních služeb je ve sledovaných lokalitách nejčastěji využívána pečovatelská služba, týdenní nebo 
denní stacionáře a sociální poradenství. V případě pečovatelské služby nejsou mezi sledovanými lokalitami 
výrazné rozdíly (5 % - 10 % případů). Ve využívání denních nebo týdenních stacionářů jsou již diference vyšší. 
Jejich využití se pohybuje od 1 % v Litoměřicích až po 9 % ve Valašském Meziříčí. V případě sociálního 
poradenství se podíl uživatelů pohybuje od 2 % v Mladé Boleslavi po 8 % v Brně. Ostatní služby jsou 
v jednotlivých lokalitách využívány většinou v méně než 5 % případů, přičemž diference mezi jednotlivými 
lokalitami nejsou statisticky významné. 
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Z výsledků clusterové analýzy lze definovat tři skupiny lokalit z hlediska podobnosti využití jednotlivých 
sociálních služeb. Ze schématu č. 6 vyplývá, že velmi podobné si jsou ve využívání sociálních služeb Brno a 
Liberec, tedy lokality s nejvyšším počtem obyvatel v rámci zkoumaných lokalit. Výrazná podobnost existuje i 
mezi Mladou Boleslaví a Litomyšlí. S těmito dvěma lokalitami si je ve využívání sociálních služeb podobné i 
Valašské Meziříčí. Samostatnou skupinu tvoří poslední zkoumaná lokalita, kterou jsou Litoměřice. 
 
Schéma č. 6: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti aktuálního využití profesionálních sociálních služeb 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 

 
Při porovnání aktuálního a preferovaného využívání sociálních služeb lze zjistit míru naplnění potřeb 
respondentů v této oblasti (tzv. potenciál využívání sociálních služeb, který představuje absolutní nárůst podílu 
respondentů oproti současnému stavu). Z tabulky č. 22 vyplývá, že využívání osobní asistence a domovů pro 
osoby se zdravotním postižením má převážně pozitivně-neutrální potenciál s minimálními diferencemi mezi 
jednotlivými lokalitami. U osobní asistence jsou diference v potenciálu výraznější a pohybují se od 1 % do 8 %. 
Sociální poradenství a centrum denních služeb jsou služby s výrazně negativním potenciálem, přičemž 
nejvýraznější potenciální pokles ve využívání sociálního poradenství byl zaznamenán v Brně (-8 %) a v případě 
centra denních služeb ve Valašském Meziříčí (-6 %). Pečovatelská služba, týdenní nebo denní stacionář a domov 
pro seniory mají v rámci sledovaných lokalit jak pozitivní, neutrální, tak i negativní potenciál. Největší diferenci 
lze vysledovat u využívání domovů pro seniory, kde intervalové rozpětí potenciálu v rámci jednotlivých lokalit 
dosahuje 7 procentních bodů. U pečovatelské služby a týdenních/denních stacionářů je intervalové rozpětí 
potenciálu v rámci jednotlivých lokalit jen nepatrně nižší a dosahuje 6 procentních bodů. 
 

Tab. č. 22: Aktuální a preferované využívání sociálních služeb ‐ podle lokality (Otázka: „Jaké sociální služby aktuálně 
využíváte, jaké služby byste rád/a využíval/a?“) 

  Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí  Liberec 

AV  PV  P  AV  PV  P  AV  PV  P  AV  PV  P  AV  PV  P  AV  PV  P 

pečovatelská služba  5  9  +4  10  10  0  8  9  +1  6  6  0  7  8  +1  5  3  ‐2 

osobní asistence  4  8  +4  2  4  +2  2  9  +7  1  4  +3  2  6  +4  2  3  +1 

týdenní nebo denní stacionář  6  7  1  1  3  +2  7  11  +4  3  5  +2  9  7  ‐2  3  3  0 

centrum denních služeb  3  1  ‐2  5  1  ‐4  3  3  0  3  1  ‐3  6  0  ‐6  3  0  ‐3 

domov pro seniory  0  4  +4  3  0  ‐3  0  3  +3  0  0  0  1  0  ‐1  2  0  ‐2 

domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

1  4  +3  1  3  +2  0  2  +2  0  1  +1  3  3  0  1  1  0 

sociální poradenství  2  0  ‐2  3  0  ‐3  3  0  ‐3  8  0  ‐8  4  0  ‐4  6  0  ‐6 

jiné  8  3  ‐5  9  5  ‐4  9  5  ‐4  6  6  0  9  6  ‐3  7  3  ‐4 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl respondentů v procentech, kteří využívají/preferují využívat dané služby 
   AV = aktuální využití, PV = preferované využití, P = potenciál ve využívání sociálních služeb (PV – AV) 
  zeleně označený potenciál vyznačuje potencionální nárůst využívání daných služeb; červeně označený potenciál vyznačuje potencionální 

pokles využívání daných služeb; barevně neoznačený potenciál vyznačuje relativně stabilní využívání daných služeb 
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Na základě hodnot za celý soubor lze konstatovat, že aktuální míra využívání jednotlivých profesionálních 
služeb je nízká a pohybuje se průměrně od 1 % (v případě domova pro seniory a domova pro osoby se 
zdravotním postižením) do 7 % (v případě pečovatelské služby). Na základě situace ve sledovaných lze 
předpokládat vyrovnané využívání těchto služeb v rámci celé ČR. Při porovnání aktuálního a preferovaného 
využití profesionálních služeb je patrné, že mírný potenciál pro nárůst využití má pečovatelská služba, osobní 
asistence a týdenní nebo denní stacionáře. Tento nárůst je ale zanedbatelný a mezi jednotlivými lokalitami v ČR 
se nedají předpokládat výrazné diference. U ostatních služeb je patrná stagnace či pokles v míře jejich využití a 
ani zde se nedají předpokládat výraznější diference mezi jednotlivými lokalitami v ČR. 
 
Z odpovědí vedoucích pracovníků sociálních odborů městských úřadů/magistrátů vyplývá, že mezi nejvíce 
využívané profesionální služby patří pečovatelská služba (v rámci pečovatelské služby jsou nejčastěji využívány 
dovozy/donášky obědů, obstarávání nákupů a zajištění úklidu). 
 
Z odpovědí vedoucích pracovníků dále vyplývá, že z profesionálních služeb jsou ve všech sledovaných 
lokalitách typicky zastoupeny již zmíněná pečovatelská služba, domovy pro seniory a denní/týdenní stacionáře. 
V menší míře jsou to centra denních služeb a domovy se zvláštním režimem. V případě pečovatelské služby 
zazněly připomínky ke špatné dostupnosti pečovatelské služby na vesnicích z důvodu delší dojezdové 
vzdálenosti, a s tím spojenými zvýšenými náklady poskytovatele. 
 
V některých případech by na základě vlastní zkušenosti dotazovaní sociální pracovníci přivítali rozšíření 
stávající nabídky profesionálních služeb o 24 hodinové ambulantní nebo terénní služby, aby byla zajištěna péče i 
v noci a o víkendech (jedná se o názor sociálních pracovníků především z větších měst Brna a Liberce). V rámci 
rozšíření stávající sítě sociálních služeb zazněl zájem o zavedení odlehčovacích služeb, a také o služby pro 
duševně nemocné: 
„Tak zjišťujeme, že teď v poslední době evidujeme více případů s duševním onemocněním a jsou to osamělé osoby, které mají 
diagnózy mnohdy velmi specifické a nemáme pro ně žádného poskytovatele. Tak musíme sáhnout do města vzdáleného 
zhruba 20 km, kde o ně nezisková organizace pečuje.“     (citace sociálního pracovníka) 
 
Z porovnání aktuálního a preferovaného využívání sociálních služeb lze definovat 4 segmenty respondentů 
(příjemců příspěvku na péči): 

1. sociální službu využívají a preferují její využití i v budoucnu 
2. sociální službu využívají, ale její další využívání v budoucnu již nepreferují 
3. sociální službu nevyužívají, ale preferují její využívání v budoucnu 
4. sociální službu nevyužívají a ani s jejím využíváním v budoucnu nepočítají  

 
Obecně lze konstatovat, že u všech sledovaných sociálních služeb patří výrazná většina respondentů bez rozdílu 
lokality do čtvrtého segmentu (sociální službu nevyužívají a ani s jejím využíváním v budoucnu nepočítají). Podíl 
těchto respondentů převyšuje téměř ve všech případech 85 % (typicky činí dokonce více než 90 %). Pokud tedy 
existují diference mezi jednotlivými segmenty v rámci sledovaných lokalit, nejsou statisticky významné. 
V následujícím textu jsou blíže popsány tři nejvíce diferencované sociální služby z hlediska aktuálního a 
preferovaného využití. Jedná se o pečovatelskou službu, týdenní a denní stacionáře a osobní asistence. 
 
Z grafu č. 15 je patrné, že podíl respondentů, kteří využívají pečovatelskou službu a preferují ji využívat i nadále, 
je nejvyšší v Litomyšli (5 %). Podíl těch, kteří plánují ukončit využívání pečovatelské služby je ve všech 
sledovaných lokalitách přibližně vyrovnaný a podíl nových potenciálních zájemců o pečovatelskou službu je 
nejvíce v Litoměřicích (7 %) a Mladé Boleslavi (8 %). Podíl respondentů, kteří pečovatelskou službu nevyužívají a 
ani její využití v budoucnu neplánují, se pohybuje od 83 % do 92 %. 
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Graf č. 15: Využití pečovatelské služby ‐ podle lokality 

 
 
Z grafu č. 16 je patrné, že nejčastější kontinuální využívání týdenních/denních stacionářů činí 5 %; naopak 
v některých lokalitách je třeba počítat s opuštěním od využívání týdenních/denních stacionářů. Segment těch, 
kteří sice tuto službu nevyužívají, ale preferují ji využívat je nejčastěji zastoupen v Litomyšli (6 %). Podíl 
respondentů, kteří týdenní/denní stacionáře nevyužívají a ani jejich využití v budoucnu neplánují, se pohybuje 
od 87 % do 96 %. 
 
Graf č. 16: Využití týdenních/denních stacionářů ‐ podle lokality 

 
 
Současná míra využívání osobních asistencí je ve sledovaných lokalitách velmi nízká. Podíl těch, kteří osobní 
asistence nevyužívají a ani jejich využití neplánují, se pohybuje od 89 % do 97 %. Nejvyšší podíl těch, kteří osobní 
asistence nevyužívají, ale měli by o jejich využití zájem, byl zaznamenán v Litomyšli a činí 9 %. 
 
Graf č. 17: Využití osobní asistence ‐ podle lokality 
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Centrum denních služeb, domov pro seniory, sociální poradenství a domov pro osoby se zdravotním postižením 
jsou služby, které nevyužívá a zároveň ani nepreferuje využívat více než 90 % respondentů. Tento podíl je tedy 
velmi vysoký, a proto zde neexistuje ani velký prostor pro diference mezi jednotlivými sledovanými lokalitami. 
Podobný je u těchto služeb v rámci sledovaných lokalit také podíl ostatních (minoritních) segmentů. 
 
Z hlediska výsledků za celý soubor lze obecně formulovat závěr, že minimálně 9 z 10 příjemců příspěvku na péči 
nevyužívá výše uvedené profesionální služby a zároveň ani jejich využití nepreferují, přičemž podíl těchto osob 
bude pravděpodobně v rámci jednotlivých lokalit v ČR u všech sledovaných profesionálních služeb více méně 
homogenní bez výraznějších diferencí. 
 
Výše uvedenou segmentaci lze na obecné úrovni použít i k popisu ochoty respondentů zvýšit svou participaci na 
péči. Z údajů založených na datech celého souboru vyplývá, že v 66 % případů je příjemci péče poskytována jen 
laická rodinná péče a tak by to mělo zůstat i v budoucnosti. V 15 % případů respondenti uvedli, že využívají 
profesionální sociální služby a plánují je využívat i nadále. Ani v tomto případě tedy nedochází ke zvýšení 
participace příjemce příspěvku a rodinných příslušníků na péči. O zvýšení participace dotázaných (či dalších 
rodinných příslušníků) na péči lze hovořit ve 12 % případů. V těchto případech je v současné době dotazovanými 
využívaná profesionální sociální služba, ale o tyto služby již do budoucna nemají zájem. Část péče, která 
v současnosti připadá na profesionální poskytovatele, tedy bude zajišťována v rámci rodinné péče. Zbývajících 8 
% dotázaných má naopak zájem o přenesení části rodinné péče na profesionální poskytovatele. 
 
Schéma č. 7: Segmentace podle změny participace příjemce příspěvku/rodinných příslušníků/ostatních osob na péči 

 
 
Míra ochoty k vyšší participaci příjemců příspěvku na péči/rodinných příslušníků, popř. ostatních osob ve 
zkoumaných lokalitách je znázorněna v grafu č. 18.  
 
Graf č. 18: Segmentace podle změny participace příjemce příspěvku/rodinných příslušníků/ostatních osob na péči 
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Podíl respondentů, u nichž se předpokládá zvýšení participace příjemce příspěvku na péči/rodinných 
příslušníků na péči, se v rámci sledovaných lokalit pohybuje od 7 % do 17 %. Na základě Chí kvadrát testu lze 
však konstatovat, že tyto diference nejsou statisticky významné (na základě hodnoty testového kritéria χ2=7,201 a 
pozorované hladiny významnosti 0,206 nelze na 5 % hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o shodě 
podílu těchto respondentů).  
 
V souvislosti s využívanými sociálními službami byly pečující osoby dále dotazovány na další aktuálně 
využívané a preferované služby. Ze sledovaných služeb je v současné době v rámci všech sledovaných lokalit 
nejčastěji využíváno zapůjčení pomůcek. Míra využití této služby se ve sledovaných lokalitách pohybuje okolo 30 
% s výjimkou Brna, kde je to 16 %. V menší míře je v daných lokalitách využívána odlehčovací služba. V tomto 
případě se míra využití pohybuje od 8 % do 14 %. Nejméně často využívají pečující osoby v daných lokalitách 
informace o sociálních službách a odborné sociální poradenství. Míra využití těchto služeb je nízká, přesto lze 
mezi danými lokalitami nalézt rozdíly. Jednotlivé diference mezi lokalitami jsou prezentovány v tabulce č. 23. Na 
základě výsledků Chí kvadrát testu je ale nutno konstatovat, že diference u sledovaných služeb nejsou v rámci 
sledovaných lokalit statisticky významné. 
 

Tab. č. 23: Současné a preferované využívání vybraných služeb ‐ podle lokality (Otázka: „Jaké služby využíváte, jaké služby 
byste rád/a využíval/a v souvislosti s poskytováním péče?“) 

  Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí  Liberec 

SV  PV  P  SV  PV  P  SV  PV  P  SV  PV  P  SV  PV  P  SV  PV  P 

odlehčovací služba  14  28  +14  14  31  +17  8  25  +17  11  30  +19  13  23  +10  12  25  +13 

odborné sociální poradenství  4  5  +1  1  8  +7  4  12  +8  0  8  +8  13  9  ‐4  4  8  +4 

informace  5  2  ‐3  3  7  +4  12  12  0  14  8  ‐6  5  4  ‐1  8  4  ‐4 

zapůjčení pomůcek  30  19  ‐11  27  19  ‐8  30  18  ‐12  16  22  +6  35  16  ‐19  29  14  ‐15 

Pozn.:  dotazovány byly  jen pečující osoby; údaje vyjadřují podíl  respondentů v procentech, kteří v současnosti využívají/preferují využívat dané 
služby 

  SV = současné využití, PV = preferované využití, P = potenciál ve využívání daných služeb (SV – AV) 
  Zeleně označený potenciál vyznačuje potencionální nárůst využívání daných služeb 
  červeně označený potenciál vyznačuje potencionální pokles využívání daných služeb 
  barevně neoznačený potenciál vyznačuje relativně stabilní využívání daných služeb 

 
Na základě porovnáním současného a preferovaného využití daných služeb se ukazuje, že ve všech sledovaných 
lokalitách má výrazně rostoucí potenciál využití odlehčovací služba. Tento potenciál se pohybuje od 10 do 19 % 
(potenciál představuje absolutní nárůst podílu pečujících osob oproti současnému stavu). Převážně rostoucí 
potenciál má také odborné sociální poradenství (výjimku tvoří Valašské Meziříčí, kde byl zaznamenán 4 % 
pokles). Převážně klesající potenciál mají informace o sociálních službách (nárůst potenciálu byl zaznamenán jen 
v Litoměřicích a to o 4 %) a služba zapůjčení pomůcek (zde byl zaznamenán nárůst potenciálu jen v Brně a to o 6 
%). Jednotlivé hodnoty potenciálu jsou zaznamenány v tabulce č. 23. 
 
Z hodnot reprezentujících celý soubor vyplývá, že využívání možnosti zapůjčení pomůcek se mezi pečujícími 
osobami pohybuje na hranici 30 %, přičemž preferovaná míra využívání v tomto případě dosahuje jen 18 %. Dá 
se tedy předpokládat spíše pokles zájmu o tuto službu. V mnohem menší míře je v současnosti využívá 
odlehčovací služba, kterou využívá přibližně 12 % pečujících osob. Tato služba vykazuje ale nejvyšší potenciál 
růstu, který dosahuje průměrných 15 %. Jak současné, tak i preferované budoucí využití této služby pečujícími 
osobami se zdá homogenní s minimálními diferencemi mezi jednotlivými lokalitami v ČR. Ostatní sledované 
služby (informace o sociálních službách a odborné sociální poradenství) využívá v současnosti méně než 8 % 
pečujících a jejich podíl se výrazně neliší od těch, kteří tyto služby preferují do budoucna. 
 
Z hlediska členění sociálních služeb na terénní, ambulantní a pobytové je patrné, že v preferencích těchto typů 
služeb existují v rámci jednotlivých lokalit diference. Nejvíce preferovaným typem služeb jsou ve většině lokalit 
ambulantní služby. Preference ambulantních služeb se pohybují od 60 % do 68 %. 
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Druhým nejvíce preferovaným typem služeb jsou ve většině lokalit terénní služby. Zde dosahuje nejvyšší 
diference mezi dvěma lokalitami 21 % (jedná se o Liberec - 65 % a Brno - 44 %). U ostatních lokalit je rozpětí 
významně menší (rozsah preferencí terénních služeb se v daných lokalitách pohybuje od 46 % do 54 %). 
 
Ze všech tří typů sociálních služeb se na třetím místě z hlediska preferencí nacházejí pobytové služby. Preference 
těchto služeb se v jednotlivých lokalitách pohybuje od 19 % v Liberci do 46 % ve Valašském Meziříčí. 
 
Ze závěrů Chí kvadrát testu vyplývá, že rozdíly v preferencích terénních a ambulantních služeb nejsou v rámci 
sledovaných lokalit statisticky významné. Opačná situace platí v případě pobytových služeb, kde na základě Chí 
kvadrát testu platí, že rozdíly v preferencích pobytových služeb jsou v rámci sledovaných lokalit statisticky 
významné (na základě hodnoty testového kritéria χ2= 14,29 a pozorované hladiny významnosti 0,014 lze na 5 % 
hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o shodě preferencí pobytových služeb ve sledovaných 
lokalitách). 
 
Tab. č. 24: Preferovaný typ sociálních služeb ‐ podle lokality (Otázka: „Jaká forma sociálních služeb Vám nejvíce vyhovuje?“) 

 
Místo dotazování 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí  Liberec 

terénní služby  54 %  46 %  54 %  44 %  54 %  65 % 

ambulantní služby  60 %  68 %  63 %  67 %  66 %  64 % 

pobytové služby  27 %  33 %  21 %  30 %  46 %  19 % 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl respondentů, kteří preferují dané typy sociálních služeb (označeny mohly být všechny tři typy sociálních služeb); zeleně 
označené hodnoty vyznačují  lokality s maximální preferencí daného typu služeb, červeně označené hodnoty vyznačují  lokality s minimální 
preferencí daného typu služeb 

 
Z výsledků clusterové analýzy lze definovat čtyři skupiny lokalit z hlediska podobnosti v preferencích 
jednotlivých typů sociálních služeb. Ze schématu č. 4 vyplývá, že velmi podobné si jsou v preferencích 
jednotlivých typů sociálních služeb Litoměřice a Brno, a také Mladá Boleslav a Litomyšl. Samostatně pak stojí 
Liberec a Valašské Meziříčí, které v preferencích jednotlivých typů sociálních služeb vykazují jen nevýznamnou 
podobnost s ostatními lokalitami. Nebyla zde tedy zaznamenána podobnost lokalit související s jejich 
typem/velikostí. Podrobnější charakteristika podobnosti jednotlivých lokalit je zobrazena ve schématu č. 8. 
 
Schéma č. 8: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti v preferencích jednotlivých typů sociálních služeb 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 
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Na základě výsledků reprezentujících celý soubor lze obecně konstatovat, že ambulantní služby preferují 
přibližně dvě třetiny příjemců péče/pečujících osob; terénní služby jsou preferovány přibližně polovinou 
příjemců péče/pečujících osob a pobytové služby preferují v průměru tři z desíti příjemců péče/pečujících osob. 
Z těchto tří skupin sociálních služeb je v rámci jednotlivých lokalit nejméně diferencována preference 
ambulantních a terénních služeb, výraznější diference je třeba očekávat u preferencí pobytových služeb. 
V neposlední řadě platí, že míra preferencí jednotlivých typů sociálních služeb nesouvisí s velikostí lokality. 
 
Závěry z hloubkových rozhovorů s vedoucími pracovníky sociálních odborů městských úřadů/magistrátů, které 
se týkají typu nejvíce využívaných/preferovaných služeb, korespondují se závěry terénního šetření. Dotazovaní 
vedoucí pracovníci mají zkušenost s tím, že nejvíce využívané/preferované jsou ambulantní a terénní služby, 
nejméně využívané/preferované jsou pobytové služby.  
 
S využíváním sociálních služeb souvisí také to, do jaké míry jsou příjemci příspěvku na péči informováni o 
nabídce a dostupnosti těchto služeb. Míra informovanosti se mezi jednotlivými lokalitami diferencuje, avšak na 
základě Chí kvadrát testu dobré shody nebylo prokázáno, že by diference podílu informovaných respondentů 
v jednotlivých lokalitách byla statisticky významná (na základě hodnoty testového kritéria χ2=4,046 a pozorované 
hladiny významnosti 0,543 nelze na 5 % hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o shodě podílu 
informovaných respondentů). Míra alespoň základní informovanosti o sociálních službách se ve zkoumaných 
lokalitách pohybuje od 51 % do 67 %. Podíl zcela neinformovaných respondentů se pohybuje od 8 % do 19 %. 
 
Graf č. 19: Informovanost o sociálních službách ‐ podle lokality (Otázka: „Jak byste zhodnotil/a množství informací, které 

máte o sociálních službách ve vaší obci?“) 

 
 
Pro celý soubor respondentů se míra základní informovanosti o sociálních službách pohybuje přibližně na úrovni 
61 %. To znamená, že přibližně tři pětiny příjemců péče a pečujících osob mají minimálně povšechné informace o 
sociálních službách ve své obci. Z výsledků výzkumu déle vyplývá, že velmi dobré informace o sociálních 
službách mají ve větší míře respondenti z lokalit s vyšším počtem obyvatel. Lze tedy dovodit, že ve větších 
obcích je ve srovnání a menšími obcemi, vyšší podíl informovaných. 
 
Pokud respondenti potřebují získat informace nebo radu o sociálních službách, ve většině případů vědí, na koho 
se mají v tomto případě obrátit. V rámci jednotlivých lokalit to ví více než 80 % respondentů, přičemž podíl 
těchto respondentů se pohybuje od 84 % do 92 %. Diference mezi jednotlivými lokalitami tedy nejsou statisticky 
významné, jak dokumentuje graf č. 20. Pro celý soubor se podíl těchto osob se pohybuje na úrovni necelých 90 %. 
Obecně je v rámci ČR podíl osob, které vědí, na koho se obrátit v případě potřeby informací o sociálních službách 
homogenní. 
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Graf č. 20: Povědomí o poskytovatelích informací o sociálních službách ‐ podle lokality (Otázka: „Víte na koho se obrátit, 
když potřebujete poradit se sociálními službami?“) 

 

Pokud se respondenti potřebují informovat o sociálních službách, tak se v rámci jednotlivých lokalit nejčastěji 
obracejí na sociální úřady/sociální odbory. Podíl těchto respondentů je v rámci sledovaných lokalit víceméně 
vyrovnaný a je ve všech lokalitách vyšší než 50 %. Druhým nejčastějším subjektem, u kterého respondenti hledají 
informace je lékař/ka. Podíl těchto respondentů se pohybuje kolem jedné pětiny (s výjimkou Valašského Meziříčí, 
kde tento podíl dosahuje 16 % a Mladé Boleslavi, kde je to 24 %). Mezi další subjekty, na které se respondenti 
nejčastěji obracejí, patří obecní úřady, pečovatelská služba, zdravotní sestry, charita, známí/kamarádi, svaz 
zdravotně postižených a nemocnice. Informace hledají také na Internetu. V rámci sledovaných lokalit nejsou 
patrné výraznější diference u jednotlivých subjektů, v některých případech se mírně diferencuje vždy jen jedna 
lokalita. Srovnání jednotlivých lokalit je znázorněno v tabulce č. 25. 
 
Tab. č. 25: TOP 10 subjektů, na které se obracejí respondenti v případě potřeby informací o sociálních službách  

‐ podle lokality (Otázka: „Na koho se obvykle obracíte?“) 

 

Místo dotazování 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

sociální úřad / sociální odbor  52 %  51 %  55 %  59 %  56 %  55 % 

lékař/ka  24 %  19 %  19 %  20 %  16 %  20 % 

obecní úřad  3 %  12 %  7 %  4 %  6 %  6 % 

pečovatelská služba  4 %  4 %  0 %  6 %  3 %  5 % 

Internet  0 %  1 %  2 %  7 %  4 %  1 % 

zdravotní sestra  0 %  4 %  3 %  2 %  3 %  1 % 

charita  0 %  1 %  7 %  0 %  3 %  0 % 

známí/kamarádi  6 %  1 %  1 %  0 %  3 %  0 % 

svaz zdravotně postižených  1 %  3 %  0 %  0 %  2 %  3 % 

nemocnice  3 %  0 %  2 %  0 %  3 %  0 % 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl respondentů, kteří se obracejí v případě potřeby informací na dané subjekty a jsou vztaženy jen k respondentům, 
kteří vědí, na koho se mají obrátit v případě potřeby získání informací o sociálních službách 

 
Obecně lze na základě výsledků za celý soubor respondentů konstatovat, že více než polovina příjemců péče a 
pečujících osob kontaktuje v případě potřeby informací o sociálních službách sociální úřady/sociální odbory a 
přibližně pětina opečovávaných/pečujících osob kontaktuje lékaře/lékařku. Podíl těchto osob je ve sledovaných 
lokalitách homogenní, a tak platí, že mezi jednotlivými lokalitami v ČR nelze předpokládat výrazné diference. 
Podíl příjemců péče a pečujících osob, které se obracejí na ostatní výše uvedené subjekty/zdroje informací je nižší 
než 8 %, přičemž ani zde se nedají předpokládat výraznější diference mezi jednotlivými regiony v ČR. 
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Schéma č. 9: Subjekty, od kterých respondenti získávají informace o sociálních službách 

 
 
Se závěry z terénního šetření týkající se vyhledávání informací o sociálních službách korespondují závěry 
z hloubkových rozhovorů s vedoucími. Vyplývá z nich, že se sociální pracovníci snaží poskytovat relevantní a 
kompletní informace svým klientům v rámci sociálního poradenství. Zkoumané úřady mají zřízeny například 
informační centra a informační kiosky, ve kterých dostane zájemce kompletní informace. Samozřejmostí jsou také 
informace, rady a návody na Internetu. 
“Pokud mají přístup k Internetu, najdou si tam všechno, každý domov tam má svoje stránky, jsou tam informace, jak přesně 
tu svoji životní situaci vyřešit. Když budete chtít požádat o příspěvek na péči na někoho, najdete si na webových stránkách, 
potřebuji si vyřídit příspěvek na péči a máte tam 26 bodů, jak máte postupovat. Čili pro toho, kdo má počítač, je to tímhle 
způsobem. Pro ty, kdo chtějí mít komplexní informace o všem, což samozřejmě vždycky ten sociální pracovník nemůže úplně 
vědět, tak tady máme socio-info centrum, kde jsou pracovnice, které mají veškerý databáze, kontakty, všechno a zjistí 
cokoliv.“          (citace sociálního pracovníka) 
 
Podle vlastní zkušenosti dotazovaných mají více informací o sociálních službách osoby, které již mají v evidenci a 
byli tedy již v kontaktu se sociálním úřadem. Z důvodu větší dostupnosti informací využívají sociální úřady také 
například informační letáky, články v radničních novinách, tisknou si své katalogy a časopisy, jako informační 
kanál využívají také poskytovatele služeb. Z hlediska výběru vhodných sociálních služeb byla zaznamenána 
jednak praxe, kdy sociální pracovníci jak informují o nabídce těchto služeb v dané lokalitě, tak doporučují 
jednotlivé služby jednotlivých poskytovatelů. Byla však zaznamenána i praxe, kdy sociální pracovníci jen 
informují o nabídce služeb a volbu nechávají na klientech. 
„Máme tady asi sedm nebo osm společností s tím, že říkám: „kontaktujte je, domluvte se s nimi, zjistěte si ty cenové 
podmínky. Samozřejmě ten strop daný vyhláškou mají všichni, ale ne všichni toho stropu dosahují, možná, že to někteří 
budou mít levnější. To, co vy potřebujete, je hlavně to o kapacitách, může se stát, že někdo na vás čas mít nebude nebo ne 
v rozsahu, který potřebujete, že to budete muset třeba nakombinovat.“ Čili dostanou od nás, takový souhrn sedmi, osmi 
poskytovatelů a je to na nich, koho si vyberou.“      (citace sociálního pracovníka) 
 
V rámci terénního šetření byly také zjišťovány problematické oblasti, které se při poskytování péče o příjemce 
příspěvku na péči mohou vyskytnout. Z dotazovaných oblastí si respondenti nejčastěji stěžovali na nedostatek 
informací o sociálních službách a systému poskytování sociální péče. Podíl těchto respondentů se v rámci 
jednotlivých lokalit pohybuje od 31 % do 57 %. Na základě výsledku Chí kvadrát testu lze považovat odchylky 
mezi lokalitami za statisticky významné (na základě hodnoty testového kritéria χ2=11,183 a pozorované hladiny 
významnosti 0,048 lze na 5 % hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o shodném podílu 
respondentů). 
 
Diference mezi sledovanými lokalitami byla zaznamenána i u ostatních oblastí, kterými jsou chybějící podpora ze 
strany nejbližší rodiny, chybějící podpora ze strany širšího příbuzenstva a chybějící pochopení ze strany 
ošetřujícího lékaře. Nejméně diferencována je chybějící podpora nejbližší rodiny, se kterou se potýká 
v jednotlivých lokalitách přibližně pětina respondentů s výjimkou Litoměřic, kde tento podíl činí jen 10 %. 
Chybějící podpora širšího příbuzenstva byla zaznamenána nejčastěji v Liberci (29 %) a nejméně často v Mladé 
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Boleslavi (15 %). Na základě výsledků Chí kvadrát testu ovšem nelze považovat odchylky mezi lokalitami za 
statisticky významné. 
 
Chybějící pochopení ze strany ošetřujícího lékaře se v rámci zkoumaných lokalit pohybuje od 8% do 24 %. U této 
problematické oblasti lze na základě výsledku Chí kvadrát testu lze konstatovat, že odchylky mezi lokalitami 
jsou statisticky významné (na základě hodnoty testového kritéria χ2=13,660 a pozorované hladiny významnosti 
0,018 lze na 5 % hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o shodném podílu respondentů). Konkrétní 
hodnoty výskytu problematických oblastí v jednotlivých lokalitách jsou porovnány v tabulce č. 26.  
 
Tab. č. 26: Problematické oblasti poskytované péče ‐ podle lokality (Otázka: „Co při poskytování péče nejvíce postrádáte?“) 

 

Místo dotazování 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

chybějící podpora nejbližší rodiny  20 %  10 %  19 %  21 %  21 %  21 % 

chybějící podpora širšího příbuzenstva  15 %  17 %  20 %  21 %  26 %  29 % 

chybějící pochopení ze strany 
ošetřujícího lékaře 

24 %  8 %  18 %  15 %  14 %  11 % 

nedostatek informací  57 %  31 %  47 %  42 %  39 %  49 % 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl  respondentů, kteří uvedli dané problémy; zeleně označené hodnoty vyznačují  lokality s nejvyšším výskytem daných 
problémů, červeně označené hodnoty vyznačují lokality s nejnižším výskytem daných problémů 

 
Ke komplexnímu porovnání jednotlivých lokalit z hlediska výskytu problematických oblastí poskytované péče 
lze opět využít clusterovou analýzu, ze které vyplývá, že dané lokality lze rozdělit do tří skupin. Do první 
skupiny na základě své podobnosti náleží Brno, Valašské Meziříčí, Litomyšl a Liberec. Druhou skupinu tvoří 
samostatně Mladá Boleslav a třetí skupinu Litoměřice. Podobnost těchto lokalit nevykazuje významnou 
podobnost ve výskytu problematických oblastí poskytované péče s žádnou jinou lokalitou. 
 
Schéma č. 10: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti ve výskytu problematických oblastí poskytované péče 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 

 
Z výsledků za celý soubor vyplývá, že dostatek informací o sociálních službách a systému poskytování sociální 
péče postrádá v průměru 44 % příjemců péče/pečujících osob. Na základě provedených testů významnosti se dá 
předpokládat vysoká míra diferencí mezi lokalitami v ČR, přičemž tyto diference nevykazují vazbu na velikost 
lokality. Přibližně pětina příjemců péče/pečujících osob postrádá podporu nejbližší rodiny a příbuzných a 
přibližně jedna sedmina těchto osob postrádá pochopení od ošetřujícího lékaře. I v případě chybějícího 
pochopení od ošetřujícího lékaře lze předpokládat v rámci ČR diference, které opět nevykazují vazbu na velikost 
obce. 
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Jak vyplynulo z terénního šetření, respondentům chybí pochopení ze strany jejich lékaře. Pro srovnání 
představitelé sociálních úřadů mají zkušenost s tím, že musí v některých případech příliš dlouho čekat na 
podklady o zdravotním stavu klienta od praktických lékařů a následně na posudek od posudkové komise. 
V těchto případech se snaží kontaktovat lékaře sami nebo radí klientům, ať sami aktivně žádají o rychlejší 
poskytnutí těchto podkladů/zpráv o jejich zdravotním stavu.  
„My jsme ten nárazník, kdy klient, který žádá o příspěvek, ještě nemá rozhodnutí a je už to tři měsíce, čtyři měsíce, půl roku, 
tak my musíme být ti, kteří požádají praktického lékaře. Anebo pošleme, když už si nevíme rady, toho dotyčného klienta nebo 
rodinného příslušníka za tím svým doktorem, aby ho přemluvil. Přestože se zlepšila komunikace s posudkáři, tak tady s těmi 
praktickými lékaři to ještě trošku vázne.“      (citace sociálního pracovníka) 
 
Jako problematický vnímají pracovníci sociálních služeb také způsob posuzování zdravotního stavu klientů jen 
na základě zdravotních zpráv, aniž by lékař daného člověka fyzicky viděl, prohlédl. Zdravotní stav se může totiž 
u některých klientů měnit a zdravotní dokumentace nemusí být vždy aktuální. Klientům je pak přiřazen nižší 
stupeň závislosti neodpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. 
 
Obecně lze konstatovat, že pozitivní zkušenosti s využívanými sociálními službami má ve všech šesti 
zkoumaných lokalitách většina dotázaných. Existují sice diference, ty však nelze na základě výsledku Chí 
kvadrát testu považovat za statisticky významné. Podíl pozitivních zkušeností se ve sledovaných lokalitách 
pohybuje od 84 % (ve Valašském Meziříčí) až po 93 % (v Litoměřicích). 
 
Podíl respondentů s výhradně negativními zkušenostmi se sociálními službami je obecně velmi nízký, přičemž 
nejvyšší byl zaznamenán v Litomyšli (8 %), nejnižší pak v Litoměřicích (1 %) a v Liberci (2 %). 
 
Z hlediska celého souboru respondentů se podíl příjemců péče a pečujících osob, které mají s využívanými 
sociálními službami pozitivní zkušenosti, pohybuje na úrovni necelých 90 %. 
 
Graf č. 22: Hodnocení zkušeností s využívanými sociálními službami ‐ podle lokality (Otázka: „Jak byste popsal/a Vaše 

konkrétní zkušenosti se sociálními službami, které nyní využíváte?“) 

 

 
Sociální pracovníci systematické kontroly poskytované péče u profesionálních poskytovatelů neprovádějí, 
kontroly mají na starost Krajské úřady. Předpokládají, že pokud dostane poskytovatel licenci a certifikát 
k vykonávání sociálních služeb, musí plnit určité standardy a péče je tudíž kvalitní.  
„Když se jde vyřizovat příspěvek do zařízení, tak oni jedou podle standardů, tak by měla být ta péče kvalitní, protože prošli 
inspekcí. A tak je všechno OK.“        (citace sociálního pracovníka) 
 
Dotazovaní sociální pracovníci se shodli na tom, že mají alespoň zpětnou vazbu od svých klientů a negativních 
zkušeností příliš neevidují. Pokud se už nějaký problém přece jen vyskytne, tak se snaží s daným poskytovatelem 
komunikovat a problém řešit. 
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„Kvalitu sleduje kraj, inspekce kvality. My nesmíme, takže my jdeme spíše po příspěvku na péči. Přitom se pracovnice 
zeptají: „Máte pečovatelskou službu? A jste s nimi spokojení?“ a oni řeknou, že jo nebo ne.“  (citace sociálního 
pracovníka) 
 
Zkušenosti sociálních pracovníků tedy potvrzují závěry z terénního šetření mezi příjemci příspěvku na péči 
týkající se spokojenosti s využívanými sociálními službami. 
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2. Analýza financování péče 
 
Z hlediska financování péče lze konstatovat, že sledované lokality vykazují diference ve struktuře zdrojů 
financování péče. Na základě odhadu respondentů je zřejmé, že v lokalitě s nejnižší úhradou celkových nákladů 
na péči z příspěvku na péči, pokrývá příspěvek 46 % celkových nákladů. Ostatní zdroje pak v této lokalitě 
pokrývají 54 % celkových nákladů. Naopak v lokalitě s nejvyšší úhradou celkových nákladů na péči z příspěvku 
na péči, pokrývá příspěvek 67 % celkových nákladů. Ostatní zdroje v této lokalitě pokrývají zbylých 33 % 
celkových nákladů. Podrobnější srovnání je zaznamenáno v grafu č. 22. Na základě výsledků analýzy rozptylu 
(ANOVA) lze konstatovat, že tyto rozdíly ve struktuře financování péče mezi zkoumanými lokalitami jsou 
statisticky významné (z hodnot testového kritéria F=8,734 a pozorované hladiny významnosti 0,000, lze na 5 % 
hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o rovnosti míry pokrytí celkových nákladů na péči 
z příspěvku na péči/ostatních zdrojů ve sledovaných lokalitách). Z výsledků analýzy rozptylu dále vyplývá, že 
statisticky významné diference ve struktuře financování péče existují mezi Mladou Boleslaví a Litoměřicemi na 
jedné straně a Valašským Meziříčím a Libercem na druhé straně. Struktura financování péče tedy nevykazuje 
vazbu na typ/velikost lokality.  
 
Graf č. 22: Struktura financování péče ‐ podle lokality (Otázka: „Jakou část celkových nákladů na zajištění péče podle 

vašeho odhadu pokrývá příspěvek na péči?“) 

 
Pozn.:  v případě ostatních příjmů se jedná typicky o starobní nebo invalidní důchod opečovávané osoby nebo příjem nejbližších příbuzných 

 
Ještě detailnější pohled na strukturu financování péče přináší třetí stupeň třídění podle stupně závislosti. Jak je 
z grafů č. 23-28 patrné, tak v Litoměřicích, v Litomyšli, ve Valašském Meziříčí a v Liberci s rostoucím stupněm 
závislosti roste i míra pokrytí celkových nákladů na péči z příspěvku na péči (v případě Litoměřic a Liberce je ale 
nutno podotknou, že ve 4. stupni závislosti je tento podíl o 2 procentní body nižší než ve 3. stupni) a klesá míra 
pokrytí celkových nákladů z ostatních (vlastních) zdrojů. V případě Mladé Boleslavi a Brna toto neplatí, v těchto 
lokalitách je odhad míry pokrytí nákladů z PnP ve 3. stupni závislosti nižší než je tomu ve 2. stupni. Nejvyšší 
diference míry pokrytí celkových nákladů na péči z příspěvku na péči/z ostatních (vlastních) zdrojů mezi 
respondenty s 1. a 4. stupněm závislosti byla zaznamenána u respondentů z Mladé Boleslavi. Tato diference činí 
49 % (29 %/71 % v 1. stupni oproti 78 %/22 % ve 4. stupni). Naopak nejnižší byla diference zaznamenána u 
respondentů z Litomyšle a činí pouhých 25 % (45 %/55 % v 1. stupni oproti 70 %/30 % ve 4. stupni). 
 
Graf č. 23: Struktura financování péče – Mladá Boleslav 

 

Graf č. 24: Struktura financování péče – Litoměřice 
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Graf č. 25: Struktura financování péče – Brno 

 
 
Graf č. 27: Struktura financování péče – Valašské Meziříčí 

 

Graf č. 26: Struktura financování péče – Litomyšl 

 
 
Graf č. 28: Struktura financování péče – Liberec 

 
 
Na základě analýzy rozptylu (ANOVA) vycházející z dat celého souboru lze konstatovat, že ve struktuře 
financování péče existují mezi jednotlivými stupni závislosti statisticky významné rozdíly (z hodnot testového 
kritéria F=71,396 a pozorované hladiny významnosti 0,000, lze na 5 % hladině významnosti zamítnout nulovou 
hypotézu o rovnosti míry pokrytí celkových nákladů na péči z příspěvku na péči/ostatních zdrojů v jednotlivých 
stupních závislosti). Z hodnot Scheffeho testu vyplývá, že statisticky významné diference existují mezi 1. a 2. 
stupněm závislosti (průměrná diference míry pokrytí nákladů péče z příspěvku na péči = 24 %, pozorovaná 
hladina významnosti = 0,000), mezi 1. a 3. stupněm závislosti (průměrná diference míry pokrytí nákladů péče 
z příspěvku na péči = 28 %, pozorovaná hladina významnosti = 0,000), mezi 1. a 4. stupněm závislosti (průměrná 
diference míry pokrytí nákladů péče z příspěvku na péči = 36 %, pozorovaná hladina významnosti = 0,000) a 
mezi 2. a 4. stupněm závislosti (průměrná diference míry pokrytí nákladů péče z příspěvku na péči = 11 %, 
pozorovaná hladina významnosti = 0,004). Statisticky významné diference nebyly prokázány mezi 2. a 3. 
stupněm a mezi 3. a 4. stupněm závislosti. 
 
Z údajů za celý soubor vyplývá, že příspěvek na péči pokrývá v průměru 55 % celkových nákladů na péči a 
ostatní (vlastní) zdroje pokrývají zbylých 45 %. Na základě výsledků statistických testů lze konstatovat, že 
v rámci ČR může docházet k diferencím mezi jednotlivými regiony. 
 
V rámci kvantitativního šetření byly dále podrobněji zkoumány jednotlivé způsoby využití příspěvku na péči. 
Z výsledků šetření vyplývá, že ve všech šesti sledovaných lokalitách se příspěvek na péči využívá nejčastěji na 
úhradu léků. K tomuto účelu využívá příspěvek 44 % až 68 % respondentů. Příspěvek na péči se dále využívá na 
úhradu benzínu a dopravy, na úhradu úklidových služeb, platí se z něj donáška/dovoz obědů, pečovatel/ka, 
potraviny a věci denní potřeby (např. drogerie apod.). Na úhradu těchto věcí a služeb vydávají respondenti 
příspěvek na péči nejčastěji. Z bližšího pohledu na využití příspěvku je patrné, že doprava a benzín je 
z příspěvku hrazen častěji domácnostmi, které žijí v menších obcích  
 
Pro úplnost je nutno dodat, že mezi deseti nejčastěji hrazenými věcmi/službami z příspěvku na péči jsou ještě 
zdravotní pomůcky, platby u lékaře a platba za bydlení/inkaso. Účel využití příspěvku na péči podle 
jednotlivých lokalit je blíže specifikován v tabulce č. 27. Z uvedených dat není zřejmé, že by mezi mírou využití 
příspěvku na jednotlivé položky a typem/velikostí lokality existoval nějaký vztah (souvislost). 
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Tab. č. 27: TOP 10 spontánně uvedených položek hrazených z PnP ‐ podle lokality (Otázka: „Co všechno z příspěvku na péči 
hradíte?“) 

 
Místo dotazování 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí  Liberec 

léky  67 %  44 %  67 %  68 %  58 %  56 % 

doprava/benzín  24 %  25 %  30 %  17 %  42 %  41 % 

úklid  17 %  26 %  21 %  25 %  20 %  44 % 

dovoz / donáška obědů  10 %  25 %  21 %  17 %  16 %  13 % 

pečovatel/ka  19 %  5 %  12 %  11 %  6 %  18 % 

věci denní potřeby  10 %  10 %  14 %  17 %  2 %  6 % 

jídlo / potraviny  14 %  14 %  5 %  18 %  4 %  4 % 

zdravotní pomůcky  3 %  6 %  7 %  3 %  12 %  10 % 

lékař/ka  3 %  4 %  9 %  3 %  16 %  4 % 

nájem / bydlení / inkaso  22 %  0 %  0 %  6 %  4 %  3 % 

Pozn.:  údaje vyjadřují podíl  respondentů, kteří uvedli dané položky; zeleně označené hodnoty vyznačují  lokality s nejvyšší  četností úhrady dané 
položky z PnP, červeně označené hodnoty vyznačují lokality s nejnižší četností úhrady dané položky z PnP 

 
Příspěvek na péči je samozřejmě využíván více způsoby, než bylo zmíněno výše. Mezi položky placené 
z příspěvku dále patří například: 

 pedikúra/manikúra 
 oblečení 
 masáž 
 cvičení 

 
Tyto položky platí z příspěvku na péči v průměru přibližně 2 až 3 % respondentů z každé lokality, přičemž 
největší diference mezi jednotlivými lokalitami byly zaznamenány u financování pedikúry/manikúry.  
 
Ještě menší podíl respondentů hradí z příspěvku například: 

 rehabilitace 
 dovolenou, cestování 
 doprovod k lékaři 
 denní stacionář 
 lázně 

 
Tyto služby platí z příspěvku na péči obvykle 1 % respondentů z každé lokality. Využívání těchto služeb je ve 
sledovaných lokalitách tedy spíše sporadické a nijak se mezi danými lokalitami nediferencuje.  
 
Obecně pro celý soubor respondentů platí, že tři pětiny příjemců příspěvku na péči hradí z tohoto příspěvku léky 
a více než čtvrtina z nich hradí z příspěvku náklady na dopravu (jízdné a pohonné hmoty), tedy věci, na které 
není příspěvek na péči určený. Služby, na které je příspěvek na péči primárně určen, z něj hradí výrazně méně 
dotázaných, např. úklidové služby hradí z příspěvku na péči přibližně čtvrtina příjemců péče, dovoz nebo 
donášku obědů necelá pětina a pečovatele/pečovatelku přibližně desetina příjemců péče. I v případě těchto 
úhrad lze očekávat určité diference v rámci ČR. Ostatní úhrady, na které je příspěvek na péči primárně určen, se 
vyskytují v méně než 5 % případů. 
 
Z hloubkových rozhovorů se sociálními pracovníky vyplývá, že se snaží sledovat, jak klienti s příspěvkem na 
péči nakládají. Snazší je přitom sledovat úhrady za služby, které klienti využívají u profesionálních 
poskytovatelů; v případě rodinné péče je sledování nakládání s příspěvkem komplikovanější, protože lze kvalitu 
rodinné péče hodnotit jen vizuálně (jestli je příjemce péče čistě oblečený, má uklizeno, nakoupeno atd.), 
popřípadě mohou porovnat skutečný stav s informacemi uvedenými v žádosti o příspěvek. 
„Snažíme se, když se dělají sociální šetření v domácnosti toho uživatele, tak se dělají kontroly, jestli se to shoduje s tím, co 
bylo vyplněno na žádosti, jestli je v čistotě, najezený, k lékaři zda chodí a tyhle věci. Je ale pravda, že nejsou stanovené žádné 
kritéria.“          (citace sociálního pracovníka) 
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V tomto případě se dotazovaní sociální pracovníci shodli v tom, že by měla být stanovena kritéria, na základě 
kterých by se při kontrolách postupovalo a byla by tak stanovená přesná pravidla, na základě kterých by mohli 
jednoznačně rozhodnout o případných sankcích. Zazněl také názor, že by příjemci příspěvku měli být více 
motivováni k využívání sociálních služeb, neboť by pak nakládání s příspěvkem bylo průhlednější. Častým 
problémem spojeným s kontrolou rodinné péče, je nedostatečná personální kapacita. Úřady jsou zahlceny 
administrativou a na samotné kontroly a sociální práci nezbývá moc času. 
„Máme ten problém, že skutečně na to není čas. V tom počtu pracovníků, kteří tu jsou, se kontroly nedají dělat. Nedají. 
V tomhle má Ministerstvo pravdu, když argumentuje, proč to chce oddělit, že nemáme čas chodit kontrolovat. Se 450 klienty 
na jednu hlavu kontrolovat, jak by to bylo potřeba, nelze. Kontrolujeme, ale rozsah těch kontrol není tak velký, jak by bylo 
potřeba a žádoucí, prostě to se nedá!“       (citace sociálního pracovníka) 
 
Zkušenosti sociálních pracovníků tak potvrzují závěry terénního šetření, v rámci nakládání s příspěvkem se často 
setkávají s tím, že jsou z příspěvku hrazeny věci, které s péčí nesouvisí. V rámci sociální práce se snaží těmto 
lidem vysvětlovat, že na tyto věci příspěvek určený není a na co by ho měli/mohli využít. Pokud ke zneužití 
příspěvku na péči dochází, tak podle dotázaných sociálních pracovníků je to hlavně problém u nižších stupňů 
závislosti. U třetího a čtvrtého stupně je péče už natolik náročná a nákladná, že zde neexistuje moc prostoru na 
jeho případné zneužití. 
 
Ochotu k vyšší participaci dotázaných na financování péče lze určitým způsobem vypozorovat z toho, jakým 
způsobem by naložili s hypoteticky zvýšeným (dvojnásobným) příspěvkem na péči. Na základě analýzy 
hloubkových rozhovorů provedených ve sledovaných lokalitách lze identifikovat možné varianty využití 
zvýšeného příspěvku na péči a identifikovat tak míru ochoty investovat zvýšený příspěvek do služeb, na které je 
primárně určený. Bližší identifikace využití příspěvku na péči je popsána v tabulce č. 28. 
 

Tab. č. 28: Položky hrazené z dvojnásobného PnP ‐ podle lokality 

 

Místo dotazování 

Mladá Boleslav Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

masáže  ▪  ▪ ▪ ▪ 
rehabilitace  ▪  ▪ ▪   ▪

využití služeb úklidu    ▪   ▪
pobyt v lázních    ▪   ▪

využití služeb nákupu a dovozu potravin    ▪ ▪  
pedikúra/manikúra/holič    ▪ ▪ 

využití služeb dovozu obědů    ▪  
pečovatelka  ▪   

využití denního stacionáře    ▪  
odměna za péči rodině    ▪ 
cestování, dovolená  ▪  ▪ ▪ ▪  

plošina pro invalidní vozík    ▪ ▪ ▪   ▪
splátka dluhů  ▪  ▪   ▪

rekonstrukce koupelny  ▪  ▪ ▪ 
nové vybavení domácnosti  ▪  ▪ ▪ 

invalidní vozík    ▪ ▪
léky, vitamíny  ▪  ▪

bezbariérová úprava bytu    ▪ ▪
polohovací postel    ▪ ▪ 

nové auto    ▪   ▪
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  Místo dotazování 

  Mladá Boleslav Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

příspěvek na spoření    ▪  ▪
oblečení  ▪  ▪  

nová okna do domu      ▪
chodítko  ▪

přístroj na převod textu na mluvené slovo    ▪
vysavač  ▪ 

placení inkasa  ▪ 
nová kamna  ▪ 

Pozn.:  červenou barvou jsou v tabulce označeny služby, které určitým způsobem souvisí s poskytováním péče 
  jednotlivé položky jsou řazeny podle počtu lokalit, ve kterých byl jejich výskyt zaznamenán 
  údaje pocházejí z hloubkových rozhovorů 

 
Jak je z tabulky patrné, tak nejvíce jsou si jednotlivé lokality podobné v investování zvýšeného příspěvku do 
cestování a dovolené, do nákupu plošiny pro invalidní vozík (popřípadě úpravy schodiště na jednodušší) a 
v investování příspěvku do masáží a rehabilitací (tyto varianty se vyskytly vždy ve čtyřech lokalitách).  
 
Častým využitím hypoteticky zvýšeného příspěvku na péči je také splácení dluhů, rekonstrukce koupelny či 
nákup nového vybavení bytu (toto využití příspěvku se vyskytuje ve třech lokalitách). Účely využití hypoteticky 
zvýšeného příspěvku na péči, které se vyskytují v několika málo lokalitách, jsou následující: 

 nákup invalidního vozíku 
 využití služeb úklidu 
 financování pobytu v lázních 
 využití služeb nákupu a dovozu potravin 
 nákup léků a vitamínů 
 bezbariérová úprava bytu 
 pedikúra 
 nákup polohovací postele 

 
Účely využití hypoteticky zvýšeného příspěvku na péči, které se vyskytují jen ojediněle, jsou tyto: 

 využití služeb dovozu obědů 
 nákup nových oken do domu 
 nákup nového auta 
 nákup oblečení 
 nákup chodítka 
 nákup přístroje na převod textu na mluvené slovo 
 nákup vysavače 
 placení inkasa 
 nákup nových kamen 
 pečovatelka 
 využití denního stacionáře 
 spoření 
 odměna za péči rodině 

 
Na základě těchto informací lze obecně konstatovat, že případné zvýšení příspěvku na péči by nevedlo k jeho 
efektivnějšímu a výraznějšímu investování do profesionálních sociálních služeb ba právě naopak. Příjemci 
příspěvku nebo osoby o ně pečující by investovali především do věcí, které nesouvisí s poskytováním péče a na 
které příspěvek na péči není určený. Na základě hypotetického využití potencionálně zvýšeného příspěvku na 
péči se tedy nedá předpokládat výraznější finanční participace respondentů na financování profesionální péče z 
toho příspěvku.   
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3. Faktory determinující způsoby zajištění péče 
 
Z analýzy hloubkových rozhovorů vyplývá, že nejvýznamnějším důvodem pro poskytování výhradně 
rodinné/laické péče (tedy nevyužívání profesionálních služeb) je to, že rodinní příslušníci tuto péči zastanou 
sami, péči o své příbuzné zvládají jak časově, tak i odborně. Ve většině lokalit byl zaznamenán také názor, že 
profesionální služby jsou příliš drahé a opečovávaní si je nemohou dovolit. Dalším z důvodů nevyužívání 
profesionálních služeb je odmítavý postoj příjemců péče přestěhovat se do pobytového zařízení; dotazovaní 
preferují vlastní bydlení, na které jsou zvyklí a změnu bydlení nechtějí. Důvodem, který byl zaznamenán ve třech 
lokalitách, je také to, že rodinní příslušníci nechtějí, aby se o jejich příbuzné starali cizí lidé. Mezi důvody pro 
využívání pouze rodinné/laické péče, které byly zaznamenány jen v jedné nebo dvou lokalitách, patří: 

 opečovávaný nemá rád společnost a cizí lidi 
 stav opečovávaného nevyžaduje odbornou péči (zejména zdravotní) 
 respondent neví nic o nabídce profesionálních sociálních služeb 
 opečovávaný s nikým jiným nekomunikuje 

 
Podrobné členění jednotlivých faktorů podle lokalit je znázorněno v tabulce č. 29. 
 
Tab. č. 29: Faktory determinující využití pouze rodinné/laické péče ‐ podle lokality 

 

Místo dotazování 

Mladá Boleslav Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

rodinní příslušníci zvládají péči sami  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 
profesionální sociální služby jsou příliš 
drahé    ▪  ▪  ▪  ▪ 
opečovávaný nechce do žádného 
pobytového zařízení  ▪  ▪  ▪ 
rodinní příslušníci nechtějí, aby se o jejich 
příbuzné starali cizí lidé  ▪  ▪  ▪ 

opečovávaný nemá rád společnost a cizí lidi    ▪  ▪       
stav opečovávaného nevyžaduje odbornou 
péči            ▪ 
neví nic o nabídce profesionálních 
sociálních služeb  ▪ 

opečovávaný s nikým jiným nekomunikuje    ▪ 

Pozn.:   údaje vycházejí z hloubkových rozhovorů 

 
 
Naopak důvodem pro využívání profesionálních sociálních služeb je v polovině sledovaných lokalit snaha o 
odlehčení péče rodinným příslušníkům a potřeba odborné profesionální péče a odborných pečovatelských 
služeb. Mezi další důvody, které byly zmíněny v jedné nebo maximálně dvou lokalitách, patří: 

 omezené možnosti poskytování rodinné péče 
 nevyhovující vlastní bydlení (příliš velký byt/dům) 
 opečovávaný o sebe pečuje sám, ale některé úkony sám nezvládá 

 
Podrobné členění jednotlivých faktorů podle lokalit je znázorněno v tabulce č. 30. 
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Tab. č. 30: Faktory determinující využití profesionální sociální péče ‐ podle lokality 

 

Místo dotazování 

Mladá Boleslav Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

využití profesionálních služeb z důvodu 
odlehčení péče rodinným příslušníkům  ▪  ▪  ▪ 
opečovávaný potřebuje odbornou 
profesionální a pečovatelskou službu, 
rodinná péče je nedostačující, 
nekompetentní 

▪ 
 

▪ 
 

▪ 
 

omezené možnosti poskytování rodinné 
péče  ▪  ▪ 

nevyhovující vlastní bydlení (příliš velký byt 
či dům)   

▪ 
 

opečovávaný o sebe pečuje sám, ale 
některé úkony sám nezvládá  ▪ 

 
Pozn.:   údaje vycházejí z hloubkových rozhovorů 

 
Výše uvedené faktory determinující způsob zajištění péče jsou získány z analýzy hloubkových rozhovorů 
s vybranými respondenty z jednotlivých lokalit. Jelikož se jedná jen o část respondentů z výběrového souboru, na 
kterém bylo provedeno kvantitativní terénní šetření, lze předpokládat, že se výše zmíněné faktory mohou 
vyskytovat i v ostatních lokalitách. 
 
V další části jsou analyzovány důvody nevyužívání sociálních služeb poskytovaných registrovanými 
poskytovateli vycházející z kvantitativního šetření. 
 
Z tabulky č. 31 je patrné, že ve většině sledovaných lokalit je nejčastější důvod pro nevyužívání profesionálních 
služeb jejich cenová nedosažitelnost, což potvrzují i závěry hloubkových rozhovorů. Názor na cenovou 
nedosažitelnost služeb ale není ve všech šesti lokalitách stejný. Profesionální služby hodnotí jako drahé nejčastěji 
respondenti z Brna (54 %), nejméně často respondenti z Liberce (20 %). Dalším důvodem pro nevyužívání 
profesionálních služeb (s vysokým výskytem) je nedostatek informací o těchto službách a o místě jejich 
poskytování. I v tomto případě existují mezi sledovanými lokalitami diference. Nejčastěji tento důvod uváděli 
respondenti z Liberce (31 %), nejméně pak respondenti z Litoměřic (15 %) a z Valašského Meziříčí (13 %). Na 
základě Chí kvadrát testu však nebyla u těchto faktorů prokázána statistická významnost zmíněných diferencí. 
 
Tab. č. 31: Faktory determinující nezájem o profesionální sociální péči ‐ podle lokality (Otázka: „Z jakých důvodů 

nevyužíváte sociální služby poskytované registrovanými poskytovateli?“) 

 

Místo dotazování 

Mladá Boleslav Litoměřice  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Liberec 

o službách a/nebo místu jejich poskytování 
nemá informace 

19 %  15 %  21 %  19 %  13 %  31 % 

v nabídce služeb chybějí takové, které by 
využil/a 

4 %  6 %  16 %  5 %  3 %  7 % 

služby nejsou dopravně dostupné  13 %  11 %  3 %  5 %  8 %  2 % 

služby nejsou kvalitní  0 %  2 %  5 %  2 %  2 %  9 % 

cena služeb je příliš vysoká  33 %  39 %  28 %  54 %  28 %  20 % 

služby nemají dostatečnou kapacitu  5 %  3 %  1 %  4 %  9 %  7 % 

Pozn.:  údaje  vyjadřují  podíl  respondentů,  kteří  uvedli  dané  faktory;  zeleně  označené  hodnoty  vyznačují  lokality  s nejvyšší  četností  daného 
faktoru, červeně označené hodnoty vyznačují lokality s nejnižší četností daného faktoru 

 
V mnohem menší míře se respondenti vyjádřili ke špatné dopravní dostupnosti služeb, k nedostupnosti služeb, 
které by potřebovali, k nedostatečné kapacitě služeb a k jejich nízké kvalitě. To, že v nabídce profesionálních 
služeb chybí ty, které by potřebovali, uvedlo ve většině lokalit 3 % až 7 % respondentů, s výjimkou Litomyšle, 
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kde se takto vyjádřilo 16 % dotazovaných. Litomyšl je v rámci všech šesti zkoumaných lokalit obec s nejnižším 
počtem obyvatel a dá se tedy teoreticky předpokládat, že zde bude rozsah nabídky profesionálních sociálních 
služeb nejmenší. 
 
Ostatní tři uvedené důvody nevyužívání sociálních služeb od registrovaných poskytovatelů (tj. špatná dopravní 
dostupnost služeb, nedostatečná kapacita služeb a jejich nízká kvalita) byly zmíněny typicky v méně než 10 % 
případů a diference mezi jednotlivými sledovanými lokalitami nejsou tak výrazné. Výjimku tvoří Mladá Boleslav 
a Litoměřice, kde si respondenti stěžovali na špatnou dopravní dostupnost služeb ve více než 10 % případů. 
 
K porovnání jednotlivých lokalit z hlediska výskytu faktorů determinujících nezájem o profesionální sociální péči 
lze opět využít clusterovou analýzu, ze které vyplývá, že dané lokality lze rozdělit do tří skupin. Do první 
skupiny na základě podobnosti výskytu jednotlivých faktorů náleží Mladá Boleslav, Litoměřice a Valašské 
Meziříčí. Do druhé skupiny patří Litomyšl a Liberec a třetí skupinu tvoří pouze Brno (lokalita s nejvyšším 
počtem obyvatel v rámci zkoumaných oblastí), které se jeví být velmi odlišné ve výskytu faktorů determinujících 
nezájem o profesionální sociální péči ve srovnání s ostatními lokalitami. Konkrétní míra podobnosti (odlišnosti) 
ve výskytu faktorů determinujících nezájem o profesionální sociální péči mezi zkoumanými lokalitami je 
znázorněna ve schématu č. 11. 
 
Schéma č. 11: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti ve výskytu faktorů determinujících nezájem o profesionální 

sociální péči 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 

 
 
Za celý soubor lze obecně lze konstatovat, že opečovávané/pečující osoby, které nevyužívají sociální služby od 
registrovaných poskytovatelů tak činí ve více než třetině případů z důvodu příliš vysoké ceny těchto služeb a 
v přibližně pětině případů z důvodu nedostatku informací o sociálních službách a místech jejich poskytování. U 
těchto dvou důvodů se dají mezi regiony v ČR předpokládat statisticky nevýznamné diference, přičemž na 
základě hodnot ze zkoumaných lokalit nebyl prokázán vztah mezi četností výskytu těchto důvodů a velikostí 
lokality. Ostatní důvody dosahují mezi opečovávanými/pečujícími osobami, které nevyužívají sociální služby, 
četnosti nižší než 8 %, přičemž přes nízkou četnost výskytu těchto důvodů, lze na základě výsledků ze 
sledovaných lokalit předpokládat nehomogenní rozložení četnosti výskytu těchto důvodů v  rámci ČR. 
 
Závěry hloubkových rozhovorů se sociálními pracovníky potvrzují, že k nevyužívání sociálních služeb dochází 
především z důvodu jejich vysoké ceny, kterou nejsou klienti schopni/ochotni financovat (drahá je například 
osobní asistence). 
„Jestli máte dát 100 korun na hodinu pečovatelské službě, za mytí oken třeba, tak je radši dám dceři, ať mi ty okna umyje 
ona.“       (citace sociálního pracovníka) 
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Dalším důvodem je špatná dopravní obslužnost, a to především na vesnicích, kde je nabídka služeb menší než ve 
městech. Klientům se nevyplatí dojíždět kvůli využití sociální služby. Důvodem nevyužívání sociálních služeb je 
také nedostatečná informovanost klientů o možnostech využití těchto služeb. V případě pobytových služeb je to 
také jejich nedostatečná kapacita.  
 
S využíváním či nevyužíváním sociálních služeb souvisí také to, že ne všichni lidé, kteří by na příspěvek na péči 
měli nárok, ho pobírají. Je to jednak z důvodu, že o tom nejsou informovaní, neví, že by na něj měli nárok, nebo si 
prostě nepřipouštějí, že jsou na tom tak špatně, aby si o příspěvek požádali. Sociální pracovníci se většinou 
shodují na tom, že nemají přesné povědomí o těchto lidech. Sami tyto lidi vyhledávají jen v omezené míře 
v rámci terénních šetření, informace o nich dostávají především od praktických lékařů, ze zdravotnických 
zařízení, od sousedů nebo přímo od poskytovatelů sociálních služeb (např. domovů pro seniory). 
„Funguje to tak, že ve chvíli, kdy já v terénu někoho najdu, ať už ho najdu na základě, že mě zavolá lékař nebo nás většinou 
kontaktují sousedi, tak za tím člověkem jdu. A když mám pocit, že to oznámení sousedů je oprávněné, že ten člověk není 
schopen o sebe pečovat sám, tak činím ty další kroky automaticky, z moci úřední.“  (citace sociálního pracovníka) 
 
Způsob zajištění péče (využívání sociálních služeb) determinuje také míra zamítnutí žádostí klientů o sociální 
služby. Nejčastěji podávali žádosti o sociální služby respondenti v Liberci (53 %) a ve Valašském Meziříčí (50 %), 
v ostatních lokalitách se míra žádostí pohybovala od 35 % do 42 %. Důležitější je však pohled na celkový podíl 
zamítnutých žádostí o sociální či jiné služby v rámci sledovaných lokalit. Nejvyšší podíl zamítnutých žádostí je 
patrný v Brně, kde má se zamítnutím své žádosti zkušenost 21 % respondentů a v Mladé Boleslavi, kde je to 20 
%. V Liberci tento podíl činí 15 % a v Litoměřicích 13 %. Lokality, ve kterých mají respondenti nejméně časté 
zkušenosti se zamítnutím svých žádostí, jsou Litomyšl (9 %) a Valašské Meziříčí (8 %). Na základě Chí kvadrát 
testu však nelze tyto diference považovat za statisticky významné (na základě hodnoty testového kritéria 
χ2=5,608 a pozorované hladiny významnosti 0,346 nelze na 5 % hladině významnosti zamítnout nulovou 
hypotézu o shodě podílu zamítnutých žádostí). Z daných údajů však vyplývá, že se zamítnutím žádosti o 
sociální či jiné služby mají častější zkušenosti respondenti z lokalit s vyšším počtem obyvatel. 
 
Graf č. 29: Podíl neúspěšných žadatelů o sociální či jinou službu ‐ podle lokality (Otázka: “Žádal/a jste o poskytnutí (sociální 

či jiné) služby? Byla Vaše žádost o poskytnutí této služby/těchto služeb neúspěšná?“) 

 
Pozn.:  podíl respondentů, jejichž žádost nebyla úspěšná, je vztažen pouze k respondentům, kteří žádali o nějakou sociální či jinou službu 

 
Z výsledků za celý soubor vyplývá, že se míra žádostí o sociální či jiné služby pohybuje přibližně na úrovni 42 %, 
přičemž na základě statistický testů, které nepotvrdily statistickou významnost diferencí mezi jednotlivými 
lokalitami, nelze předpokládat výraznější diference ani v ostatních lokalitách v ČR. Z těchto přibližně dvou pětin 
respondentů, kteří podali nějakou žádost, jich přibližně 14 % má zkušenost se zamítnutím této žádosti. Na 
základě výsledků ze zkoumaných lokalit lze předpokládat, míra zamítnutí žádostí bude vyšší v obcích s vyšším 
počtem obyvatel. 
 
Z hloubkových rozhovorů se sociálními pracovníky vyplývá zjištění, že mezi důvody neúspěšných žádostí o 
profesionální sociální služby patří především omezená kapacita pobytových zařízení či zamítnutí žádosti o 
pečovatelské služby z důvodu velké dojezdové vzdálenosti, s čímž souvisí ekonomická neefektivita takovéto 
činnosti.   
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4. Analýza dat z informačního systému OKslužby 
V rámci dílčího cíle projektu, kterým je zmapování situace v každé jednotlivé zkoumané lokalitě, je v této 
kapitole věnován prostor analýze vyplácení a využívání příspěvku na péči za období 6/2011. Zdroj dat o 
přidělování a využívání příspěvku na péči je centrální databáze HN/SS informačního systému OKslužby. 
 
První část se zaměřuje na analýzu vyplácení příspěvku na péči z hlediska jednotlivých stupňů závislosti. 
 
V Litomyšli a ve Valašském Meziříčí se s rostoucím stupněm závislosti zvyšuje i celková suma vyplacených 
příspěvků na péči. Tyto dvě lokality zastupují ve zkoumaném souboru obce s rozšířenou působností a patří 
k lokalitám s nejmenším počtem obyvatel v rámci zkoumaných lokalit. V ostatních čtyřech lokalitách je nejvyšší 
objem příspěvku na péči vyplacen ve 3. stupni závislosti. Podíl PnP vyplacených v červnu 2011 na celkové výši 
PnP vyplacené v ČR v červnu 2011, se ve sledovaných lokalitách pohybuje od 0,29 % do 3,75 %, přičemž celková 
výše PnP vyplacená v červnu 2011 ve všech zkoumaných lokalitách představuje 7,4% objemu vyplacených PnP 
v celé ČR. 
 
Tab. č. 32: Struktura vyplácení PnP ‐ podle lokality a stupně závislosti 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí

I. stupeň  806  653  1 568  303  4 101  381 

II. stupeň  2 920  2,893  4 643  814  14 339  1 397 

III. stupeň  3 479  3 770  6 064  1 332  17 265  2 062 

IV. stupeň  3 012  3 720  5 148  1 452  14 904  2 532 

Podíl vyplaceného PnP na 
celkové výši PnP za celou ČR 

0,79 %  0,82 %  1,29 %  0,29 %  3,75 %  0,47 % 

Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 a jsou v tis. Kč 

 
Struktura vyplácení příspěvku na péči z hlediska jednotlivých stupňů závislosti se mezi zkoumanými lokalitami 
výrazněji neliší. Výše příspěvku na péči v 1. stupni tvoří necelou desetinu celkově vyplacených příspěvků, výše 
příspěvku na péči v 2. stupni tvoří přibližně čtvrtinu celkově vyplacených příspěvků a výše příspěvku na péči 
ve 3. a 4. stupni tvoří shodně přibližně třetinu celkové sumy příspěvků na péči vydané za červen 2011. 
 
Graf č. 30: Struktura vyplácení PnP ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
Další pohled na vyplácení PnP je založen na rozdělení příjemců příspěvku podle jejich typu, které vychází ze 
členění respondentů využité v části projektu věnované případovým studiím. Jedná se o členění na osoby se 
zdravotním postižením (OZP; osoby mladší než 65 let) a seniory (osoby starší než 65 let). V 1. stupni závislosti je 
v rámci všech zkoumaných lokalit 44 % PnP vyplaceno OZP a 56 % PnP připadá na seniory. Výše PnP připadající 
na 1. stupeň vyplacená OZP je ve sledovaných lokalitách nižší, než výše PnP vyplacená seniorům s výjimkou 
Litoměřic, kde je situace opačná.  
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Tab. č. 33: Výše příspěvku na péči vyplacená v 1. stupni závislosti ‐ podle lokality a typu příjemce příspěvku 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí

OZP  370,6/46 %  337,4/52 %  637,8/41 %  132,8/44 %  1 400,6/45 %  171,4/44 % 

senioři  435,2/54 %  316,0/48 %  930,4/59 %  170,4/56 %  2 700,0/ 55 %  209,6/56 % 

Pozn.:   údaje se vztahují k červnu 2011; první údaj vyjadřuje výši PnP v tis. Kč/druhý údaj vyjadřuje podíl PnP připadající na danou skupinu příjemců 

 
Ve 2. stupni závislosti je v rámci všech zkoumaných lokalit 35 % PnP vyplaceno OZP a 65 % PnP připadá na 
seniory. Výše PnP vyplacená OZP je bez výjimky ve všech sledovaných lokalitách nižší než výše PnP vyplacená 
seniorům.  
 
Tab. č. 34: Výše příspěvku na péči vyplacená ve 2. stupni závislosti ‐ podle lokality a typu příjemce příspěvku 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí

OZP  946/33 %  1 213/42 %  1 647/35 %  274/34 %  4 139/29 %  489/35 % 

senioři  1 956/67 %  1 680/58 %  2 996/65 %  540/66 %  10 200/71 %  908/65 % 

Pozn.:   údaje se vztahují k červnu 2011; první údaj vyjadřuje výši PnP v tis. Kč/druhý údaj vyjadřuje podíl PnP připadající na danou skupinu příjemců 

 
Ve 3. stupni závislosti je v rámci všech zkoumaných lokalit 38 % PnP vyplaceno OZP a 62 % PnP připadá na 
seniory. Výše PnP vyplacená OZP je bez výjimky ve všech sledovaných lokalitách nižší než výše PnP vyplacená 
seniorům.  
 
Tab. č. 35: Výše příspěvku na péči vyplacená ve 3. stupni závislosti ‐ podle lokality a typu příjemce příspěvku 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí

OZP  1 407/40 %  1 698/45 %  2 336/39 %  420/32 %  5 593/32 %  870/42 % 

senioři  2 072/60 %  2 072/55 %  3 728/61 %  912/68 %  11 672/68 %  1 192/58 % 

Pozn.:   údaje se vztahují k červnu 2011; první údaj vyjadřuje výši PnP v tis. Kč/druhý údaj vyjadřuje podíl PnP připadající na danou skupinu příjemců 

 
Ve 4. stupni závislosti je v rámci všech zkoumaných lokalit 44 % PnP vyplaceno OZP a 56 % PnP připadá na 
seniory. Výše PnP vyplacená OZP je ve sledovaných lokalitách nižší, než výše PnP vyplacená seniorům 
s výjimkou Litoměřic, kde je situace opačná. 
 
Tab. č. 36: Výše příspěvku na péči vyplacená ve 4. stupni závislosti ‐ podle lokality a typu příjemce příspěvku 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí

OZP  1 404/47 %  2 508/67 %  2 400/47 %  432/30 %  5 244/35 %  960/38 % 

senioři  1 608/53 %  1 212/33 %  2 748/53 %  1 020/70 %  9 660/65 %  1 572/62 % 

Pozn.:   údaje se vztahují k červnu 2011; první údaj vyjadřuje výši PnP v tis. Kč/druhý údaj vyjadřuje podíl PnP připadající na danou skupinu příjemců 

 
 
Struktura vyplaceného příspěvku na péči z hlediska jednotlivých stupňů závislosti je mezi oběma typy příjemců 
příspěvku nejvýrazněji diferencovaná v Litoměřicích. OZP zde ve výši PnP dominují ve 4. stupni závislosti, 
senioři naopak ve 2. a 3. stupni závislosti. V ostatních lokalitách již není struktura vyplácení PnP tak výrazně 
diferencovaná, přičemž v Brně a Valašském Meziříčí je struktura vyplácení mezi těmito dvěma skupinami osob 
téměř identická. Struktura vyplácení PnP mezi OZP a seniory je zachycena v grafu č. 31. 



 

 

PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ  ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI  47

Graf č. 31: Struktura vyplácení PnP ‐ podle lokality a typu příjemce příspěvku na péči 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
Další část kapitoly se zaměřuje na analýzu využití příspěvku na péči podle formy poskytovaných profesionálních 
služeb (pobytové × ambulantní × terénní). 
 
Ve všech sledovaných lokalitách využívají klienti nejvyšší část příspěvku na péči na úhrady mimo systém 
profesionální sociální péče. Z profesionálních služeb byla v červnu 2011 největší část příspěvku využita na 
pobytové služby, dále pak na terénní služby a nejmenší podíl příspěvku na péči byl vynaložen na ambulantní 
služby. Celková výše příspěvku na péči se v červnu 2011 ve sledovaných lokalitách pohybovala od 3,968 mil. Kč 
v Litomyšli až po 53,41 mil. Kč v Brně. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce č. 32. 
 
Tab. č. 37: Struktura využití PnP ‐ podle lokality a formy poskytovaných profesionálních služeb 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí

pobytové služby  2 387  4 634  3 810  1 347  13 450  1 958 

ambulantní služby  453  137  1 808  132  2847  368 

terénní služby  704  578  1 975  362  4 072  458 

žádný registrovaný 
poskytovatel 

6 871  5 744  11 223  2 126  33 041  3 926 

celkem  10 415  11 093  18 816  3 968  53 410  6 710 

Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 a jsou v tis. Kč 

 
Z porovnání OZP a seniorů vyplývá, že za pobytové služby zaplatili ve všech lokalitách s výjimkou Litoměřic 
více senioři. Senioři zaplatili ve všech lokalitách s výjimkou Litomyšle více také za terénní služby, v případě 
ambulantních služeb nejsou diference ve výši úhrad z PnP mezi těmito dvěma skupinami příjemců příspěvku již 
tak jednoznačné. Srovnání úhrady jednotlivých forem služeb mezi OZP a seniory je znázorněno v tabulce č. 38. 
 
Tab. č. 38: Struktura využití PnP ‐ podle lokality, formy poskytovaných profesionálních služeb a typu příjemců příspěvku 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno  Valašské Meziříčí

pobytové služby  603/1 784  3 080/1 554  1 167/2 643  137/1 210  1 853/11 597  785/1 173 

ambulantní služby  416/37  103/34  765/1 043  63/69  897/1 950  150/218 

terénní služby  165/539  117/461  531/1 444  200/162  977/3 095  81/377 

žádný registrovaný 
poskytovatel 

3 104/3 767  2 479/3 265  4 916/6 307  876/1 250  13 332/19 709  1 543/2 383 

celkem  4 288/6 127  5 779/5 314  7 379/11 437  1 276/2 691  17 059/36 351  2 559/4 151 

Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 a jsou v tis. Kč; první údaj představuje celkovou výši úhrad z PnP, kterou zaplatili OZP/druhý údaj 
představuje celkovou výši úhrad z PnP, kterou zaplatili senioři 
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V následujícím grafu č. 32 je znázorněn relativní podíl příspěvku na péči připadající na úhrady za profesionální 
sociální služby a na úhrady připadající na rodinnou péči: 
 
Graf č. 32: Podíl PnP připadající na registrované poskytovatele ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
Při pohledu na graf č. 32 je patrné, že v Litoměřicích a v Litomyšli je téměř polovina příspěvku na péči 
investována na úhradu profesionálních služeb, které zabezpečují registrovaní poskytovatelé. Na druhé straně 
v Mladé Boleslavi činí tento podíl jen jednu třetinu příspěvku na péči. Nízký podíl úhrad profesionálních služeb 
z příspěvku na péči koresponduje s výsledky kvantitativního šetření, ze kterých vyplývá, že velká část 
dotázaných (44 % - 68 %) investuje příspěvek na péči do nákupu léků, do nákupu pohonných hmot a úhrady 
cestovních nákladů (17 % - 42 %) a také do nákupu věcí denní potřeby (2 % - 17 %), tedy mimo systém 
profesionální sociální péče. Situace v Mladé Boleslavi se dá mimo jiné vysvětlit tím, že zde byl ve srovnání 
s ostatními lokalitami navíc zaznamenán několikanásobně vyšší podíl respondentů, kteří z PnP hradí náklady na 
bydlení, a také nadprůměrně vysoký podíl respondentů, kteří využívají PnP na nákup jídla a potravin, tzn., že 
z příspěvku na péči utrácejí méně za profesionální služby. 
 
 

Průměrná útrata za pobytové služby připadající na jednoho klienta se v rámci analyzovaných lokalit nijak 
výrazněji nediferencuje. Rozpětí útrat činí 5 928 Kč v Brně až 6 669 Kč v Litomyšli (diference činí tedy 741 Kč). 
Z hlediska srovnání průměrné útraty za pobytové služby mezi osobou se zdravotním postižením a seniorem lze 
konstatovat, že nejvýraznější diference byly za červen 2011 zaznamenány v Mladé Boleslavi a Litomyšli, naopak 
žádná nebo jen minimální diference se vyskytla v Liberci a ve Valašském Meziříčí. 
 
Graf č. 33: Průměrná výše úhrady klienta za pobytové služby ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
Výraznější diference ve výši průměrné úhrady z PnP existují jak u ambulantních, tak i u terénních služeb. 
V případě ambulantních služeb byla absolutně nejvyšší útrata z PnP na klienta zaznamenána v Mladé Boleslavi a 
to 5 888 Kč, naopak na posledním místě se nachází Brno s průměrnou útratou 3 397 Kč. Diference mezi nejvyšší a 
nejnižší průměrnou útratou u ambulantních služeb činí tedy 2 491 Kč. Z hlediska srovnání průměrné útraty za 
ambulantní služby mezi osobami se zdravotním postižením a seniory lze konstatovat, že ve všech lokalitách 
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vydává za ambulantní služby vyšší částku osoba se zdravotním postižením, přičemž nejvýraznější diference byly 
zaznamenány v Mladé Boleslavi (3 342 Kč), v Liberci (3 040 Kč) a ve Valašském Meziříčí (2 569 Kč). 
 
Graf č. 34: Průměrná výše úhrady klienta za ambulantní služby ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
U terénních služeb byla nejvyšší průměrná útrata z PnP na klienta zaznamenána ve Valašském Meziříčí (5 393 
Kč) a v Litomyšli (4 766 Kč). U ostatních čtyř lokalit je průměrná výše úhrady jen mírně diferencována a 
pohybuje se od 3 268 Kč do 3 648 Kč. V průměru více zaplatí za terénní služby osoby žijící v menších obcích, kde 
jsou terénní služby méně dostupné a z důvodu vyšších dojezdových vzdáleností pravděpodobně také 
nákladnější. Diference mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou útratou činí u terénních služeb 2 125 Kč. Podobně jako 
v případě ambulantních služeb byly průměrné úhrady za terénní služby u osob se zdravotním postižením ve 
všech lokalitách vyšší, než průměrné úhrady seniorů. Nejvyšší diference mezi OZP a seniory byla zaznamenána 
v Litomyšli (3 753 Kč), nejnižší pak v Litoměřicích (364 Kč). 
 
Graf č. 35: Průměrná výše úhrady klienta za terénní služby ‐ podle lokality 

Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
K porovnání jednotlivých lokalit z hlediska výše průměrných úhrad z PnP za jednotlivé formy sociálních služeb 
(pobytové × ambulantní × terénní) lze využít clusterovou analýzu, která definuje celkem 3 skupiny lokalit. Do 
první skupiny, na základě podobnosti průměrných útrat za dané formy sociálních služeb, náleží Brno a Liberec, 
tedy lokality, které v rámci zkoumaných lokalit zastupují krajská města a zároveň mají v rámci zkoumaných 
lokalit nejvyšší počet obyvatel. Podobnost těchto dvou měst je velmi vysoká. Do této skupiny lze přiřadit i 
Litoměřice. Podobnost průměrných úhrad v Litoměřicích na jedné straně a v Brně a Liberci na druhé straně již 
však není tak výrazná, jako podobnost Brna a Liberce. Do druhé skupiny patří Litomyšl a Valašské Meziříčí, tedy 
lokality zastupující obce s rozšířenou působností. Podobnost průměrných úhrad příjemců příspěvku na péči za 
jednotlivé formy sociálních služeb je mezi těmito lokalitami méně výrazná, než podobnost Brna a Liberce. Třetí 
skupinu tvoří pouze Mladá Boleslav, která je z hlediska průměrných úhrad z PnP za jednotlivé formy sociálních 
služeb výrazně odlišná od ostatních lokalit. Na základě daných zjištění lze do určité míry konstatovat, že mezi 
jednotlivými lokalitami existují podobnosti z hlediska jejich typu/velikosti. Konkrétní míra podobnosti 
(odlišnosti) lokalit v průměrné úhradě za jednotlivé formy sociálních služeb je znázorněna ve schématu č. 12. 
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Schéma č. 12: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti průměrných úhrad z PnP za jednotlivé formy sociálních služeb 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 

 
 
V další části je analyzováno využití příspěvku na péči podle druhu sociální služby. 
 
Nejvyšší úhrady byly zaznamenány v téměř všech sledovaných lokalitách, s výjimkou Litoměřic, za služby 
poskytované v domovech pro seniory. Nejvyšší úhrady byly zaznamenány v Brně (8,211 mil. Kč), nejnižší pak 
v Litoměřicích (0,881 mil. Kč). Úhrady za domovy pro seniory v jednotlivých lokalitách přibližně kopírují 
velikosti těchto lokalit z hlediska počtu obyvatel. Vysoké úhrady v rámci jednotlivých služeb byly zaznamenány 
také v případě pečovatelské služby, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním 
postižením. V Případě pečovatelské služby činí diference mezi lokalitou s nejvyšší úhradou (Brno – 3,806 mil. Kč) 
a lokalitou s nejnižší úhradou (Litomyšl – 0,186 mi. Kč) 3,620 mil. Kč. I v tomto případě platí, že úhrady za 
pečovatelskou službu v jednotlivých lokalitách přibližně kopírují velikosti těchto lokalit z hlediska počtu 
obyvatel. Relativně vysoká diference je i u úhrad za domovy se zvláštním režimem a činí 3,537 mil. Kč. Za 
zmínku stojí, že relativně vysoká úhrada oproti ostatním lokalitám (mimo Brna) byla zaznamenána 
v Litoměřicích a činí 1,240 mil. Kč. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením byla nejvyšší útrata 
v Litoměřicích (2,415 mil. Kč), nejnižší v Litomyšli (pouhých 41 tis. Kč). Diference mezi maximální a minimální 
útratou tak činí 2,374 mil. Kč. V tomto případě se nedá hovořit o vazbě výše útraty z PnP na velikost lokality. 
 
Dalšími službami v pořadí, z hlediska výše úhrad jsou denní stacionáře a odlehčovací služby. Nejvyšší úhrady za 
denní stacionáře byly zaznamenány v Brně a v Mladé Boleslavi (shodně 0,401 mil. Kč), nejnižší pak 
v Litoměřicích (40 tis. Kč). Odlehčovací služby nebyly vůbec využity v Litoměřicích, nejvíce využity byly v Brně 
(0,594 mil. Kč). Diference mezi maximální a minimální úhradou u těchto dvou služeb není již tak výrazná jako 
v případě pobytových služeb a pečovatelské služby. 
 
Mezi služby s nejnižšími úhradami z PnP patří centra denních služeb, chráněné bydlení, sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a týdenní stacionáře U těchto čtyřech služeb jsou 
diference mezi jednotlivými lokalitami minimální. I zde je však možno nalézt výjimky jako je relativně vyšší 
úhrada za centra denních služeb v Liberci (0,316 mil. Kč) nebo relativně vyšší úhrada za sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče v Brně (0,206 mil. Kč). Podrobnější diference v rámci 
jednotlivých druhů sociálních služeb mezi sledovanými lokalitami jsou zaznamenány v tabulce č. 33. 
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Tab. č. 39: Struktura využití PnP ‐ podle lokality a druhu využívaných profesionálních služeb  

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Centra denních služeb  1  70  316  0  110  0 

Denní stacionáře  401  40  139  85  401  62 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

235  2 415  730  41  823  654 

Domovy pro seniory  1 730  881  2 116  1 130  8 211  976 

Domovy se zvláštním režimem  83  1 240  638  144  3 620  135 

Chráněné bydlení  48  38  171  0  83  69 

Odlehčovací služby  182  0  148  52  594  28 

Pečovatelská služba  558  558  1 346  186  3 806  401 

Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 
25  24  0  12  206  101 

Týdenní stacionáře  128  53  96  12  48  0 

Pozn.:  údaje představují úhrady za červen 2011 a jsou v tis. Kč 

 
Z porovnání celkových částek zaplacených ve sledovaných lokalitách za jednotlivé druhy služeb OZP a seniory 
vyplývá, že centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné 
bydlení a týdenní stacionáře jsou dominantou osob se zdravotním postižením a naopak domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem, pečovatelská služba a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče jsou zase dominantou seniorů. V případě odlehčovací služby nelze vyřknout jednoznačný závěr, 
v některých lokalitách dominují celkové útraty OZP, v některých naopak celkové útraty seniorů. 
 
Tab. č. 40: Struktura využití PnP ‐ podle lokality, druhu využívaných profesionálních služeb a typu příjemců příspěvku 

 

LOKALITA 

Mladá Boleslav  Litoměřice  Liberec  Litomyšl  Brno 
Valašské 
Meziříčí 

Centra denních služeb  1/0  58/12  316/0  0/0  30/80  0/0 

Denní stacionáře  375/26  40/0  110/29  65/20  344/57  41/21 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

235/0  2 2293/122  730/0  41/0  682/141  618/36 

Domovy pro seniory  77/1 653  30/851  83/2 033  76/1 054  469/7 742  105/871 

Domovy se zvláštním režimem  8/75  686/554  34/605  8/136  413/3 207  53/82 

Chráněné bydlení  29/19  38/0  171/0  0/0  77/6  10/59 

Odlehčovací služby  145/37  0/0  88/60  32/20  175/419  0/28 

Pečovatelská služba  85/473  98/461  287/1 059  36/150  694/3 112  50/351 

Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 
9/16  0/24  0/0  0/12  20/186  0/101 

Týdenní stacionáře  128/0  36/17  96/0  12/0  48/0  0/0 

Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 a jsou v tis. Kč; první údaj představuje celkovou výši úhrad z PnP, kterou zaplatili OZP/druhý údaj 
představuje celkovou výši úhrad z PnP, kterou zaplatili senioři 

 
V grafu č. 36 je specifikováno relativní rozdělení příspěvku na péči mezi jednotlivé sociální služby. Hodnoty v 
grafu korespondují s hodnotami v tabulce č. 33. V tomto případě se jedná o prezentaci relativních podílů úhrad 
za jednotlivé sociální služby na celkové výši úhrad v dané lokalitě.  
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Graf č. 36: Podíl úhrad za jednotlivé sociální služby na celkové výši úhrad ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
Nejvyšší průměrná úhrada z PnP na klienta za centrum denních služeb připadá na Liberec (8 767 Kč). Obecně je 
tato průměrná úhrada mezi sledovanými lokalitami velmi diferencovaná. Relativně vyšší je tato útrata ještě 
v Litoměřicích a v Brně, naopak minimální je v Mladé Boleslavi a nulová v Litomyšli a ve Valašském Meziříčí. 
Služba není využívaná v lokalitách zastupující obce s rozšířenou působností (tedy nejmenší lokality v rámci 
zkoumaných míst). Je tedy využívána jen v lokalitách s větší koncentrací potenciálních klientů. Z hlediska členění 
průměrných úhrad na úhrady osob se zdravotním postižením a úhrady seniorů nelze jednoznačně konstatovat, 
že by ve sledovaných lokalitách byla průměrná částka zaplacená osobami se zdravotním postižením vyšší či nižší 
než průměrná částka zaplacená seniory.  
 
Graf č. 37: Průměrná výše úhrady klienta za centra denních služeb ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011; v Mladé Boleslavi a Liberci nebyla služba v červnu 2011 seniory využita 

 
I v případě průměrné úhrady klienta z PnP za denní stacionáře existují mezi sledovanými lokalitami diference, 
které však nejsou tak výrazné jako u center denních služeb. Mezi lokality s nižšími průměrnými úhradami patří 
Valašské Meziříčí, Mladá Boleslav a Brno, mezi lokality s vyššími průměrnými úhradami patří Litoměřice, 
Litomyšl a Liberec. Ve většině sledovaných lokalit, s výjimkou Litomyšle, byla v červnu 2011 průměrná úhrada z 
PnP za denní stacionáře u osob se zdravotním postižením vyšší, než u seniorů. 
  

1 612 2
5 2 3

7

45

13
2 5

27

51

17

37 68

46

40

2
23

11

9

20

6

1

3
35 3

3

3
1

16
10

24
11

21 17
1 1 1 44 2

0

20

40

60

80

100

Mladá Boleslav Litoměřice Liberec Litomyšl Brno Valašské Meziříčí

údaje jsou v procentechTýdenní stacionáře

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Pečovatelská služba

Odlehčovací služby

Chráněné bydlení

Domovy se zvláštním režimem

Domovy pro seniory

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Denní stacionáře

Centra denních služeb

800

3535
4640

8767

800

2 691

4 431

8 767

4 000

6 000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Litomyšl Valašské Meziříčí Mladá Boleslav Brno Litoměřice Liberec

údaje jsou v Kčcelkem OZP senioři

Centra denních služeb

služba nebyla 
v červnu 2011 

využita

služba nebyla 
v červnu 2011 

využita



 

 

PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ  ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI  53

Graf č. 38: Průměrná výše úhrady klienta za denní stacionáře ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011; v Litoměřicích nebyla služba v červnu 2011 seniory využita 

 
U domovů pro osoby se zdravotním postižením lze segmentovat také 2 skupiny lokalit podle výše průměrné 
úhrady klienta z PnP. Do skupiny s vyššími úhradami patří Mladá Boleslav, ve které byla zaznamenána nejvyšší 
průměrná útrata 9 038 Kč, dále pak Litoměřice, Litomyšl a Liberec. Do skupiny lokalit s nižšími úhradami patří 
Valašské Meziříčí a Brno, ve kterém byla zaznamenána nejnižší úhrada 5 450 Kč. Senioři využívali v červnu 2011 
domovy pro osoby se zdravotním postižením jen v Brně, Valašském Meziříčí a Litoměřicích, přičemž pouze ve 
Valašském Meziříčí je jejich průměrná úhrada z PnP vyšší, než průměrná úhrada připadající na osoby se 
zdravotním postižením. 
 
Graf č. 39: Průměrná výše úhrady klienta za domovy pro osoby se zdravotním postižením ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011; v Liberci, Litomyšli a Mladé Boleslavi nebyla služba v červnu 2011 seniory využita 

 
Při pohledu na graf č. 35 je patrné, že průměrná úhrada klienta za služby poskytované v domovech pro seniory 
byla v červnu 2011 ve všech sledovaných lokalitách relativně vyrovnaná a diference mezi maximální a minimální 
hodnotou činí jen 1 295 Kč. Na základě porovnání OZP a seniorů nelze ani v tomto případě nalézt mezi těmito 
dvěma typy klientů ve sledovaných lokalitách výraznější diference. 
 
Graf č. 40: Průměrná výše úhrady klienta za domovy pro seniory ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 
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V případě domovů se zvláštním režimem je průměrná výše úhrad podobná ve čtyřech lokalitách, kterými jsou 
Mladá Boleslav, Liberec, Brno a Valašské Meziříčí. Nadprůměrná úhrada připadající na jednoho klienta byla 
zaznamenána v Litomyšli (9 600 Kč), naopak podprůměrná úhrada připadá na Litoměřice (5 254 Kč). Diference 
mezi maximem a minimem činí v případě domovů se zvláštním režimem 4 346 Kč. S výjimkou Mladé Boleslavi, 
byla v červnu 2011 ve všech ostatních lokalitách průměrná úhrada za domovy se zvláštním režimem, připadají 
na seniory vyšší, než průměrná úhrada, kterou vydají osoby se zdravotním postižením. 
 
Graf č. 41: Průměrná výše úhrady klienta za domovy se zvláštním režimem ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
Průměrná úhrada klienta za chráněné bydlení je ve srovnání s ostatními sociálními službami nejnižší. V červnu 
2011 nebylo chráněné bydlení vůbec využito v Litomyšli. Průměrná úhrada z PnP za chráněné bydlení se 
pohybuje od 1 548 Kč do 3 782 Kč. Za chráněné bydlení zaplatí v průměru více osoba se zdravotním postižením, 
přičemž nejvýznamnější rozdíl mezi osobami se zdravotním postižením a seniory byl zaznamenán v Brně, kde 
osoby se zdravotním postižením zaplatily za chráněné bydlení v průměru o 2 217 Kč více, než senioři. 
 
Graf č. 42: Průměrná výše úhrady klienta za chráněné bydlení ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011; v Litoměřicích a Liberci nebyla služba v červnu 2011 seniory využita 

 
Odlehčovací služby jsou další sociální službou, u které byly zaznamenány výrazné diference z hlediska 
průměrné úhrady z PnP připadající na jednoho klienta. V červnu 2011 nebyly tyto služby vůbec využity 
v Litoměřicích, naopak v Litomyšli činí jejich průměrná úhrada na osobu 10 400 Kč. Rozdíl mezi nejvyšší a 
nejnižší průměrnou úhradou za odlehčovací služby činní 5 452 Kč. Obecně utráceli v průměru v červnu 2011 za 
odlehčovací služby vyšší částku osoby se zdravotním postižením, přičemž nejvyšší diference mezi těmito 
osobami a seniory byla zaznamenána v Liberci (4 514 Kč) a v Brně (4 080 Kč), tedy v lokalitách s nejvyšším 
počtem obyvatel v rámci zkoumaných lokalit.  
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Graf č. 43: Průměrná výše úhrady klienta za odlehčovací služby ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011; ve Valašském Meziříčí nebyla služba v červnu 2011 OZP využita 

 
V případě pečovatelské služby byla v červnu 2011 prakticky ve všech lokalitách (s výjimkou Valašského Meziříčí) 
průměrná úhrada z PnP na osobu téměř totožná a pohybuje se v intervalu 3 074 Kč – 3 393 Kč. Ve Valašském 
Meziříčí je tato úhrada výrazně vyšší a činní 5 205 Kč. Podobně jako v případě odlehčovacích služeb, byla 
v červnu 2011 ve všech zkoumaných lokalitách průměrná úhrada z PnP za pečovatelskou službu připadající na 
osoby se zdravotním postižením vyšší, než průměrná úhrada seniorů. 
 
Graf č. 44: Průměrná výše úhrady klienta za pečovatelskou službu ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011 

 
Průměrná úhrada z PnP na osobu za sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče je 
podobně jako průměrná úhrada za odlehčovací služby v rámci sledovaných lokalit výrazně diferencována. Tato 
sociální služba nebyla v červnu 2011využita v Liberci, maximální úhrada byla zaznamenána v Litoměřicích a v 
Litomyšli (shodně 12 000 Kč). V ostatních lokalitách se průměrná úhrada pohybuje od 4 133 Kč do 7 754 Kč. 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče byly v červnu 2011 využívány převážně 
seniory, osoby se zdravotním postižením využívaly v červnu 2011 tyto služby pouze v Mladě Boleslavi a v Brně, 
přičemž v obou těchto lokalitách byla průměrná úhrada těchto osob nižší, než průměrná úhrada seniorů. 
 
Graf č. 45: Průměrná výše úhrady klienta sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ‐ podle 

lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011; v Litomyšli, Valašském Meziříčí a Litoměřicích nebyla služba v červnu 2011 OZP využita 
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Průměrná úhrada z PnP za týdenní stacionáře může být v rámci sledovaných lokalit považována jen za mírně 
diferencovanou, s výjimkou Valašského Meziříčí, ve které za červen 2011 nebyla zaznamenána žádná úhrada. 
Z dat informačního systému OKslužby vyplývá, že úhrada za týdenní stacionáře patří v rámci sledovaných 
sociálních služeb mezi spíše nadprůměrné. S výjimkou již zmíněného Valašského Meziříčí, kde nebyla tato 
služba v červnu 2011 využita a Litoměřic, jsou týdenní stacionáře v ostatních lokalitách využívány jen osobami se 
zdravotním postižením. 
 
Graf č. 46: Průměrná výše úhrady klienta za týdenní stacionáře ‐ podle lokality 

 
Pozn.:   údaje představují úhrady za červen 2011; v Litomyšli, Mladé Boleslavi, Brně a Liberci nebyla služba v červnu 2011 seniory využit 
 
 
Z výsledků clusterové analýzy, která porovnává průměrné úhrady z PnP za jednotlivé, výše uvedené, druhy 
sociálních služeb připadající na jednotlivé lokality vyplývá, že zde, na rozdíl od průměrných úhrad za jednotlivé 
formy sociálních služeb, není zřejmá podobnost lokalit z hlediska jejich typu/velikosti. Na základě průměrných 
úhrad za jednotlivé druhy sociálních služeb jsou si velmi podobné Brno a Litomyšl, tedy lokality s nejvyšším a 
nejnižším počtem obyvatel. Určitou podobnost mají tyto dvě lokality také s Litoměřicemi a Mladou Boleslaví. 
Výrazný odstup si od těchto čtyř lokalit drží Valašské Meziříčí a Liberec. Tyto dvě lokality tvoří dvě samostatné 
skupiny, podobnost každé z těchto lokalit s ostatními lokalitami je z hlediska průměrných úhrad za jednotlivé 
druhy sociálních služeb minimální. Konkrétní míra podobnosti (odlišnosti) lokalit v průměrné úhradě za 
jednotlivé druhy sociálních služeb je znázorněna ve schématu č. 13. 
 
Schéma č. 13: Typické skupiny lokalit z hlediska podobnosti průměrných úhrad z PnP za jednotlivé druhy sociálních služeb 

 
Pozn.:  vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými lokalitami představují míru jejich podobnosti; čím je tato vzdálenost kratší, tím je podobnost vyšší 
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Obecně lze konstatovat, že v rámci všech šesti sledovaných lokalit patří mezi sociální služby s nejvyšší 
průměrnou úhradou z PnP na osobu denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se 
zvláštním režimem a odlehčovací služby. Naopak mezi sociální služby s nejnižší průměrnou úhradou z PnP na 
osobu patří pečovatelská služba, centra denních služeb a chráněné bydlení. 
 
Z porovnání průměrných úhrad z PnP osob se zdravotním postižením a seniorů za červen 2011 ve zkoumaných 
lokalitách lze konstatovat, že průměrné úhrady osob se zdravotním postižením jsou vyšší u denních stacionářů, 
domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení, odlehčovacích služeb, pečovatelské služby a 
týdenních stacionářů. Průměrné úhrady seniorů jsou ve zkoumaných lokalitách vyšší u domovů se zvláštním 
režimem a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. V případě center 
denních služeb a domovů pro seniory nelze vyslovit jednoznačný závěr. 
 
Na závěr této kapitoly je uveden souhrnný přehled výplaty a využití příspěvku na péči za červen 2011pro 
každou jednotlivou sledovanou lokalitu. 
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MLADÁ BOLESLAV – SOUHRNNÝ POHLED NA STRUKTURU VYPLÁCENÍ A VYUŽITÍ PnP 

 
Osoby se zdravotním 

postižením 
Senioři 

Celkem 
(OZP + senioři) 

Podíl lokality na celé 
ČR 

Forma poskytovaných profesionálních služeb         

Pobytové služby  603/6,93  1 784/5,81  2 387/6,06  0,68 % 

Ambulantní služby  417/6,41  367/3,07  453/4,72  0,82 % 

Terénní služby  165/4,85  539/3.39  704/3,65  0,73 % 

Žádný registrovaný poskytovatel  3 103/5,09  3 767/3,83  6 871/4,31  0,77% 

         

Druh služby         

Centra denních služeb  0,8/0,8  0,0/0,0  0,8/0,8  0,03 % 

Denní stacionáře  375/6,36  26/3,66  401/6,07  2,73 % 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  235/9,04  0/0,0  235/9,04  0,25 % 

Domovy pro seniory  77/6,98  1 654/6,04  1 730/6,07  0,91 % 

Domovy se zvláštním režimem  8/8,0  75/6,27  83/6,40  0,17 % 

Chráněné bydlení  29/1,92  19/1,20  48/1,55  1,23 % 

Odlehčovací služby  145/10,4  37/7,36  182/9,57  2,13 % 

Pečovatelská služba  86/4,51  473/3,24  558/3,38  0,67 % 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

9/2,93  16/5,33  25/4,13  0,27 % 

Týdenní stacionáře  128/6,41  0/0,0  128/6,41  3,25 % 

         

Stupeň závislosti         

1. stupeň  371  435  806  0,77 % 

2. stupeň  964  1 956  2 920  0,81 % 

3. stupeň  1 407  2 072  3 479  0,76 % 

4. stupeň  1 404  1 608  3 012  0,71% 

Pozn.:  první údaj vyjadřuje celkovou sumu PnP v tis. Kč připadající na všechny příjemce příspěvku v dané lokalitě/ druhý údaj vyjadřuje podíl PnP v tis. Kč 
připadající na jednoho příjemce příspěvku; podíl lokality na ČR vyjadřuje celkovou výši PnP připadající na danou lokalitu na celkové částce PnP 
připadající na celou ČR 

 
Za pobytové a terénní služby utrácí celkově více senioři, ve využití ambulantních služeb jsou z hlediska 
celkových útrat dominantní naopak osoby se zdravotním postižením. V průměru utrácí osoby se zdravotním 
postižením za jednotlivé formy služeb více než senioři (toto platí pro všechny 3 formy služeb). Nejvyšší podíl 
vyplaceného příspěvku na péči připadá na pobytové služby. Podíl úhrad za jednotlivé formy služeb v Mladé 
Boleslavi činí méně než 1 % celkových úhrad v celé ČR. 
 
Za denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a 
týdenní stacionáře utrácí celkově více osoby se zdravotním postižením. Průměrná platba z PnP na osobu, 
připadající na tyto služby, je u osob se zdravotním postižením u všech výše uvedených služeb vyšší než u 
seniorů. Za domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a pečovatelskou službu utrácí celkově více 
senioři. I v těchto případech je však průměrná platba z PnP na osobu, připadající na tyto služby u osob se 
zdravotním postižením vyšší než u seniorů. Podíl úhrad za jednotlivé druhy služeb se v Mladé Boleslavi 
pohybuje od 0 % až po 3 % celkových úhrad v celé ČR. 
 
Nejvyšší část vyplaceného PnP připadá jak v případě osob se zdravotním postižením, tak v případě seniorů na 
osoby se 3. stupněm závislosti. Podíl vyplacených PnP v jednotlivých stupních závislosti na výši vyplacených 
PnP v rámci celé ČR je víceméně konstantní a pohybuje se od 0,71 % do 0,81 %. 
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LITOMĚŘICE – SOUHRNNÝ POHLED NA STRUKTURU VYPLÁCENÍ A VYUŽITÍ PnP 

 
Osoby se zdravotním 

postižením 
Senioři 

Celkem 
(OZP + senioři) 

Podíl lokality na celé 
ČR 

Forma poskytovaných profesionálních služeb         

Pobytové služby  3 080/6,92  1 544/5,59  4 634/6,41  1,31 % 

Ambulantní služby  102/5,39  34/3,44  137/4,72  0,25 % 

Terénní služby  118/3,56  461/3,20  578/3,27  0,60 % 

Žádný registrovaný poskytovatel  2 479/5,14  3 265/4,27  5 744/4,61  0,65 % 

         

Druh služby         

Centra denních služeb  58/4,43  12/6,00  70/4,64  2,46 % 

Denní stacionáře  40/10,0  0/0,0  40/10,0  0,27 % 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  2 293/8,28  122/7,60  2 415/8,24  2,55 % 

Domovy pro seniory  30/3,70  852/5,16  881/5,09  0,46 % 

Domovy se zvláštním režimem  686/4,80  554/5,95  1 240/5,25  2,60 % 

Chráněné bydlení  38/2,56  0/0,0  38/2,56  0,98 % 

Odlehčovací služby  0/0,0  0/0,0  0/0,0  0,00 % 

Pečovatelská služba  98/3,90  461/3,20  558/3,30  0,67 % 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

0/0,0  24/12,0  24/12,0  0,27 % 

Týdenní stacionáře  36/12,0  17/4,20  53/7,54  1,34 % 

         

Stupeň závislosti         

1. stupeň  337  316  653  0,63 % 

2. stupeň  1 213  1 680  2 893  0,81 % 

3. stupeň  1 698  2 072  3 770  0,82 % 

4. stupeň  2 508  1 212  3 720  0,87 % 

Pozn.:  první údaj vyjadřuje celkovou sumu PnP v tis. Kč připadající na všechny příjemce příspěvku v dané lokalitě/ druhý údaj vyjadřuje podíl PnP v tis. Kč 
připadající na jednoho příjemce příspěvku; podíl lokality na ČR vyjadřuje celkovou výši PnP připadající na danou lokalitu na celkové částce PnP 
připadající na celou ČR 

 
Za terénní služby utrácí celkově více senioři, ve využití pobytových a ambulantních služeb jsou z hlediska 
celkových útrat dominantní naopak osoby se zdravotním postižením. V průměru utrácí osoby se zdravotním 
postižením za jednotlivé formy služeb více než senioři (toto platí pro všechny 3 formy služeb). Nejvyšší podíl 
vyplaceného příspěvku na péči připadá na pobytové služby. Podíl úhrad za jednotlivé formy služeb 
v Litoměřicích představuje 0,25 % až 1,31 % celkových úhrad v celé ČR. 
 
Za centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním 
režimem a chráněné bydlení utrácí celkově více osoby se zdravotním postižením. Za domovy pro seniory, 
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a pečovatelskou službu utrácí celkově 
více senioři. Průměrná platba z PnP na osobu, připadající na denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, chráněné bydlení, pečovatelskou službu a týdenní stacionáře je u osob se zdravotním postižením 
vyšší než u seniorů. V případě center denních služeb, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a 
sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče je tomu naopak. 
 
Nejvyšší část vyplaceného PnP připadá v případě osob se zdravotním postižením na osoby se 4. stupněm 
závislosti, v případě seniorů na osoby se 3. stupněm závislosti. Podíl vyplacených PnP v jednotlivých stupních 
závislosti na výši vyplacených PnP v rámci celé ČR je víceméně konstantní a pohybuje se od 0,63 % do 0,87%. 
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LITOMYŠL – SOUHRNNÝ POHLED NA STRUKTURU VYPLÁCENÍ A VYUŽITÍ PnP 

 
Osoby se zdravotním 

postižením 
Senioři 

Celkem 
(OZP + senioři) 

Podíl lokality na celé 
ČR 

Forma poskytovaných profesionálních služeb         

Pobytové služby  137/5,95  1 210/6,76  1 347/6,67  0,38 % 

Ambulantní služby  63/5,27  69/3,82  132/4,40  0,24 % 

Terénní služby  200/7,14  162/3,38  362/4,77  0,38 % 

Žádný registrovaný poskytovatel  877/4,71  1 250/4,02  2 126/4,28  0,24 % 

         

Druh služby         

Centra denních služeb  0/0,0  0/0,0  0/0,0  0,00 % 

Denní stacionáře  65/8,10  20/10,0  85/8,48  0,58 % 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  41/8,16  0/0,0  41/8,16  0,04 % 

Domovy pro seniory  76/5,43  1 054/6,47  1 130/6,39  0,60 % 

Domovy se zvláštním režimem  8/8,0  136/9,71  144/9,60  0,30 % 

Chráněné bydlení  0/0,0  0/0,0  0/0,0  0,00 % 

Odlehčovací služby  32/10,67  20/10,0  52/10,40  0,61 % 

Pečovatelská služba  36/3,60  150/3,20  186/3,27  0,22 % 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

0/0,0  12/12,0  12/12,0  0,13 % 

Týdenní stacionáře  12/6,0  0/0,0  12/6,0  0,30 % 

         

Stupeň závislosti         

1. stupeň  133  170  303  0,29 % 

2. stupeň  274  540  814  0,23 % 

3. stupeň  420  912  1 332  0,29 % 

4. stupeň  432  1 020  1 452  0,34 % 

Pozn.:  první údaj vyjadřuje celkovou sumu PnP v tis. Kč připadající na všechny příjemce příspěvku v dané lokalitě/ druhý údaj vyjadřuje podíl PnP v tis. Kč 
připadající na jednoho příjemce příspěvku; podíl lokality na ČR vyjadřuje celkovou výši PnP připadající na danou lokalitu na celkové částce PnP 
připadající na celou ČR 

 
Za pobytové a ambulantní služby utrácí celkově více senioři, ve využití terénních služeb jsou z hlediska 
celkových útrat dominantní naopak osoby se zdravotním postižením. V průměru utrácí osoby se zdravotním 
postižením za ambulantní a terénní služby více než senioři. Naopak senioři utrácí v průměru více za pobytové 
služby. Nejvyšší podíl vyplaceného příspěvku na péči připadá na pobytové služby. Podíl úhrad za jednotlivé 
formy služeb v Litomyšli představuje 0,24 % až 0,38 % celkových úhrad v celé ČR. 
 
Za denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby a týdenní stacionáře 
utrácí celkově více osoby se zdravotním postižením. Za domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a pečovatelskou službu utrácí celkově 
více senioři. Průměrná platba z PnP na osobu, připadající na domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
odlehčovací službu, pečovatelskou službu a týdenní stacionáře je u osob se zdravotním postižením vyšší než u 
seniorů. V případě denních stacionářů, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb 
poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče je tomu naopak. Podíl úhrad za jednotlivé druhy 
služeb nedosahuje ani 1 % celkových úhrad v celé ČR. 
 
Nejvyšší část vyplaceného PnP připadá jak v případě osob se zdravotním postižením, tak v případě seniorů na 
osoby se 4. stupněm závislosti. Podíl vyplacených PnP v jednotlivých stupních závislosti na výši vyplacených 
PnP v rámci celé ČR je víceméně konstantní a pohybuje se od 0,23 % do 0,34%. 



 

 

PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ  ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI  61

BRNO – SOUHRNNÝ POHLED NA STRUKTURU VYPLÁCENÍ A VYUŽITÍ PnP 

 
Osoby se zdravotním 

postižením 
Senioři 

Celkem 
(OZP + senioři) 

Podíl lokality na celé 
ČR 

Forma poskytovaných profesionálních služeb         

Pobytové služby  1 854/6,50  11 597/5,85  13 450/5,93  3,81 % 

Ambulantní služby  897/4,63  1 950/3,03  2 847/3,40  5,15 % 

Terénní služby  976/4,93  3 095/3,27  4 072/3,55  4,22 % 

Žádný registrovaný poskytovatel  13 333/4,95  19 709/3,69  33 041/4,12  3,71 % 

         

Druh služby         

Centra denních služeb  30/2,69  80/4,0  110/3,54  3,87 % 

Denní stacionáře  344/6,75  57/4,73  401/6,37  2,73 % 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  682/6,26  105/3,35  823/5,45  0,87 % 

Domovy pro seniory  470/7,01  7 742/5,53  8 211/5,60  4,33 % 

Domovy se zvláštním režimem  413/6,66  3 207/7,32  3 620/7,24  7,60 % 

Chráněné bydlení  78/4,08  6/1,87  83/3,78  2,13 % 

Odlehčovací služby  175/8,31  419/4,23  594/4,95  6,95 % 

Pečovatelská služba  694/4,31  3 112/3,24  3 806/3,39  4,58 % 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

20/6,67  186/7,14  206/7,09  2,27 % 

Týdenní stacionáře  48/6,86  0/0,0  48/6,86  1,22 % 

         

Stupeň závislosti         

1. stupeň  1 401  2 700  4 101  3,93 % 

2. stupeň  4 139  10 200  14 339  3,99 % 

3. stupeň  5 593  11 672  17 265  3,76 % 

4. stupeň  5 244  9 660  14 904  3,49 % 

Pozn.:  první údaj vyjadřuje celkovou sumu PnP v tis. Kč připadající na všechny příjemce příspěvku v dané lokalitě/ druhý údaj vyjadřuje podíl PnP v tis. Kč 
připadající na jednoho příjemce příspěvku; podíl lokality na ČR vyjadřuje celkovou výši PnP připadající na danou lokalitu na celkové částce PnP 
připadající na celou ČR 

 
Za pobytové, ambulantní i terénní služby utrácí celkově více senioři Za všechny tyto formy služeb, avšak 
v průměru vydají senioři méně než osoby se zdravotním postižením. Nejvyšší podíl vyplaceného příspěvku na 
péči připadá na pobytové služby. Podíl úhrad za jednotlivé formy služeb v Brně představuje 3,81 % až 5,15 % 
celkových úhrad v celé ČR. 
 
Za denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a týdenní stacionáře utrácí 
celkově více osoby se zdravotním postižením. Za centra denních služeb, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, odlehčovací služby, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
a pečovatelskou službu utrácí celkově více senioři. Průměrná platba z PnP na osobu, připadající na denní 
stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací 
službu, pečovatelskou službu a týdenní stacionáře je u osob se zdravotním postižením vyšší než u seniorů. 
V případě centra denních služeb, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče je tomu naopak. Podíl úhrad za domovy se zvláštním režimem v Brně 
dosahuje téměř 8 % celkových úhrad v celé ČR. V případě odlehčovací služby činí tento podíl 7 %. Podíl úhrad u 
ostatních služeb je maximálně 5 % celkových úhrad v ČR. 
 
Nejvyšší část vyplaceného PnP připadá jak v případě osob se zdravotním postižením, tak v případě seniorů na 
osoby se 3. stupněm závislosti. Podíl vyplacených PnP v jednotlivých stupních závislosti na výši vyplacených 
PnP v rámci celé ČR je víceméně konstantní a pohybuje se od 3,49 % do 3,99%. 
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VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – SOUHRNNÝ POHLED NA STRUKTURU VYPLÁCENÍ A VYUŽITÍ PnP 

 
Osoby se zdravotním 

postižením 
Senioři 

Celkem 
(OZP + senioři) 

Podíl lokality na celé 
ČR 

Forma poskytovaných profesionálních služeb         

Pobytové služby  786/5,86  1 172,8/6,11  1 958,4/6,01  0,55 % 

Ambulantní služby  150/6,84  217,6/4,27  368,0/5,04  0,67 % 

Terénní služby  82/6,80  376,8/5,16  458,4/5,39  0,48 % 

Žádný registrovaný poskytovatel  1 542/5,45  2 383,2/4,58  3 925,6/4,89  0,44 % 

         

Druh služby         

Centra denních služeb  0/0,0  0/0,0  0/0,0  0,00 % 

Denní stacionáře  41/6,80  21/4,16  62/5,60  0,42 % 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  618/6,06  36/7,20  654/6,11  0,69 % 

Domovy pro seniory  105/5,52  871/6,09  976/6,03  0,51 % 

Domovy se zvláštním režimem  54/5,36  82/8,16  135/6,76  0,28 % 

Chráněné bydlení  10/3,20  59/2,96  69/2,99  1,76 % 

Odlehčovací služby  0/0,0  28/9,33  28/9,33  0,33 % 

Pečovatelská služba  50/5,51  351/5,17  401/5,21  0,48 % 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

0/0,0  101/7,75  101/7,75  1,11 % 

Týdenní stacionáře  0/0,0  0/0,0  0/0,0  0,00 % 

         

Stupeň závislosti         

1. stupeň  171  210  381  0,37 % 

2. stupeň  489  908  1 397  0,39 % 

3. stupeň  870  1 192  2 062  0,45 % 

4. stupeň  960  1 572  2 532  0,59 % 

Pozn.:  první údaj vyjadřuje celkovou sumu PnP v tis. Kč připadající na všechny příjemce příspěvku v dané lokalitě/ druhý údaj vyjadřuje podíl PnP v tis. Kč 
připadající na jednoho příjemce příspěvku; podíl lokality na ČR vyjadřuje celkovou výši PnP připadající na danou lokalitu na celkové částce PnP 
připadající na celou ČR 

 
Za pobytové, ambulantní i terénní služby utrácí celkově více senioři. V průměru však utrácí osoby se zdravotním 
postižením za ambulantní a terénní služby více než senioři. Naopak senioři utrácí v průměru více za pobytové 
služby. Nejvyšší podíl vyplaceného příspěvku na péči připadá na pobytové služby. Podíl úhrad za jednotlivé 
formy služeb ve Valašském Meziříčí představuje 0,48 % až 0,67 % celkových úhrad v celé ČR. 
 
Za denní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením utrácí celkově více osoby se zdravotním 
postižením. Za domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby, 
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a pečovatelskou službu utrácí celkově 
více senioři. Průměrná platba z PnP na osobu, připadající na denní stacionáře a pečovatelskou službu je u osob se 
zdravotním postižením vyšší než u seniorů. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů 
pro seniory, domovů se zvláštním režimem, odlehčovací služby a sociálních služeb poskytovaných ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče je tomu naopak. Podíl úhrad za jednotlivé typy služeb ve Valašském 
Meziříčí dosahuje maximálně necelých 2 % celkových úhrad v celé ČR.  
 
Nejvyšší část vyplaceného PnP připadá jak v případě osob se zdravotním postižením, tak v případě seniorů na 
osoby se 4. stupněm závislosti. Podíl vyplacených PnP v jednotlivých stupních závislosti na výši vyplacených 
PnP v rámci celé ČR je víceméně konstantní a pohybuje se od 0,37 % do 0,59%. 
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LIBEREC – SOUHRNNÝ POHLED NA STRUKTURU VYPLÁCENÍ A VYUŽITÍ PnP 

 
Osoby se zdravotním 

postižením 
Senioři 

Celkem 
(OZP + senioři) 

Podíl lokality na celé 
ČR 

Forma poskytovaných profesionálních služeb         

Pobytové služby  1 166/6,34  2 643/6,34  3 810/6,34  1,08 % 

Ambulantní služby  765/6,03  1 042/2,99  1 808/3,80  3,27 % 

Terénní služby  531/5,06  1 444/3,17  1 975/3,53  2,05 % 

Žádný registrovaný poskytovatel  4 916/4,69  6 307/3,56  11 223/3,98  1,26 % 

         

Druh služby         

Centra denních služeb  316/8,77  0/0,0  316/8,77  11,14 % 

Denní stacionáře  111/9,22  29/5,76  139/8,20  0,95 % 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  730/7,45  0/0,0  730/7,45  0,77 % 

Domovy pro seniory  83/5,94  2 033/6,03  2 116/6,03  1,12 % 

Domovy se zvláštním režimem  34/4,80  605/7,96  638/7,69  1,34 % 

Chráněné bydlení  171/3,80  0/0,0  171/3,80  4,38 % 

Odlehčovací služby  88/8,80  60/4,29  148/6,17  1,73 % 

Pečovatelská služba  287/4,42  1 059/2,84  1 346/3,07  1,62 % 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

0/0,0  0/0,0  0/0,0  0,00 % 

Týdenní stacionáře  96/7,98  0/0,0  96/7,98  2,43 % 

         

Stupeň závislosti         

1. stupeň  638  930  1 568  1,50 % 

2. stupeň  1 647  2 996  4 643  1,29 % 

3. stupeň  2 336  3 728  6 064  1,32 % 

4. stupeň  2 400  2 748  5 148  1,21 % 

Pozn.:  první údaj vyjadřuje celkovou sumu PnP v tis. Kč připadající na všechny příjemce příspěvku v dané lokalitě/ druhý údaj vyjadřuje podíl PnP v tis. Kč 
připadající na jednoho příjemce příspěvku; podíl lokality na ČR vyjadřuje celkovou výši PnP připadající na danou lokalitu na celkové částce PnP 
připadající na celou ČR 

 
Za pobytové, ambulantní i terénní služby utrácí celkově více senioři. V průměru však osoby se zdravotním 
postižením utrácí za ambulantní a terénní služby více než senioři. Naopak senioři průměrně utrácí více za 
pobytové služby. Nejvyšší podíl vyplaceného příspěvku na péči připadá na pobytové služby. Podíl úhrad za 
jednotlivé formy služeb v Liberci představuje 1,08 % až 3,27 % celkových úhrad v celé ČR. 
 
Za centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, 
odlehčovací služby a týdenní stacionáře utrácí celkově vyšší sumu PnP osoby se zdravotním postižením. Za 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a pečovatelskou službu utrácí celkově vyšší sumu PnP 
senioři. Průměrná platba z PnP na osobu, připadající na centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby, pečovatelskou službu a týdenní 
stacionáře je u osob se zdravotním postižením vyšší než u seniorů. V případě domovů pro seniory a domovů se 
zvláštním režimem je tomu naopak. Velmi vysoký je v Liberci objem úhrad za centra denních služeb, který 
dosahuje 11 % celkových úhrad v celé ČR.  
 
Nejvyšší část vyplaceného PnP připadá v případě osob se zdravotním postižením na osoby se 4. stupněm 
závislosti, v případě seniorů na osoby se 3. stupněm závislosti. Podíl vyplacených PnP v jednotlivých stupních 
závislosti na výši vyplacených PnP v rámci celé ČR je víceméně konstantní a pohybuje se od 1,21 % do 1,50%. 
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PŘÍLOHA 
 

DOTAZNÍK PRO KVANTITATIVNÍ TERÉNNÍ ŠETŘENÍ 
 

S1. Obec bydliště: 
(Vypište název obce) 

 ____________________________________________________________________________________________  

S2. Respondent je: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- opečovávaný příjemce příspěvku na péči  ...........................................................................................................  1 
- opečovávaný; příjemcem příspěvku na péči je např. opatrovník či někdo jiný  ............................................  2 
- pečující příjemce příspěvku na péči  .....................................................................................................................  3 
- pečující; příjemcem příspěvku na péči je např. opatrovník či někdo jiný  ......................................................  4 

S3. Kdo se ve Vaší domácnosti stará o její každodenní chod? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- respondent  ...............................................................................................................................................................  1 
- jiný člen domácnosti  ..............................................................................................................................................  2 

S4. Kdo přináší do Vaší domácnosti největší část peněz? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- respondent  ...............................................................................................................................................................  1 
- jiný člen domácnosti  ..............................................................................................................................................  2 

 

OPEČOVÁVANÁ OSOBA (S2 = 1 NEBO 2) 

1. Jste: 
(Zaznamenejte) 

- muž  ...........................................................................  1 - žena  ...........................................................................  2 

2. Ve kterém roce jste se narodil/a? 
(Vypište) 

- v roce 19___ ___ 

3. Kdo všechno Vám pomáhá, kdo o Vás pečuje? 
(Můžete označit více možnosti) 

a) pečuji o sebe sám/sama  ....................................  □ e) sestra .................................................................... □ 
b) můj manžel/ka; partner/ka  .............................. □ f) bratr ...................................................................... □ 
c) dcera/snacha  ......................................................  □ g) vnuk ..................................................................... □ 
d) syn/zeť  ................................................................  □ h) vnučka ................................................................. □ 

e) jiný příbuzný (vypište): _____________________________________________________________________ 

f) ostatní, například soused/ka či známý/známá  .......................................................................................... □ 
g) profesionální pečovatel/ka  ........................................................................................................................... □ 
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4. Jaký stupeň příspěvku na péči je Vám přiznán? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost)  

- I. (lehká závislost)  ...................................................  1 - III. (těžká závislost)  .................................................  3 
- II. (středně těžká závislost)  ....................................  2 - IV. (úplná závislost)  ................................................  4 
- neví  ............................................................................................................................................................................  9 

5. Jak dlouho dostáváte příspěvek na péči? 
(Vypište) 

- ______________________________ měsíců   nebo - ______________________________________ let 

6. Co všechno si z tohoto příspěvku na péči hradíte? 
(Vypište; pokládejte návodné otázky) 

a) ___________________________________________ d) ___________________________________________

b) ___________________________________________ e) ___________________________________________

c) ___________________________________________ f) ___________________________________________

7. Jaké sociální služby aktuálně využíváte, třeba jen občas či nepravidelně? 
(Můžete označit více možnost) 

a) pečovatelská služba  ....................................................................................................................................... □ 
b) osobní asistence (např. doprovod osoby se sníženou pohyblivostí)  ...................................................... □ 
c) týdenní nebo denní stacionář (zařízení, ve kterém lze pobývat během dne, ne však přes noc)  ....... □ 
d) centrum denních služeb (kluby pro seniory, terapeutické programy apod.)  ....................................... □ 
e) domov pro seniory  ........................................................................................................................................ □ 
f) domov pro osoby se zdravotním postižením  ............................................................................................ □ 
g) sociální poradenství  ...................................................................................................................................... □ 

h) jiné služby (vypište): _______________________________________________________________________ 

8. Jaké sociální služby byste rád/a využívala? 
(Můžete označit více možnost) 

a) pečovatelská služba  ....................................................................................................................................... □ 
b) osobní asistence (např. doprovod osoby se sníženou pohyblivostí)  ...................................................... □ 
c) týdenní nebo denní stacionář (zařízení, ve kterém lze pobývat během dne, ne však přes noc)  ........ □ 
d) centrum denních služeb (kluby pro seniory, terapeutické programy apod.)  ....................................... □ 
e) domov pro seniory  ........................................................................................................................................ □ 
f) domov pro osoby se zdravotním postižením  ............................................................................................ □ 
g) sociální poradenství  ...................................................................................................................................... □ 

h) jiné služby (vypište): _______________________________________________________________________ 

9. Pokuste se prosím odhadnout, jakou část celkových nákladů na zajištění péče pokrývá příspěvek? 
(Vypište) 

- __________ % 

POKRAČUJTE OT. Č. 27 
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PEČUJÍCÍ OSOBA; RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK POSKYTUJÍCÍ PÉČI (S2 = 3 NEBO 4) 

10. Jste: 
(Zaznamenejte) 

- muž  ...................................................................  1 - žena  ......................................................................  2 

11. Ve kterém roce jste se narodil/a? 
(Vypište) 

- v roce 19___ ___ 

12. Jaký stupeň příspěvku na péči byl přiznán osobě, o kterou pečujete? 
 (Zakroužkujte pouze jednu možnost)  

- I. (lehká závislost)  ...........................................  1 - III. (těžká závislost)  ............................................  3 
- II. (středně těžká závislost)  ............................  2 - IV. (úplná závislost)  ...........................................  4 
- neví  ............................................................................................................................................................................  9 

13. Ve kterém roce se opečovávaná osoba narodil/a? 
(Vypište) 

- v roce 19___ ___ 

14. Je opečovávaná osoba muž nebo žena? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- muž  ...................................................................  1 - žena  ......................................................................  2 

15. Jaký je Váš vztah k opečovávané osobě? Je to Váš/Vaše: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost)  

- matka  ................................................................  1 - dcera  ....................................................................  4 
- otec  ....................................................................  2 - tchán  ....................................................................  5 
- syn  ....................................................................  3 - tchýně  ..................................................................  6 

- někdo jiný (vypište): __________________________________________________________________________ 

16. Kdo další Vám s péčí pomáhá? 
(Můžete označit více možnosti) 

a) pečuji sám/sama  ........................................  □ e) sestra ....................................................................  □ 
b) můj manžel/ka; partner/ka  ......................  □ f) bratr ......................................................................  □ 
c) dcera/snacha  ..............................................  □ g) vnuk .....................................................................  □ 
d) syn/zeť  ........................................................  □ h) vnučka .................................................................  □ 

e) jiný příbuzný (vypište): _____________________________________________________________________ 

f) ostatní, například soused/ka či známý/známá  .............................................................................................  □ 
g) profesionální pečovatel/ka  ..............................................................................................................................  □ 

17. Pokuste se odhadnout, kolik hodin péče v průměru za týden věnujete opečovávané/mu. 
(Vypište) 

- ___________ hodin za týden 

18. Pokuste se prosím odhadnout, kolik hodin v průměru za týden věnují péči další osoby? 
(Vypište) 

- ___________ hodin za týden 
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19. Jaké činnosti v současnosti vykonáváte pro opečovávaného Vy sám/sama? Jde mi o pomoc, kterou 
provádíte opakovaně delší dobu, proto prosím neuvádějte jednorázové činnosti. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

20. Co pro opečovávaného provádějí ostatní členové vaší rodiny? Jde mi o dlouhodobě poskytovanou pomoc. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

21. Nakonec mi prosím řekněte, jakou pomoc poskytuje opečovávané/mu nějaký specialista či profesionál, ať už 
je to pečovatel/ka, zdravotní sestra nebo lékař. 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 
ot. č. 19 ot. č. 20 ot. č. 21

ano ne ano ne ano ne

a) mobilita (vstávání, usedání, chůze) 1 2 1 2 1 2 

b) orientace (orientace zrakem, sluchem, duševně) 1 2 1 2 1 2 

c) komunikace (dorozumět se, porozumět) 1 2 1 2 1 2 

d) stravování (jíst a pít) 1 2 1 2 1 2 

e) oblékání a obouvání 1 2 1 2 1 2 

f) tělesná hygiena (umýt se, učesat se) 1 2 1 2 1 2 

g) výkon fyziologické potřeby (používání WC) 1 2 1 2 1 2 

h) péče o zdraví (dodržování léčebného režimu) 1 2 1 2 1 2 

i) osobní aktivity (odpovídající věku) 1 2 1 2 1 2 

j) péče o domácnost (nákupy, ovládání spotřebičů) 1 2 1 2 1 2 

22. Jaké sociální služby nyní pro opečovávaného využíváte? 
(Můžete označit více možnost) 

a) pečovatelská služba  ....................................................................................................................................... □ 
b) osobní asistence (např. doprovod osoby se sníženou pohyblivostí)  ..................................................... □ 
c) týdenní nebo denní stacionář (zařízení, ve kterém lze pobývat během dne, ne však přes noc)  ........ □ 
d) centrum denních služeb (kluby pro seniory, terapeutické programy apod.)  ....................................... □ 
e) domov pro seniory  ........................................................................................................................................ □ 
f) domov pro osoby se zdravotním postižením  ............................................................................................ □ 

g) jiné služby (vypište): _______________________________________________________________________ 

23. Které služby byste si přál/a pro opečovávaného využívat? 
(Můžete označit více možnost) 

a) pečovatelská služba  ....................................................................................................................................... □ 
b) osobní asistence (např. doprovod osoby se sníženou pohyblivostí)  ...................................................... □ 
c) týdenní nebo denní stacionář (zařízení, ve kterém lze pobývat během dne, ne však přes noc)  ........ □ 
d) centrum denních služeb (kluby pro seniory, terapeutické programy apod.)  ....................................... □ 
e) domov pro seniory  ........................................................................................................................................ □ 
f) domov pro osoby se zdravotním postižením  ............................................................................................ □ 

g) jiné služby (vypište): _______________________________________________________________________ 
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24. Jaké služby využíváte přímo Vy sám/sama v souvislosti s poskytováním péče? 
(Můžete označit více možnost) 

a) odlehčovací služba (záskok)  ........................................................................................................................ □ 
b) odborné sociální poradenství  ...................................................................................................................... □ 
c) informace ......................................................................................................................................................... □ 
d) zapůjčení pomůcek   ....................................................................................................................................... □ 

e) jiné služby (vypište): _______________________________________________________________________ 

25. Které služby byste si Vy sám/sama přál/a využívat? 
(Můžete označit více možnost) 

a) odlehčovací služba (záskok)  ...........................................................................................................................  □ 
b) odborné sociální poradenství  .........................................................................................................................  □ 
c) informace ............................................................................................................................................................  □ 
d) zapůjčení pomůcek   ..........................................................................................................................................  □ 

e) jiné služby (vypište): _______________________________________________________________________ 

26. Odhadněte prosím, jakou část celkových nákladů na zajištění péče pokrývá příspěvek na péči? 
(Vypište) 

- __________ % 

27. Žádal/a jste o poskytnutí (sociální či jiné) služby? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost)  

- ano  ............................................................................................................................................................................  1 

28. Byla Vaše žádost o poskytnutí určité služby (sociální či jiné)  
nebo určitých služeb úspěšná? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost)  

- ano  ...................................................  1 - ne  ......................................................  2 

29. Z jakého důvodu nebyla Vaše žádost o poskytnutí služby úspěšná? 
(Vypište; pokládejte návodné otázky) 

a) ________________________ c) ________________________ 

b) ________________________ d) ________________________ 
 
- ne  ..............................................................................................................................................................................  2 

30. Z jakých důvodů nevyužíváte sociální služby poskytované  
registrovanými poskytovateli? 
(Můžete označit více možnost) 

a) o službách a/nebo místu jejich poskytování nemám informace  .................  □ 
b) v nabídce služeb chybějí takové, které bych využil/a  ..................................  □ 
c) služby nejsou dopravně dostupné  ..................................................................  □ 
d) služby nejsou kvalitní  ......................................................................................  □ 
e) cena služeb je příliš vysoká  .............................................................................  □ 
f) služby nemají dostatečnou kapacitu  ...............................................................  □ 

g) jiné (vypište): ____________________________________________ 
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31. Jak byste zhodnotil/a množství informací, které máte o sociálních službách ve vaší obci? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- vím o sociálních službách velmi mnoho  .............................................................................................................  1 
- mám spíše povšechné informace  ..........................................................................................................................  2 
- o sociálních službách vím jen málo  ......................................................................................................................  3 
- o sociálních službách nevím vůbec nic  ................................................................................................................  4 
- neví  ............................................................................................................................................................................  9 

32. Víte na koho se obrátit, když potřebujete poradit se sociálními službami? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- ano .............................................................................................................................................................................  1 

33.Na koho se obvykle obracíte? 
(Vypište; pokládejte návodné otázky) 

a) _____________________________ c) _____________________________ 

b) _____________________________ d) _____________________________ 
 
- ne  ..............................................................................................................................................................................  2 

34. Co při poskytování péče nejvíce postrádáte? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví

a) podporu nejbližší rodiny   1  2 9 

b) podporu širšího příbuzenstva   1  2 9 

c) pochopení ze strany ošetřujícího lékaře   1  2  9 

d) více informací 1 2 9 

e) něco jiného (vypište):    

35. Jaká forma Vám nejvíce vyhovuje? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 ano ne neví

a) terénní služby 1 2 9 

b) ambulantní služby 1 2 9 

c) pobytové služby 1 2 9 

d) jiná forma (vypište):    

36. Jak byste popsal/a Vaše konkrétní zkušenosti se sociálními službami, které nyní využíváte? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- rozhodně pozitivní  ....................................................................................................................................................  1 
- pozitivní i negativní, ale pozitiva převažovala  .....................................................................................................  2 
- pozitivní i negativní, ale negativa převažovala  ....................................................................................................  3 
- rozhodně negativní  ...................................................................................................................................................  4 
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37. A na úplný závěr ještě několik údajů pro statistické vyhodnocení. Rodinný stav: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- svobodný/á  ......................................................  1 - rozvedený/á  ...............................................  3 
- ženatý/vdaná  ...................................................  2 - vdovec/vdova  ............................................  4 

38. Kolik je ve Vaší domácnosti celkem osob včetně Vás? 
(Vypište) 

- ______________ osob 

39. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- bez vzdělání  ....................................................  1 - střední s maturitou  ...................................  4 
- základní  ...........................................................  2 - vyšší odborné  ............................................  5 
- střední bez maturity  .......................................  3 - vysokoškolské  ...........................................  6 

40. Jaký je celkový čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti? 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- 70.000 a více Kč  ...............................................  1 - od 18.000 Kč do 24.999 Kč  ........................  5 
- od 50.000 do 69.999 Kč  ...................................  2 - od 10.000 Kč do 17.999 Kč  ........................  6 
- od 35.000 do 49.999 Kč  ...................................  3 - od 5.000 do 9.999 Kč  .................................  7 
- od 25.000 do 34.999 Kč  ...................................  4 - méně než 5.000 Kč  .....................................  8 
- neví, bez odpovědi  ......................................................................................................................................................  9 

41. Která z charakteristik nejlépe odráží Vaší současnou situaci: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- jsem zaměstnán/a  ...................................................................................................................................................  1 

42. Řekl/a byste o sobě, že jste: 
(Zakroužkujte pouze jednu možnost) 

- dělník  .........................................................................................  1 
- provozní pracovník  ..................................................................  2 
- úředník, administrativní pracovník  .................................................  3 
- odborník, specialista  ................................................................  4 
- manager, ředitel  ........................................................................  5 

- soukromě podnikám  ..............................................................................................................................................  2 
- jsem student/ka  .......................................................................................................................................................  3 
- jsem nezaměstnaný/á  .............................................................................................................................................  4 
- jsem v domácnosti/na mateřské dovolené  ..........................................................................................................  5 
- jsem v důchodu  .......................................................................................................................................................  6 

- jiné (vypište): ________________________________________________________________________________ 
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