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Abstrakt 

Cílem  této práce je analyzovat vývoj poskytování služeb domovů pro seniory 

v letech 2007–2012 v kontextu stárnutí populace České republiky. V této práci 

je charakterizováno stárnutí populace v České republice a v jednotlivých krajích a tyto 

výsledky jsou porovnány s ostatními státy Evropské unie. V praktické části 

je analyzován vývoj poskytování služeb domovů pro seniory od začátku platnosti 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě dat Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Českého statistického úřadu a dotazníkového šetření se sociálními 

pracovníky zaměstnanými v domovech pro seniory. Přestože podíl seniorů v České 

republice v porovnání s dalšími státy Evropské unie poměrně rychle narůstá a dle 

prognóz vývoje bude tento růst pokračovat i v budoucnosti, počet domovů pro seniory 

ve sledovaném období narostl jen velmi mírně a počet lůžek v nich spíše stagnoval. 

Tato situace je způsobena především požadavky na zvyšování kvality poskytovaných 

služeb, individualizaci péče o klienty těchto zařízení a podporou terénních sociálních 

služeb pro seniory. 

 

Klíčová slova: stárnutí populace, senior, domovy pro seniory 
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Abstrakt 

The aim of this thesis is to analyse the development of providing services of 

homes for the elderly between 2007–2012 in the context of population ageing in the 

Czech Republic. In this thesis population ageing in the Czech Republic is characterised 

in each region and these results are compared with other countries of the European 

Union. In the second part the development of providing services of the homes for the 

elderly is analysed from the beginning of the law 108/2006 Sb., about social services 

based on the data from Ministry of Labour and Social Affairs, Czech Statistical Office 

and on the survey with social workers employed in homes for the elderly. Although the 

proportion of seniors in the Czech Republic in comparison with other countries of the 

European Union is increasing relatively fast and according to the prognosis the growth 

will continue in the future, the number of homes for the elderly in the reported period 

rose only slightly and the number of beds in them rather stagnated. This situation is 

caused mostly by requirements for improving of the quality of provided services, by the 

individualization of the care for the clients in these facilities and by stronger support of 

the mobile social care services for the elderly. 

 

Keywords: population ageing, senior, homes for the elderly 
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1. Úvod 

 

 Stárnutí populace je v současné době velice aktuálním tématem. Vzhledem 

k demografické situaci (nízká porodnost, nízká imigrace a zvyšování naděje dožití) 

v České republice se do budoucna předpokládají další změny věkové struktury 

obyvatelstva.  

Zatímco při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 byl podíl obyvatel ve věku 

65 a více let 13,8 %, při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 už to bylo 15,8 % 

(ČSÚ 2014). Očekává se, že do roku 2035 vzroste počet seniorů (ve věku 65 a více let) 

o přibližně jeden milion osob a do roku 2058 ještě o dalších 730 tisíc seniorů. Největší 

změny pak jsou předpovídány v kategorii nejstarších seniorů (ve věku nad 85 let). 

V roce 2037 by v České republice mělo být přes 500 tisíc osob ve věku 85 a více let 

a kolem roku 2070 by měl počet nejstarších seniorů překročit hodnotu 910 tisíc 

(Burcin, Kučera 2010).  

Důsledky demografického stárnutí, tedy posunu věkové struktury do vyššího 

(staršího) věku populace, pro společnost jsou značné (Gavrilov, Heuveline 2003). 

Hovoří se o těch ekonomických, sociálně zdravotních, sociologických a sociálně 

psychologických. Důsledky stárnutí pociťuje ale i jednotlivec, především v otázce 

soběstačnosti, zhoršujícího se zdravotního stavu, ekonomické situace, bydlení, denních 

aktivit a životního programu, výživy a psychické kondice (Zavázalová 2001). Vzhledem 

ke zvyšování počtu obyvatel vyššího věku je otázkou, jak starším lidem zajistit 

dostatečnou kvalitu života, zvláště v okamžiku, kdy začínají potřebovat dopomoc 

druhých. V tento okamžik se může stát, že se rodina nemůže nebo nechce o seniora 

postarat (Veselá 2003), a proto je nutné vyhledat některou ze sociálních služeb, kde 

bude seniorovi nabídnuta a poskytnuta nejrůznorodější pomoc a podpora podle jeho 

aktuálních potřeb.  

Jednou z možností, jak zajistit staršímu člověku dostatečnou péči, je využití 

služeb domovů pro seniory (dále jen DpS). Tato práce shrnuje základní data o stárnutí 

obyvatelstva v České republice a jednotlivých krajích a porovnává současnou situaci 

s dalšími státy Evropské unie. V praktické části jsou analyzována data o DpS na úrovni 

jednotlivých krajů a v rámci České republiky. Tato data jsou doplněna pohledem 

kompetentních pracovníků těchto zařízení na aktuální situaci a na výhled na blízkou 

budoucnost nejen DpS, ale i dalších sociálních služeb pro tuto věkovou kategorii.  
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Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímá vývoj sociálních služeb, které jsou 

poskytovány seniorům, a vnímám potřebnost poskytování dostatečné péče těmto lidem. 

 

 1.1 Cíle práce  

 Cílem této bakalářské práce v teoretické části je vysvětlit pojmy spojené 

se stárnutím obyvatelstva (stáří, stárnutí, senior), popsat stárnutí populace v České 

republice s důrazem na občany v seniorském věku v celorepublikovém měřítku a také 

geografické rozdíly v populacích jednotlivých krajů. Dalším cílem je porovnat 

současnou situaci v naší zemi s ostatními státy Evropské unie a nastínit budoucí vývoj 

české seniorské populace. Posledním cílem teoretické části je přiblížit ve stručnosti 

poskytování sociálních služeb v České republice, včetně služeb DpS podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 Cílem praktické části bakalářské práce je popsat vývoj a geografické rozdíly 

poskytování služeb DpS mezi jednotlivými kraji České republiky v letech 2007 až 2012 

na základě statistických dat Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), 

Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) a dotazníkového šetření se sociálními 

pracovníky zaměstnanými v DpS. Dalším cílem je porovnat věkovou strukturu seniorů 

v jednotlivých krajích a zastoupení žen a mužů v DpS v krajích České republiky. 

Posledním cílem praktické části je na základě dotazníků nastínit etickou otázku péče 

o klienty DpS v současnosti a možnou roli těchto zařízení a dalších sociálních služeb 

pro tuto věkovou kategorii v budoucnosti. 

 

Na základě obecného povědomí o problematice stárnutí populace České republiky 

a situace s „umísťováním“ seniorů do DpS byly stanoveny tyto otázky: 

1. Zvyšuje se vzhledem ke zvyšování počtu seniorů počet lůžek v DpS? 

2. Je v místech, kde žije více věřících, vyšší počet církevních DpS? 

3. Reagují nejpružněji na demografickou situaci ostatní zařízení (tedy DpS zřízená 

firmami, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi atd.)? 

4. Je kapacita DpS vzhledem k vysokému počtu neuspokojených žádostí 

dostatečná? 

5. Jaká je obsazenost lůžek v DpS? 
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1.2 Struktura práce 

 Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou (kapitoly 2–4), část 

praktickou (kapitola 5) a závěr (kapitola 6). 

Ve druhé kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou spjaté 

s problematikou stárnutí populace. Jedná se o výrazy stáří, stárnutí a pojem senior.  

Třetí kapitola je zaměřena na popsání stárnutí populace České republiky 

a jednotlivých krajů s důrazem na seniorskou část obyvatelstva. Situace v České 

republice je porovnána s vývojem v dalších zemích Evropské unie. V této kapitole je 

také představena prognóza vývoje české seniorské populace. 

Ve čtvrté kapitole jsou představeny sociální služby včetně role DpS podle 

aktuálního zákona o sociálních službách. Dále je zde uvedeno základní rozdělení DpS 

podle jejich typu. 

Pátá kapitola je složena ze dvou částí. V první části jsou předložena statistická 

data o DpS a věkové struktuře seniorů v jednotlivých krajích a také souhrn za Českou 

republiku. Ve druhé části páté kapitoly jsou předchozí data vysvětlena z pohledu 

pracovníků DpS a je představen jejich pohled na současnou situaci v jejich regionu, 

etiku poskytování služeb DpS a náhled na vývoj sociálních služeb, včetně DpS 

do budoucna.  

Závěrečná kapitola shrnuje nejdůležitější poznatky z teoretické a praktické části 

této bakalářské práce a jsou zde předloženy návrhy, kterými by se na tuto práci 

v budoucnu dalo navázat. 
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2. Základní pojmy 

 

Stáří je nedílnou součástí lidského života. Každý z nás se v životě setká 

se staršími lidmi. Podle Čevely, Kalvacha a Čeledové (2012, s. 19) je stáří „obecným 

označením pozdních fází ontogeneze. Jde o poslední vývojovou etapu, která uzavírá, 

završuje lidský život". Stáří je výsledkem působení více faktorů – geneticky 

podmíněných involučních procesů, dalších procesů a také sociálních změn (Mühlpachr 

2004). 

Obecně se hovoří o biologickém, sociálním a kalendářním stáří. 

Biologické stáří je určeno dosáhnutím určité hodnoty involučních změn 

a poklesem zdravotního potenciálu. Jedná se o soubor biologických změn, které 

se nedají vrátit zpět. Dnes není možné stanovit biologické stáří, protože pro jeho 

vymezení nebyla stanovena přesná kritéria. Navenek se biologické stáří projevuje 

změnami vzhledu daného člověka (barva vlasů, vrásky), projevy chování, změnami 

ve výkonnosti a zdravotním stavu. Proměňuje se i vnitřní (subjektivní) vnímání 

vlastního věku a možností do budoucna (Čevela, Kalvach, Čeledová 2012). 

Sociální stáří je určeno souborem sociálních změn – v oblasti rolí, postojů, 

sociálního potenciálu a také událostmi a situacemi vyplývajícími z vyššího věku – 

odchod do důchodu, nižší příjmy, nezaměstnanost a další (ztráta partnera, odchod dětí 

nebo přijetí role starého člověka). Počátkem sociálního stáří je většinou čas odchodu 

do důchodu či věk, ve kterém člověk získává nárok na starobní důchod (Čevela, 

Kalvach, Čeledová 2012).  

Kalendářní stáří je jako jediné jednoznačně stanovitelné, protože je určeno 

dosažením dohodnutého věku vycházejícího z běžného průběhu života a biologického 

stárnutí v dané společnosti. Je ideální pro demografické účely, ale nevypovídá 

o individuálních rozdílech, změnách a rolích ve společnosti. Také se mění v důsledku 

zlepšování zdravotní péče a naděje dožití. To vede ke zvyšování věku, ve kterém člověk 

vstupuje do závěrečné etapy života (Čevela, Kalvach, Čeledová 2012). 

 

 Světová zdravotnická organizace vyčlenila v 60. letech minulého století  

tři věkové kategorie osob vyššího věku: 

 I. rané stáří, starší věk, 60 – 74 let 

 II.vlastní stáří, pokročilý věk, 75 – 89 let 
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 III. dlouhověkost, 90 let a více (Sačuk 1969, cit. v Pacovský, Heřmanová 1981). 

 

V 60. letech byla vytvořena ještě klasifikace Neugartenové (Neugarten 1966,  

cit. v Kalvach a kol. 2004), ze které je odvozeno i dnešní členění: 

 I. mladí senioři, 65 – 74 let 

 II. staří senioři, 75 – 84 let 

 III. velmi staří senioři, 85 a více let. 

 

Za dolní hranici vyššího věku je nejčastěji považována hranice 65 let 

(Kalvach a kol. 2004), 60 nebo 65 let (Zavázalová 2001) nebo období mezi těmito roky 

(Matoušek 2008). 

 

Stárnutí je „plynulý, pozvolný, přirozený, zákonitý fyziologický proces, ve kterém 

dochází ke změnám v organismu i psychice člověka“ (Prchlík 1969, cit. v Jarošová 

2006, s. 8). Mühlpachr (2004) uvádí, že jde o proces celoživotní a jeho projevy 

se začínají objevovat na přelomu čtvrtého a pátého desetiletí lidského života podle 

intenzity vlivu vnějšího prostředí. Zároveň připomíná, že jde o individuální proces, roli 

hraje genetická výbava, podmínky a styl života, zdravotní stav a také již 

zmiňované prostředí. Stárnutí je tedy „velmi složitý multifaktoriální děj“ 

(Pacovský 1990, s. 30). Z toho vyplývá, že se mezi sebou senioři velmi liší, jejich 

populace je velice různorodá. Odlišnosti nacházíme ve věku, zdravotním stavu, rodinné 

a ekonomické situaci, podmínkách bydlení, vztazích s okolím (sociální kontakty), 

zkušenostech pracovních i životních, koníčcích, životních hodnotách, rysech osobnosti 

a prioritách a náhledech na budoucnost (Čevela, Kalvach, Čeledová 2012). 

 

S problematikou stáří a stárnutí souvisí také často používaný pojem senior. Sak 

a Kolesárová (2012, s. 25) vnímají seniora jako „člověka v završující životní fázi 

se specifickým postavením ve společnosti“. Podle současného členění můžeme 

za seniora považovat člověka ve věku 65 let a více. V roce 2008 uskutečnili Sak 

a Kolesárová výzkum Názory a postoje české populace k seniorům (s. 13), ve kterém 

položili respondentům otázky „S jakým věkem si spojujete seniory? Od kolika let je 

podle Vás člověk seniorem?“. Podle 45 % populace se člověk stává seniorem 

v 60 letech, podle 23 % v 65 letech a 16 % populace se domnívá, že seniorem se člověk 
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stane v 70 letech. Z tohoto výzkumu tedy vyplývá, že člověk se podle české populace 

stává seniorem mezi 60. a 70. rokem života. 
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3. Senioři v kontextu vývoje populace České republiky 

 

Podoba současné populace České republiky je velmi ovlivněna událostmi, které 

proběhly ve 20. století. Pro to, aby se člověk mohl dobře připravit na budoucnost, je 

potřeba, aby znal a pochopil minulé i současné procesy ve vývoji populace. Pokud tedy 

chceme zjistit, jakou roli mohou v budoucnu hrát DpS, je nutné se zaměřit na stárnutí 

obyvatelstva České republiky, charakterizovat současné obyvatele, kategorii seniorů 

a seznámit se s perspektivou vývoje seniorské populace. 

 

3.1 Současná situace v České republice 

Nynější věková struktura obyvatelstva (viz graf 1) je značně ovlivněna 

populačním chováním předchozích i současných generací. Vysvětlení populačních 

procesů v minulém století poskytují publikace Saka a Kolesárové (2012) a Vohralíkové 

a Rabušice (2004).  

Nejstarší obyvatelé České republiky se narodili v době 1. světové války. Toto 

období je charakteristické nízkou porodností, emigrací zvláště mladých lidí do zahraničí 

a zvýšenou úmrtností vojáků i dalšího obyvatelstva. Vliv nízké porodnosti v období 

1. světové války je dlouhodobý, neboť nižší počet narozených dětí znamenal méně žen 

v plodném věku v druhé polovině 30. let a také v dalších generacích (60. a 80. léta). 

Po skončení války se porodnost znovu zvýšila, ale už v době krize ve 30. letech opět 

klesá. To je možné si vysvětlit dopady hospodářské krize a potřebou dalšího platu 

v rodině, tedy zaměstnávání žen. Na konci 30. let, v průběhu 2. světové války a krátce 

po ní (rok 1946 a 1947) dochází ke zvýšení porodnosti. Dospěli totiž lidé narození 

po 1. světové válce a rodiny zakládali i ti lidé, kteří si to ve 30. letech nemohli 

z různých důvodů dovolit. V následujících letech porodnost znovu klesala a roli mělo 

velké množství faktorů – snížení počtu obyvatel, odsun Němců, migrace po únoru 1948, 

měnová reforma z roku 1953 a zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 

V 1. polovině 60. letech dospěla válečná generace, což vedlo k opětovnému, 

ale krátkodobému zvýšení porodnosti. Na začátku 70. let došlo k nárůstu porodnosti 

v důsledku propopulačních politických opatření a vlivu sociálního klimatu (stále 

dospělá válečná generace a uvolnění politických poměrů). Následovalo dlouhé období 

poklesu porodnosti a v roce 1994 byl poprvé od konce 1. světové války počet živě 

narozených dětí menší než počet zemřelých – 107 tisíc živě narozených a 117 tisíc 
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zemřelých (ČSÚ 2010a). Pokles porodnosti po změně režimu v roce 1989 se vysvětluje 

rozrušením populační struktury, rozšířením možností uplatnění obyvatel 

a nedostatečným množstvím volných bytů. Tato situace vedla mladé dvojice, včetně 

silných ročníků ze 70. let k odkládání založení domácnosti a také vyčkání se založením 

rodiny. Po roce 2000 došlo k opětovnému zvýšení porodnosti, jehož vrchol byl 

zaznamenán v roce 2008 s počtem 119 tisíc živě narozených dětí (ČSÚ 2010a). Tento 

nárůst byl způsoben rozhodnutím o založení rodin také lidí narozených v 70. letech, 

kteří rodičovství odkládali z mnoha různých důvodů (změny v žebříčku hodnot, širší 

možnosti uplatnění, ekonomická situace, dostupnost bytů atd.). Od roku 2008 znovu 

porodnost klesá. 

Jak je patrné z vývoje porodnosti od začátku 90. let, dochází k výrazné změně 

populačního chování, které má za následek nápadné stárnutí populace.  

 

Graf 1: Věková struktura k 31. 12. 2012, Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012a 

 

 Se stárnutím populace souvisí také naděje dožití neboli střední délka života 

(viz Graf 2). Ta je definována jako „počet let, které má naději ještě prožít osoba právě 

x–letá při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období“ (ČSÚ 2013a, s. 118) 

a ukazuje úmrtnostní poměry vybraného roku všech věkových skupin. Kvůli rozdílům 

v úmrtnosti se naděje dožití uvádí zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Nejčastěji 

se používá naděje dožití při narození. Hranici 65 let překročily ženy v roce 1947 

(65,2 roku), muži této hranice dosáhli v roce 1953 (65,4 roku). Zatímco muži překročili 
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hranici 75 let až v roce 2012, ženy se dostaly k této hranici už v roce 1987 

(ČSÚ 2013b).  

 Trend zvyšování naděje dožití se připisuje zvýšení kvality zdravotní péče 

(nejmodernější přístroje, léčiva s vyšším účinkem), pravidelným preventivním 

opatřením (samovyšetření), prohlídkám (stomatologie, gynekologie a další) a změnám 

v životním stylu včetně stravování (Burcin, Kučera 2003). 

 

Graf 2: Vývoj naděje dožití při narození v České republice v letech 1920–2012  

Vývoj naděje dožití při narození v České republice 
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Zdroj: ČSÚ 2013b, vlastní úprava 

 

 V Tabulce 1 je patrný vývoj zastoupení jednotlivých věkových kategorií v české 

populaci od prvního poválečného sčítání v roce 1950. Při tomto sčítání bylo evidováno  

tzv. přítomné obyvatelstvo, tedy podle místa, kde se lidé nacházeli v den sčítání, ne dle 

místa jejich trvalého bydliště (ČSÚ 2011). Mezi roky 1961 a 2001 bylo sčítáno 

obyvatelstvo podle místa trvalého pobytu, tzv. trvale bydlící obyvatelstvo (ČSÚ 2012b). 

Při posledním sčítání bylo evidováno obvykle bydlící obyvatelstvo, tedy podle místa 

obvyklého pobytu. To je definováno jako „místo, kde osoba obvykle tráví období svého 

každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, 

návštěv, pracovních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení a kde je členem konkrétní 

domácnosti“ (ČSÚ 2013c, s. 1). Je patrné, že dochází k postupnému úbytku obyvatel 

ve věku 0–14 let a zvyšuje se množství obyvatel ve věku 65 a více let.  
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Tabulka 1: Vývoj podílu obyvatel podle věku z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 

v letech 1950–2011 v České republice  

Ukazatel 

Rok sčítání 

1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Počet obyvatel 8 896 133 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 

z toho ve věku v % 

0–14 24,04 25,37 21,22 23,44 21,01 16,18 14,27 

15–64 67,63 65,02 66,59 63,08 66,34 70,00 69,63 

65 a více 8,26 9,53 12,13 13,34 12,64 13,79 15,76 

Zdroj: ČSÚ 2014, vlastní úprava 

 

 Jak už bylo naznačeno, česká populace stárne. Dalším dokladem je vývoj 

průměrného věku, věkového mediánu a indexu stáří (viz Tabulka 2). Ten ukazuje „kolik 

je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0–14 let“ 

(ČSÚ 2014, s. 6). Poprvé byla hodnota 100, tedy sta obyvatel ve věku 65 a více let 

na 100 dětí ve věku 0–14 let, při sčítání překročena v roce 2011. Vzhledem k tomu, že 

mají ženy vyšší naději dožití než muži, vychází jim v porovnání s muži také vyšší 

hodnoty uvedených ukazatelů. Mezi roky 1950 a 2011 se zvýšil průměrný věk u mužů 

o 7,1 roku na 39,5 roku, u žen to bylo o celých osm let na 42,4 roku. V případě indexu 

stáří došlo ve sledovaném období k výraznému nárůstu. U mužů v roce 2011 na hodnotu 

86,9 a u žen na 135,3, což znamená, že žen v seniorském věku bylo více než dětí, 

zatímco u mužů tato situace ještě nenastala. 

 

Tabulka 2: Vývoj ukazatelů věkové struktury obyvatelstva z výsledků sčítání lidí, domů 

a bytů v letech 1950–2011 v České republice 

Ukazatel Pohlaví 

Rok sčítání 

1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Průměrný věk 

muži 32,4 33,2 33,7 33,6 34,6 37,1 39,5 

ženy 34,4 35,8 36,8 37,0 38,0 40,3 42,4 

celkem 33,5 34,5 35,3 35,4 36,3 38,8 41,0 

Věkový medián 

muži 29,6 30,6 31,1 31,5 32,7 35,0 37,5 

ženy 33,5 33,8 35,8 34,5 37,1 38,6 40,6 

celkem 32,6 33,2 33,4 33,0 34,4 36,6 38,9 

Index stáří (65+) 

muži 29,0 29,1 43,5 43,0 44,2 64,0 86,9 

ženy 39,9 46,4 71,6 71,5 76,8 107,6 135,3 

celkem 34,4 37,5 57,2 56,9 60,2 85,4 110,5 

Zdroj: ČSÚ 2014 



 19 

 Na předchozích stranách byla ve stručnosti prezentována základní 

charakteristika současné české populace a její vývoj především ve druhé polovině 

20. století. Předložená data potvrzují, že dochází k poměrně výrazným změnám 

v zastoupení jednotlivých věkových kategorií a postupnému prodlužování života 

obyvatel České republiky. Je proto vhodné si představit naši seniorskou populaci blíže.  

 

3.2 Základní charakteristika populace českých seniorů 

 Populace seniorů není jednotnou skupinou, senioři se liší v mnoha směrech. 

Z pohledu statistiky je důležitý věk, pohlaví nebo také bydliště. Na úrovni jednotlivce 

se lidé liší nejvíce životními zkušenostmi, stylem života a tím, jak využívají svůj čas. 

V následující podkapitole bude představena česká populace seniorů.  

 

3.2.1 Obecná charakteristika seniorského obyvatelstva České republiky 

 Prvním kritériem při popisu seniorů České republiky je jejich věk. V případě, 

že je skupina seniorů rozdělena podle pětiletých věkových skupin, je v Tabulce 3 vidět, 

že počet obyvatel ve věku 65–69 let stoupl od roku 1950 do roku 2012 téměř dvakrát, 

zatímco ve skupině 80–84 let to byl nárůst přibližně trojnásobný. Pokud bychom 

porovnávali tyto dvě skupiny mezi roky 1920 a 2012, narostla by první skupina 2,2krát 

a druhá přibližně pětkrát (ČSÚ 2013d). Celkový počet seniorů se mezi roky 1950 

a 2012 zvýšil přibližně dvakrát. 

  

Tabulka 3: Podíl seniorů v pětiletých věkových skupinách v letech 1950–2012 v České 

republice (stav k 1. 7., obě pohlaví) 

  Rok 

Věková skupina 1950 1960 1970 1980 

65–69 3,4 3,82 4,97 4,83 

70–74 2,44 2,71 3,51 4,07 

75–79 1,54 1,8 2,07 2,65 

80–84 0,74 0,87 1,04 1,32 

85+ 0,27 0,41 0,5 0,58 

Seniorů celkem 8,39 9,62 12,09 13,46 

Obyvatel celkem 8 925 122 9 659 818 9 805 157 10 326 792 
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  Rok 

Věková skupina 1990 2000 2010 2012 

65–69 4,87 4,35 5,18 5,86 

70–74 2,39 3,96 3,57 3,93 

75–79 2,79 3,15 3,01 2,9 

80–84 1,66 1,19 2,18 2,25 

85+ 0,79 1,19 1,43 1,57 

Seniorů celkem 12,51 13,84 15,37 16,5 

Obyvatel celkem 10 362 740 10 272 503 10 517 247 10 509 286 

Zdroj: ČSÚ 2013d, vlastní úprava 

 

V průběhu života se v populaci mění zastoupení mužů a žen. Zatímco se rodí 

více chlapců – 55 536 oproti 53 040 dívkám v roce 2012 (ČSÚ 2013e), ve středním 

věku se počet mužů a žen vyrovnává a ve starší populaci čím dál výrazněji převládají 

ženy (viz Tabulka 4). Ve věkové skupině 65–69 let narostl počet mužů mezi roky 1950 

a 2012 přibližně 1,8krát, žen přibližně 1,7krát. Pokud je porovnávána kategorie těch 

nejstarších seniorů, zjistíme, že počet mužů je ve stejném období vyšší čtyřikrát a žen 

přibližně sedmkrát. 

 

Tabulka 4: Podíl mužů a žen v pětiletých věkových skupinách v letech 1950–2012 

v České republice (stav k 1. 7., muži, ženy) 

Věková skupina 

 Rok 

Pohlaví 1950 1970 1990 2010 2012 

65–69 

muži 1,49 2,15 2,04 2,34 2,67 

ženy 1,91 2,81 2,83 2,83 3,19 

70–74 

muži 1,06 1,35 0,94 1,52 1,69 

ženy 1,38 2,15 1,45 2,06 2,24 

75–79 

muži 0,66 0,72 1,01 1,17 1,14 

ženy 0,89 1,35 1,78 1,84 1,76 

80–84 

muži 0,31 0,35 0,52 0,75 0,79 

ženy 0,42 0,70 1,14 1,43 1,46 

85+ 

muži 0,11 0,15 0,20 0,39 0,44 

ženy 0,16 0,35 0,60 1,03 1,13 

Zdroj: ČSÚ 2013e, vlastní úprava 

  

 Z předchozích údajů je patrné, že nejvyšší nárůst počtu seniorů je v kategorii 

těch starších a nejstarších. Výrazný vliv na tuto situaci měla vysoká porodnost v první 

polovině 40. let a také stále poměrně silně zastoupená generace narozená ve 20. letech 

minulého století (Pavlík a kol. 2002). 
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3.2.2 Geografické rozdíly v populaci českých seniorů 

 Stejně důležité jako znát věk nebo pohlaví zkoumané populace je také vědět, jak 

se liší obyvatelstvo v různých oblastech daného území. V rámci České republiky 

se například poměrně výrazně liší naděje dožití při narození. Pro získání přesnějších 

údajů (aby data nebyla ovlivněna mimořádnými výkyvy) byly pro Tabulku 5 použity 

v každém kraji dvouleté úmrtnostní tabulky. Je zde možné vidět, že nejvyšší naději 

dožití při narození měli v roce 2000–2001 muži v Praze (73,5 roku) a ženy taktéž 

v Praze, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji (shodně 79,0 roku). O jedenáct let 

později měli muži nejvyšší naději opět v Praze (77,0 roku) a ženy také v hlavním městě 

(81,8 roku). Pokud se zaměříme na nejnižší naději dožití při narození, tu měli v prvním 

sledovaném období muži i ženy v Ústeckém kraji (70,1 roku, respektive 76,5 roku). 

Největší rozdíl mezi rokem 2000–2001 a 2011–2012 byl zjištěn v případě mužů 

v Libereckém kraji (4,0 roku) a Praze (3,5 roku), u žen taktéž v těchto krajích (2,9 roku 

pro oba). Nejmenší změny byly zaznamenány u mužů v Pardubickém kraji (2,3 roku) 

a u žen bydlících v Moravskoslezském kraji (1,9 roku). 

 

Tabulka 5: Naděje dožití při narození v krajích České republiky – rok 2000–2001 

a 2011–2012 

Kraj 

2000–2001 2011–2012 Rozdíl 

muži ženy muži ženy muži ženy 

Hlavní město Praha 73,5 79,0 77,0 81,8 +3,5 +2,9 

Středočeský kraj 71,6 77,9 74,9 80,6 +3,4 +2,7 

Jihočeský kraj 72,3 78,4 75,1 81,0 +2,8 +2,6 

Plzeňský kraj 72,1 78,0 75,2 80,8 +3,0 +2,8 

Karlovarský kraj 70,6 76,9 74,0 79,7 +3,4 +2,8 

Ústecký kraj 70,1 76,5 73,0 79,0 +2,9 +2,5 

Liberecký kraj 71,2 77,9 75,3 80,8 +4,0 +2,9 

Královéhradecký kraj 72,5 79,0 75,6 81,5 +3,1 +2,5 

Pardubický kraj 72,6 78,6 74,9 80,7 +2,3 +2,1 

Kraj Vysočina 72,6 78,6 75,6 81,2 +3,0 +2,6 

Jihomoravský kraj 72,3 79,0 75,2 81,7 +2,9 +2,8 

Olomoucký kraj 71,4 78,6 74,3 81,0 +2,9 +2,4 

Zlínský kraj 71,4 78,7 74,4 81,4 +3,0 +2,6 

Moravskoslezský kraj 70,3 77,8 73,3 79,7 +3,0 +1,9 

Zdroj: ČSÚ 2013f, vlastní úprava 
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 Při charakteristice jednotlivých krajů je vhodné doplnit i počet obyvatel a podíl 

jednotlivých skupin obyvatelstva na populaci kraje. Podle Tabulky 6 byl k 31. 12. 2012 

nejvyšší podíl seniorů (osob ve věku 65 a více let) v Královéhradeckém kraji (17,8 %) 

a dále v Praze (17,6 %). Nejmenší zastoupení seniorské populace bylo v Ústeckém kraji  

(15,7 %), následovaném Středočeským krajem (15,8 %). Index stáří dosahoval nejvyšší 

hodnoty v Praze (129,2) a ve Zlínském kraji (121,1), naopak nejnižší hodnota indexu 

byla ve Středočeském kraji (97,4). To byl také jediný kraj, kde byla dětská populace 

zastoupena více než seniorská. Druhou nejnižší hodnotu indexu stáří měl Ústecký kraj 

(100,8). Průměrný věk byl nejvyšší v Praze (41,9 roku) a Královéhradeckém kraji 

(41,8 roku), nejnižší hodnoty byly zjištěny ve Středočeském (40,4 roku) a Ústeckém 

kraji (40,6 roku). 

 

Tabulka 6: Základní ukazatele věkové struktury obyvatelstva podle krajů 

v České republice k 31. 12. 2012 

Kraj 

Počet 

obyvatel 

celkem 

V tom ve věku 
Podíl obyvatel 

(%) ve věku Průměrný 

věk 

Index 

stáří 
–14 15–64 65+ –14 15–64 65+ 

Hlavní město 

Praha 1 246 780 170 253 856 494 220 033 13,7 68,7 17,6 41,9 129,2 

Středočeský kraj 1 291 816 209 357 878 467 203 992 16,2 68,0 15,8 40,4 97,4 

Jihočeský kraj 636 611 94 968 434 132 107 511 14,9 68,2 16,9 41,4 113,2 

Plzeňský kraj 572 687 83 171 390 337 99 179 14,5 68,2 17,3 41,7 119,2 

Karlovarský kraj 301 726 44 541 208 785 48 400 14,8 69,2 16,0 41,2 108,7 

Ústecký kraj 826 764 128 524 568 628 129 612 15,5 68,8 15,7 40,6 100,8 

Liberecký kraj 438 594 67 715 299 670 71 209 15,4 68,3 16,2 40,9 105,2 

Královéhradecký 

kraj 552 946 81 789 372 586 98 571 14,8 67,4 17,8 41,8 120,5 

Pardubický kraj 516 440 77 616 351 073 87 751 15,0 68,0 17,0 41,2 113,1 

Kraj Vysočina 511 207 75 454 348 042 87 711 14,8 68,1 17,2 41,3 116,2 

Jihomoravský 

kraj 1 168 650 170 460 796 449 201 741 14,6 68,2 17,3 41,5 118,4 

Olomoucký kraj 637 609 93 440 435 300 108 869 14,7 68,3 17,1 41,5 116,5 

Zlínský kraj 587 693 84 163 401 633 101 897 14,3 68,3 17,3 41,7 121,1 

Moravskoslezský 

kraj 1 226 602 178 845 846 615 201 142 14,6 69,0 16,4 41,2 112,5 

Česká republika 10 516 125 1 560 296 7 188 211 1 767 618 14,8 68,4 16,8 41,3 113,3 

Zdroj: ČSÚ 2013g 
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 V rámci České republiky měly k 31. 12. 2012 (viz Obrázek 1) nejnižší podíl 

obyvatelstva ve věku 65 a více let okresy Praha–východ a Praha–západ (oba 13,4 %). 

Tato situace je zřejmě způsobena tím, že se nachází v těsném zázemí Prahy a v poslední 

době se do těchto oblastí stěhovali hlavně mladí lidé, případně rodiny s malými dětmi. 

Naopak nejhorší je situace v okresech Plzeň–město a Brno–město, kde podíl seniorů 

dosahuje téměř devatenácti procent. 

 

Obrázek 1: Podíl seniorů v populaci v okresech České republiky k 31. 12. 2012 

Zdroj: ČSÚ 2013g, vlastní tvorba 

 

Přílohy 1 a 2 (přesná data viz Příloha 3) udávají, jak vypadalo procentuální 

zastoupení různých věkových skupin seniorů v populaci jednotlivých krajů 

k 31. 12. 2012. Zároveň je dobře vidět, jak se lišil v krajích index stáří žen a mužů.  
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 Z předložených dat je patrné, že situace v různých krajích České republiky je 

poměrně odlišná. Obecně se dá říct, že nejvyšší naději dožití při narození mají muži 

i ženy v Praze. V hlavním městě je zastoupení nejstarších seniorů v populaci nejvyšší. 

Naopak méně příznivá je situace pro muže i ženy v Ústeckém kraji, kde je nejnižší 

naděje dožití při narození a velmi nízký je i podíl nejstarších seniorů v populaci. 

Podobná situace je i v Karlovarském kraji, kde je téměř nejnižší zastoupení mužů i žen 

v kategorii 85 a více let a poměrně nízká je i naděje dožití při narození.  

Demografické údaje na této úrovni jsou vhodné v případě, kdy je potřebné zjistit 

počet obyvatel v určité věkové kategorii, bohužel ale nevypovídají o jejich zdravotním 

stavu nebo poměrech v domácnosti. Přesto může být zajímavé se v praktické části 

zaměřit na to, zda organizace v jednotlivých krajích reflektují situaci a mění s počtem 

seniorů i počet lůžek v DpS. Jak výjimečné či běžné je zastoupení seniorů v populaci 

v České republice v porovnání s dalšími státy Evropy, ukáže následující podkapitola.  

  

3.3 Populace seniorů v České republice v porovnání s dalšími státy Evropy 

Stárnutí populace není problémem pouze České republiky, ale také ostatních 

zemí v Evropě a ve světě. Pozornost bude zaměřena na srovnání situace v České 

republice a dalších členských zemích Evropské unie. 

Data pochází z Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, který poskytuje 

data za jednotlivé státy a regiony sloužící odborným institucím i široké veřejnosti. 

Pokud nebude uvedeno jinak, data jsou vždy k 1. 1. daného roku 

(Eurostat 2014a, 2014b).  

V Příloze 5 je zachycen vývoj podílu seniorů v populaci ve všech 28 členských 

zemích Evropské unie mezi roky 2002–2013. Je patrné, že ve všech státech podíl této 

věkové skupiny dlouhodobě vzrůstá. Nejvyšší podíl měla na začátku i na konci 

pozorování Itálie (18,7 %, respektive 21,2 %). Naopak nejnižší byl podíl seniorů 

v populaci Irska, kde v roce 2002 bylo evidováno 11,1 % obyvatel v seniorském věku, 

v roce 2013 dosahoval jejich počet 12,2 %. Druhý nejnižší podíl seniorů mělo 

Slovensko, na počátku 11,4 % a na konci sledovaného období 13,1 %. Mezi roky 2002–

2013 narostl nejvíce počet seniorů na Maltě, a to o 4,6 %. Nejmenší nárůst byl 

zaznamenán v Lucembursku (0,1 %) a ve Španělsku (0,7 %). V roce 2002 žilo v České 

republice 13,9 % seniorů, což znamenalo 7. nejnižší zastoupení seniorů v populaci 

v rámci zemí Evropské unie. O jedenáct let později se Česká republika umístila opět 

na sedmém místě s 16,8 % seniorů. Mezi sledovanými roky rostl podíl seniorů 
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v populaci České republiky v porovnání s dalšími zeměmi Evropy poměrně rychle. 

S nárůstem 2,9 % seniorů Česká republika dosáhla 8. nejvyššího výsledku. 

Dalším a důležitým ukazatelem při popisu určité populace je naděje dožití. 

V Příloze 6 je popsán vývoj naděje dožití ve věku jednoho roku mezi roky 2003 

až 2012. Mezi těmito dvěma roky byl zjištěn největší rozdíl u mužů v Estonsku 

(4,6 roku) a ve Slovinsku (4,4 roku), naopak nejmenší rozdíl byl v Řecku (1,5 roku). 

U žen byl zaznamenán největší rozdíl také v Estonsku (4,2 roku), nejmenší změna 

nastala ve Švédsku (1,1 roku). Nejvyšší naději dožití ve věku jednoho roku měli v roce 

2012 Italové a Švédové (shodně 79,1 roku) a Španělky a Francouzky (shodně 

84,7 roku). Nejnižší naději dožití ve věku jednoho roku měli v roce 2012 Bulharky 

(77,4 roku) a Litevci (67,7 let). Největší rozdíl mezi nadějí dožití ve věku jednoho roku 

mezi muži a ženami v roce 2012 byl zaznamenán v pobaltských republikách (Litva 

11,2 roku, Estonsko 10,3 roku a Lotyšsko 9,9 roku ve prospěch žen). Česká republika 

se zařadila do první desítky států s nejvyšším rozdílem naděje dožití ve věku jednoho 

roku v kategorii mužů (3 roky) i žen (2,6 roku). V roce 2003 patřila naše země také 

do desítky států s nejnižší nadějí dožití ve věku jednoho roku (muži 71,3 roku a ženy 

77,8 roku). Do této kategorie spadala Česká republika i na konci sledovaného období 

(muži 74,3 roku, ženy 80,4 roku). 

Pro porovnání současné seniorské populace v různých zemích je podstatná také 

věková struktura. V Příloze 7 je zobrazeno zastoupení jednotlivých věkových skupin 

v populaci dané země k 1. 1. 2013. Nejvyšší zastoupení mužů věkové skupiny 65–69 let 

měla Malta (3,14 %), žen bylo nejvíce v Bulharsku (3,43 %). Naopak nejméně mužů 

této věkové skupiny bylo v Litvě (1,80 %), žen žilo nejméně v Lucembursku (2,01 %). 

Ve věkové skupině 70–74 let byl evidován největší podíl mužů v Německu (2,77 %) 

a žen v Lotyšsku (3,47 %). Nejméně seniorů ve věku 70–74 let bylo zaznamenáno 

na Slovensku (1,33 %) a seniorek v Irsku (1,53 %). Věková skupina mužů 75–79 let 

byla nejvíce zastoupena v Řecku (muži 1,97 %) a žen v Lotyšsku (2,71 %), naopak 

nejméně mužů v tomto věku žilo na Slovensku (0,88 %), žen v Irsku (1,23 %). 

Ve věkové skupině 80–84 let bylo nejvíce seniorů evidováno v Řecku (1,40 %) 

a seniorek v Litvě (2,05 % žen) a nejméně mužů na Slovensku (0,57 %) a žen v Irsku 

(0,91 %). Největší podíl osob ve věku 85 a více let byl zjištěn v Itálii (0,92 % mužů 

a 2,08 % žen) a nejmenší byl podíl mužů na Slovensku (0,33 %) a žen na Kypru 

(0,76 %). Česká republika nedosahuje v jednotlivých věkových skupinách hodnot 

výrazně odlišných od průměru států Evropské unie.  
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 Česká populace seniorů v porovnání s vrstevníky v členských zemích Evropy 

nevykazuje ve výše představených ukazatelích téměř žádné extrémní hodnoty. Pouze 

v případě vývoje počtu obyvatel ve věku 65 a více let dosahuje poměrně výrazného 

nárůstu téměř tří procent v období let 2002–2013. Při porovnávání naděje dožití ve věku 

jednoho roku u mužů i žen se Česká republika řadí k podprůměrným zemím, ale pokud 

je srovnávána situace v roce 2003 a 2012, hodnoty v naší zemi se výrazně zvýšily. 

Pouze ve věkové skupině 65–69 let měla Česká republika vyšší zastoupení žen i mužů, 

než je průměr sledovaných zemí. Výsledek České republiky v porovnání s ostatními 

státy Evropské unie se může zdát poměrně pozitivní, ale je nutné si uvědomit, 

že důležitý je nárůst počtu seniorů a ten je v naší zemi poměrně výrazný.  

Vzhledem k tomu, že už byl částečně popsán minulý vývoj české populace, 

současný stav i porovnána situace s některými dalšími státy, je vhodné zaměřit 

pozornost na budoucí vývoj české populace seniorů. 

 

3.4 Prognóza vývoje seniorské populace v České republice 

 V České republice zpracovávají prognózy vývoje obyvatelstva odborníci v ČSÚ 

(Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100), Burcin a Kučera 

z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Prognóza populačního vývoje 

České republiky na období 2008–2070) a odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze 

(aktuální Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050). 

Ze zahraničí pochází EUROPOP 2008 vydaný Eurostatem a World Population 

Prospects od odborníků z Organizace spojených národů. V následujícím textu bude 

použito prognózy Burcina a Kučery (2010). V případě potřeby budou údaje porovnány 

s daty z ČSÚ (2013h). 

 Burcin a Kučera očekávají, že se naděje dožití při narození (viz Tabulka 7) 

do roku 2030 zvýší ve střední variantě u žen o více než tři roky (84,16 roku) a u mužů 

o téměř čtyři roky (78,87 roku) oproti roku 2012. Pro rok 2070 odhadují další zvýšení, 

u žen ještě o necelých pět let (88,92 roku) a u mužů o téměř šest let (84,85 roku). 

Projekce ČSÚ očekává v roce 2030 naději dožití při narození u mužů 79,5 roku a u žen 

85,1 roku.  
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Tabulka 7: Očekávaný vývoj celkové úrovně úmrtnosti v České republice v letech 

2009–2070 

 

Zdroj: Burcin a Kučera 2010 

  

 Dále se očekává, že se bude zvyšovat zastoupení poproduktivní složky 

obyvatelstva (viz Graf 3). Počtu tří milionů obyvatel seniorského věku by podle střední 

varianty mělo být dosaženo mezi roky 2040 a 2050, do roku 2060 by měl počet seniorů 

ještě stoupat a pak už mírně klesat. Projekce ČSÚ ve střední variantě očekává dosažení 

počtu tří milionů obyvatel ve věku 65 a více let v roce 2044. Z Grafu 4 je patrné, 

že se bude zvyšovat zastoupení všech věkových skupin seniorů, nejvíce, 

až několikanásobně, však vzroste počet těch nejstarších ve věku 85 a více let.  

 

Graf 3: Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle základních věkových kategorií 

v České republice v letech 2008–2070 (střední varianta)  

 

Zdroj: Burcin a Kučera 2010 



 28 

Graf 4: Očekávané počty seniorů ve vybraných věkových skupinách v České republice 

v letech 2008–2070 (střední varianta) 

 

Zdroj: Burcin a Kučera 2010  

 

 Z předložených dat vyplývá, že stárnutí obyvatelstva v České republice bude 

i nadále rychle pokračovat a bude mít významný vliv na věkovou strukturu populace. 

S tím budou pravděpodobně souviset i nutná politická opatření v oblasti důchodové 

politiky státu, sociálního zabezpečení seniorů a zajištění péče o staré osoby. V praktické 

části bude pozornost věnována vývoji a geografickým rozdílům poskytování 

služeb DpS v jednotlivých krajích od začátku platnosti zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. 
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4. Sociální služby 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje sociální služby jako 

„činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ (§ 3, písm. a) zákona 

č. 108/2006 Sb.). 

Mezi základní druhy sociálních služeb patří sociální poradenství, služby sociální 

péče a služby sociální prevence (§ 32 zákona č. 108/2006 Sb.). Dále sociální služby 

dělíme podle forem jejich poskytování – na pobytové, ambulantní a terénní 

(§ 33, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.). Pobytové služby jsou službami „spojenými 

s ubytováním v zařízeních sociálních služeb“ (§ 33, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.). 

Ambulantní služby jsou poskytovány v zařízeních sociálních služeb, do kterých klienti 

docházejí, jsou doprovázeni nebo dováženi. V ambulantních službách není zahrnuto 

ubytování (§ 33, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.). Terénní služby jsou „osobě 

poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí“ (§ 33, odst. 4 zákona č. 108/2006 

Sb.). Podle § 85 výše zmíněného zákona byl zřízen Registr poskytovatelů sociálních 

služeb, ve kterém jsou zařazeni všichni poskytovatelé sociálních služeb mající 

oprávnění na základě tohoto zákona. 

Mezi zařízení sociálních služeb jsou zařazeny nově také domovy pro seniory 

(§ 34, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb.), dříve nazývané domovy důchodců. 

 

4.1 Domovy pro seniory 

V DpS jsou poskytovány „pobytové služby osobám se sníženou soběstačností 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby“ (§ 49, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.). Jsou zde zahrnuty tyto činnosti: 

 

a) poskytnutí ubytování,  

b) poskytnutí stravy,  

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

f) sociálně terapeutické činnosti,  

g) aktivizační činnosti,  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (§ 49, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.). 
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Poskytovatelem sociálních služeb, včetně služeb DpS, se podle § 6 zákona 

č. 108/2006 Sb. můžou stát „při splnění podmínek stanovených tímto zákonem územní 

samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické 

osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu“. V současné době 

v materiálech MPSV a ČSÚ (MPSV 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ČSÚ 2009, 

2010b, 2012c, 2012d, 2013i) jsou DpS rozděleny do 4 typů – krajské, obecní, církevní 

a ostatní. Poskytovatelem služeb ostatních DpS jsou soukromé společnosti, občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti a další. 

K 31. 12. 2012 bylo v České republice 480 DpS s celkovou kapacitou 

37 477 lůžek (MPSV 2013). 
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5. Praktická část 

 Praktická část této bakalářské práce využívá kombinace analýzy statistických dat 

MPSV a ČSÚ s výsledky dotazníkového šetření mezi sociálními pracovníky, kteří jsou 

zaměstnaní v DpS v jednotlivých krajích České republiky.  

 

5.1 Metodika  

 V první fázi přípravy praktické části bakalářské práce probíhalo vyhledávání 

všech volně dostupných statistických dat o charakteristice populace seniorů v krajích 

a především souhrnných údajích o DpS. Následovalo zpracování těchto dat 

a komunikace s úředníky MPSV a ČSÚ o poskytnutí chybějících dat. Po kompletaci 

všech informací bylo přistoupeno k tvorbě dotazníku. Jeho cílem bylo vysvětlit 

statistická data a doplnit praktickou část o etický náhled na poskytování služeb v DpS 

a další vývoj DpS do budoucnosti kompetentními pracovníky na úrovni jednotlivých 

zařízení. 

 

 Základním materiálem pro statistickou část výzkumu je publikace ČSÚ 

Síť vybraných zařízení sociální péče z let 2008–2012. Další data byla zjišťována 

v publikacích MPSV s názvem Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí z let 

2007–2012. Chybějící údaje o roku 2007 a počtu uživatelů (klientů) k 31. 12. 2008 byly 

získány e–mailovou komunikací s pracovníky MPSV. Posledním zdrojem informací 

pro statistickou část této práce byla data z Veřejné databáze ČSÚ.  

Původní záměr provést zpracování dat na okresní úrovni nemohl být proveden, 

protože MPSV nemá tak podrobná data k dispozici v ucelené podobě a příprava dat 

by pro zaměstnance ministerstva byla příliš časově náročná. 

 Výsledkem této části práce je charakteristika jednotlivých krajů (Příloha 8–21), 

souhrn za Českou republiku (Příloha 22) a vysvětlující text praktické části.  

 

 V druhé části výzkumu bylo použito dotazníkové šetření se sociálními 

pracovníky, tedy osobami, které „vykonávají sociální šetření, zabezpečují sociální 

agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby 

sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost 

v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, 

depistážní činnost (vyhledávání jednotlivců a skupin ohrožených sociálním vyloučením 

nebo jinou nepříznivou situací), poskytování krizové pomoci, sociální poradenství 
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a sociální rehabilitace“ (§ 109 zákona č. 108/2006 Sb.). V DpS jsou to osoby, které 

přicházejí nejčastěji do styku se zájemci o pobyt v DpS i samotnými klienty a jejich 

rodinami, takže by měly mít nejlepší přehled o situaci v jejich DpS i regionu.  

  Pro dotazníkové šetření byl vytvořen dotazník (viz Příloha 23), který má šest 

hlavních okruhů otázek. V první části jsou zjišťovány podrobnější informace 

o respondentovi a jsou možným vodítkem pro relevanci jeho dalších odpovědí. V druhé 

a třetí části dotazníku jsou otázky, jejichž cílem je zjistit, proč a jak jsou žadatelé 

do DpS přijímáni. Čtvrtá část dotazníku obsahuje otázky týkající se důvodů vysokého 

počtu neuspokojených žádostí. V páté části je rozebírána etická problematika 

poskytování služeb v DpS. V poslední části jsou respondentům položeny otázky, které 

zjišťují současnou situaci v kraji, kde se DpS nachází, i v zařízení samotném a dále 

představu sociálních pracovníků o roli DpS a sociálních služeb pro seniory 

do budoucna. 

 Vzhledem k rozdílnému vývoji počtu neuspokojených žádostí a počtu a kapacitě 

DpS v jednotlivých krajích byly vytvořeny mutace přiloženého dotazníku, které se liší 

pouze otázkami D3 a F3a a přiloženou tabulkou. Tyto dotazníky nejsou součástí příloh 

této práce.  

 V první fázi jsem využila svých kontaktů mezi studenty a absolventy oboru 

sociální práce na několika vysokých školách v České republice. Vzhledem k šíři 

pracovních příležitostí (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální poradny nebo 

intervenční centra), které se těmto lidem nabízejí, nebyl tento postup příliš úspěšný. 

Proto bylo v druhé fázi zvoleno přímé kontaktování sociálních pracovnic a pracovníků 

DpS e-mailem. Cílem bylo oslovit sociální pracovníky alespoň třech typů DpS 

v každém kraji (viz Tabulka 8).  
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Tabulka 8: Přehled počtu oslovených DpS dle typu v České republice a počtu 

vyplněných dotazníků 

Kraj/Stát 

Počet oslovených DpS Počet 

vyplněných 

dotazníků celkem krajské obecní církevní ostatní 

Hlavní město Praha 7 3  1 3 0/0/0/0 

Středočeský kraj 5 2  2 1 0/0/0/0 

Jihočeský kraj 4 2  1 1 1/0/0/0 

Plzeňský kraj 4 1 1 1 1 0/1/0/0 

Karlovarský kraj 4 2 1  1 0/1/0/0 

Ústecký kraj 4 1 2 1  0/1/0/0 

Liberecký kraj 4 1 2 1  0/0/0/0 

Královéhradecký kraj 5 1 2  2 0/0/0/0 

Pardubický kraj 4 1 2  1 0/1/0/1 

Kraj Vysočina 4 1 1 2  0/0/0/0 

Jihomoravský kraj 4 2 1 1  1/1/0/0 

Olomoucký kraj 4 2 1 1  0/0/0/0 

Zlínský kraj 3 1 1  1 0/0/0/0 

Moravskoslezský kraj 3  1 1 1 0/1/0/0 

Česká republika 59 20 15 12 12 9 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 Mezi největší omezení při kontaktování sociálních pracovníků podle informací 

na webových stránkách jednotlivých DpS patřilo uvedení e-mailového kontaktu pouze 

na vedoucího pracovníka DpS a žádného či pouze telefonického kontaktu na sociální 

pracovníky. Tyto těžkosti nejčastěji nastávaly u církevních zařízení. Tyto DpS 

(bez vhodného e-mailového kontaktu) tak byly z dotazníkového šetření vyřazeny. 

V případě, že byl uveden pouze obecný kontakt na zařízení, návratnost byla nižší 

než při využití přímého kontaktu na konkrétního sociálního pracovníka. 

 Vliv na nízkou návratnost vyplněných dotazníků mělo ještě několik faktorů – 

délka dotazníku a velká zaneprázdněnost sociálních pracovníků vyplývající z širokého 

spektra jejich pracovních povinností. 
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5.2 Vývoj a geografické rozdíly poskytování služeb domovů pro seniory 

v jednotlivých krajích 

 Data uváděná v této a následující podkapitole zahrnují roky 2007–2012, ukazují 

tedy vývoj služeb od začátku platnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Vzhledem k odlišné metodice sběru údajů za rok 2007 ale není možné přesné porovnání 

tohoto roku s lety 2008–2012. Rok 2007 je uváděn pro úplnost údajů.  

 

Důležité pro charakteristiku vývoje a geografických rozdílů je porovnání počtu, 

kapacity a obsazenosti DpS. Při porovnání vývoje počtu DpS mezi roky 2008 a 2012 

v jednotlivých krajích je možné zaznamenat mírný nárůst jejich počtu přibližně u dvou 

třetin krajů (největší v Moravskoslezském kraji o 6 DpS, v Praze a Plzeňském kraji 

o 5 DpS), v ostatních krajích dochází ke kolísání jejich počtu. Příkladem může být 

Jihočeský kraj, ve kterém se během sledovaných let 2008–2012 měnil počet v rozmezí 

36–38 DpS. V žádném z krajů nebyl zaznamenán výrazný pokles. Z hlediska počtu 

lůžek, tedy kapacity DpS, došlo k výraznějšímu zvýšení pouze u třetiny krajů, například 

v Královéhradeckém a Plzeňském kraji. V obou krajích se jedná o navýšení kapacity 

o více než 160 lůžek. U ostatních krajů počet lůžek kolísal či se mírně snižoval, 

příkladem je Zlínský kraj, kde ve sledovaném období došlo k poklesu přibližně 

o 200 lůžek při téměř stále stejném počtu DpS. Při sledování počtu klientů v DpS byla 

k 31. 12. 2012 zjištěna ve všech krajích vyšší než 93% obsazenost lůžek. Nejvyšší 

obsazenost byla zaznamenána v Moravskoslezském (98,30 %) a Zlínském kraji 

(98,09 %). 

 

 Při porovnávání počtu neuspokojených žádostí (v tomto případě poměru počtu 

neuspokojených žádostí ke kapacitě DpS v daném kraji) došlo k nárůstu mezi roky 

2008–2012 u přibližně třetiny krajů. Největší nárůst byl zaznamenán v Jihomoravském 

kraji, kde v roce 2012 překračoval počet těchto žádostí kapacitu všech zařízení přibližně 

3,4krát. Velmi vysoký počet těchto žádostí byl v roce 2012 zaznamenán také v Praze 

(2,8krát více, než činí kapacita DpS v hlavním městě). U poloviny krajů dochází 

ke kolísání počtu neuspokojených žádostí a u třech krajů byl zaznamenán stálý pokles. 

Výjimečnou situaci mezi nimi zaujímá Karlovarský kraj, ve kterém bylo v roce 2012 

evidováno pouze 250 neuspokojených žádostí, což je méně než třetina celkového počtu 

lůžek všech DpS v tomto kraji.  
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Důležitou informací je, že počet neuspokojených žádostí neznamená počet 

skutečných žadatelů o místo v DpS. Jedním z důvodů vysokého počtu neuspokojených 

žádostí je fakt, že žadatel může podat více žádostí, tedy žádosti do několika zařízení 

zároveň. 

 

 V České republice se rozlišují DpS podle typu (stav v roce 2007 a 2012 

viz Obrázek 2, 3). Zařízení poskytující služby seniorům jsou rozdělena do čtyř 

základních typů – na krajské, obecní, církevní a ostatní. Výrazná převaha krajských 

zařízení byla zaznamenána po celou dobu sledování ve Středočeském kraji (přes 63 %), 

hodnot kolem 50 % dosahoval po celou dobu také Karlovarský, Liberecký a Olomoucký 

kraj. Po celou dobu byla evidována převaha krajských zařízení ještě u dalších čtyř krajů. 

Obecní DpS byly největší měrou zastoupeny po celou dobu sledování pouze 

v Ústeckém (kolem 60 %), Pardubickém (přes 65 %) a Moravskoslezském kraji (kolem 

40 %). U ostatních krajů docházelo ke střídání vedoucí pozice mezi krajskými 

a obecními zařízeními. V žádném z krajů nedominovala církevní ani ostatní zařízení. 

Nejvyšší zastoupení církevních DpS bylo zaregistrováno ve Zlínském (mezi 28–33 %), 

v Plzeňském a Moravskoslezském kraji (mezi 21–26 %) a v Kraji Vysočina (až 20 %). 

Naopak nejnižší počet těchto zařízení byl evidován v Karlovarském kraji (mezi roky 

2009–2012 žádné zařízení) a ve Středočeském kraji (3–5 %). Nejvíce ostatních DpS 

bylo na území Karlovarského kraje (kolem 30 %) a v Praze (v posledních třech letech 

20 a více %). Zařízení tohoto typu nebyla evidována v Ústeckém kraji a do roku 2011 

také v Kraji Vysočina.  
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Obrázek 2: Typ a počet domovů pro seniory v krajích České republiky v roce 2007 

 

Zdroj: MPSV 2008, vlastní tvorba 

 

Obrázek 3: Počet a typ domovů pro seniory v krajích České republiky v roce 2012 

Zdroj: MPSV 2013, vlastní tvorba 
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V případě sledování kapacit DpS dle jednotlivých typů je patrná významná role 

krajských zařízení. V deseti krajích jsou právě krajské DpS nejdůležitějšími zařízeními. 

Největší podíl lůžek v krajských zařízeních měl dlouhodobě Středočeský, Karlovarský 

a Olomoucký kraj (ve všech případech přes 64 %). Převahu lůžek v obecních zařízeních 

měl pouze Pardubický (přes 67 %), Ústecký (více než 66 %), Jihomoravský 

a Moravskoslezský kraj (cca 50 a více %). Počet lůžek v církevních zařízeních byl 

nejvyšší v Kraji Vysočina (14–18 %), ve Zlínském (10–12 %) a v Moravskoslezském 

kraji (cca 11 %). V ostatních krajích podíl těchto lůžek nepřesáhl 10 %. V roce 2012 

byla lůžka v ostatních zařízeních nejvíce zastoupena v Karlovarském kraji (21 %, v roce 

2008 necelá 4 %) a v Praze (cca 20 %, v roce 2008 jen 5 % lůžek). Ještě v Pardubickém 

a Jihomoravském kraji přesáhl v roce 2012 podíl lůžek v těchto zařízeních deset 

procent.  

 Při porovnání počtu DpS v jednotlivých krajích byl potvrzen vliv náboženského 

vyznání na počty těchto zařízení. Významné zastoupení DpS církevního typu bylo 

ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, dále v Jihomoravském a Olomouckém kraji 

a v Kraji Vysočina. Přestože například ve Zlínském kraji byl počet církevních zařízení 

srovnatelný s počtem zařízení krajských, počet lůžek byl v porovnání několikrát nižší.  

Na základě předložených dat je také možné potvrdit, že služby DpS ostatních 

poskytovatelů se z hlediska jejich počtu i kapacit v uvedeném období rozvíjely nejvíce 

a nejrychleji. 

 

 Pro lepší pochopení potřebnosti lůžek v DpS můžou být nápomocné Přílohy 1, 2, 

24, a 25, kde jsou znázorněny pětileté věkové skupiny seniorů v jednotlivých krajích 

v roce 2012, respektive 2007. Přesná data jsou uvedena v Příloze 3 a 4. 

  

 Z uvedených údajů vychází, že situace je v jednotlivých krajích různá a liší se 

poměrně výrazně i mezi jednotlivými věkovými skupinami v rámci jednoho kraje. 

Zajímavý je vývoj věkové skupiny 75–79 let, která ve většině krajů zaznamenala mírný 

pokles. Do tohoto věku totiž přicházela skupina osob narozená v polovině 30. let, tedy 

v době ekonomické krize. Největší nárůst zaznamenala skupina nejmladších seniorů, 

kde u všech krajů mimo Moravskoslezský bylo dosaženo změny minimálně o 0,5 %. 

Alespoň částečně je to možné vysvětlit tím, že do důchodů odchází velká skupina lidí 

narozená v průběhu 2. světové války a krátce po ní.  
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 V případě porovnání podílu klientů a klientek DpS mezi roky 2008–2012 je 

patrná výrazná převaha žen. Zřejmě hlavním vysvětlením tohoto jevu je vyšší naděje 

dožití žen a jejich větší zastoupení v populaci seniorů v České republice. Dalším 

vysvětlením tohoto faktu mohou být podle mého názoru i sociální důvody, například 

potřeba žen udržovat větší společenský kontakt, než jaký pociťují muži. 

 Nejvyšší podíl žen byl zjištěn v Praze (mezi roky 2010 až 2012 téměř 80 %) 

a Jihomoravském kraji (po většinu sledovaného období nad 76 %), což odpovídá 

vysokému podílu žen v nejstarších věkových skupinách v těchto krajích. U ostatních 

krajů se zastoupení žen pohybuje přibližně v rozmezí 70–75 %. 

 

5.3 Vývoj poskytování služeb v domovech pro seniory v České republice 

 V rámci celé České republiky došlo mezi roky 2008–2012 k navýšení počtu DpS 

o 27 zařízení. Přestože počet těchto zařízení každý rok stoupal, celkový počet lůžek 

mezi roky 2008 a 2009 poklesl, pak se mezi roky 2009 a 2010 zvýšil a od té doby až 

do roku 2012 klesal. Tento vývoj je pravděpodobně způsoben požadavky na zvyšování 

kvality a individualizaci poskytovaných služeb. Obsazenost lůžek dosahovala ve všech 

sledovaných letech hodnot vyšších než 95 % a počet neuspokojených žádostí 

převyšoval počet lůžek v DpS přibližně 1,4krát až 1,7krát.  

 Z hlediska zastoupení jednotlivých typů DpS byl evidován mezi roky 2008–

2012 nejvyšší počet krajských zařízení (mezi 184–195 DpS). Druhým nejčastějším 

typem byly obecní DpS a jejich počet se pohyboval mezi 161 až 171. Role církevních 

zařízení byla po celou dobu prakticky stejná, počet těchto DpS kolísal mezi 69 až 70 

zařízeními. Nejvyšší nárůst mezi roky 2008 a 2012 zaznamenala s plynulým nárůstem 

z 24 na 51 ostatní zařízení. V případě porovnávání kapacit jednotlivých typů DpS bylo 

nejvíce lůžek v krajských zařízeních. V roce 2008 a 2009 šlo přibližně o 50 % lůžek, 

pak se jejich počet začal mírně snižovat až na přibližně 45 %. Zastoupení obecních 

lůžek bylo po celou dobu přibližně 40 %, stejně tak se neměnil podíl lůžek v církevních 

zařízeních a dosahoval 6–7 %. Nárůst byl patrný v podílu lůžek v ostatních zařízeních, 

mezi roky 2008–2012 vystoupal z necelých dvou procent na více než sedm procent.  

 V celorepublikovém měřítku došlo mezi roky 2007 a 2012 k nárůstu podílů osob 

v seniorském věku ve čtyřech z pěti věkových skupin. Nejvýraznější bylo zvýšení 

ve věkové skupině 65–69 let, u mužů šlo o 0,71 % a u žen o 0,78 %. V případě podílu 

osob ve věku 70–74 let vzrostlo zastoupení mužů o 0,27 % a žen o 0,26 %. Pokles byl 

zaznamenán pouze v populaci seniorů ve věku 75–79 let, došlo ke snížení podílu mužů 
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o 0,08 % a žen 0,21 %. Nárůst podílu seniorů byl evidován také ve věkové skupině 80–

84 let, u mužů se jednalo o 0,09 % a u žen o 0,02 %. V případě nejstarších seniorů 

vzrostlo zastoupení mužů 0,12 % a žen o 0,28 %. V porovnání změn u jednotlivých 

věkových skupin dochází k nejvyššímu nárůstu u nejmladších (65–69 let a 70–74 let) 

a pak u nejstarších seniorů (85 a více let). 

 V případě zastoupení klientů a klientek v DpS v České republice se situace 

mezi sledovanými roky příliš nezměnila a podíl žen se pohyboval mezi 73 až 74,5 %. 

 

5.4 Dotazníkové šetření  

 Z 59 poslaných dotazníků bylo vyplněno a odesláno zpět celkem devět. 

Vzhledem k tomu, že dotazníky byly vyplněny pracovníky v různých typech zařízení 

(2 krajská, 6 obecních, 1 ostatní) v různých krajích, mají tato data dostatečně 

přiměřenou informační hodnotu.   

 

 Všichni oslovení respondenti pracují jako sociální pracovníci, tedy spíše 

sociální pracovnice, protože mezi respondenty není ani jeden muž. Respondentky 

pracují v krajských, obecních a ostatních DpS různé velikosti (v rozmezí 30–390 lůžek) 

různě dlouhou dobu – od šesti měsíců do sedmnácti let. Z hlediska tohoto výzkumu je 

nejdůležitější náplní jejich práce zpracovávání „žádostí a jednání se zájemci“, dále 

„příjem nových uživatelů“ a také „komunikace s úřady a rodinami uživatelů“, jiná 

pracovnice popisuje svou činnost tak, že „přijímá, eviduje a vyřizuje žádosti žadatelů 

o umístění v domově, přijímá žadatele do zařízení“. Mezi dalšími činnostmi uváděnými 

v náplni práce se objevuje také „vedení sociální dokumentace uživatelů“ 

nebo zajišťování „psychické podpory uživatelů, aktivizace seniorů“. Zařízení, ve kterých 

respondentky pracují, poskytují služby různě dlouhou dobu, ale minimálně šest let, 

nejdéle od roku 1955 (před rokem 2007 jako domov důchodců). 

  

Nejčastějším důvodem podání žádosti do DpS je podle respondentek „špatný 

nebo zhoršující se zdravotní stav“, případně „závislost na pomoci jiné osoby“. 

Mezi další důvody patří „sociální situace“, „potřeba komplexní ošetřovatelské péče“ 

a „osamělost“. 

 V případě, že má senior zájem podat žádost o přijetí do DpS, musí ji vyplnit 

a vlastnoručně podepsat. Pokud „senior není kvůli špatnému zdravotnímu stavu schopen 
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podpisu“, může za něj žádost „na základě plné moci nebo ustanovení opatrovníkem“ 

podepsat někdo jiný. Dále musí přiložit vyjádření lékaře o svém zdravotním stavu.  

 

 Příjem seniorů se liší v jednotlivých DpS, v některých zařízeních mají bodový 

hodnotící systém. Nejdůležitějším kritériem podle všech respondentek je „potřebnost 

sociální a ošetřovatelské péče“, jinak řečeno „stupeň závislosti“. Dalšími kritérii jsou 

podle jedné z dotázaných „trvalé bydliště v daném městě, odevzdání městského bytu, věk 

a délka trvání žádosti“. Pokud bylo uvedeno, cílovou skupinou byli senioři ve věku 

65 a více let, pouze v případě jednoho DpS mohou být klienty i lidé mladší (od 58 let). 

V jednom ze zařízení mají velice podrobný bodový systém, ve kterém se hodnotí nejen 

datum podání žádosti, věk žadatele, ale je přesně obodována i sociální situace, místo 

bydliště žadatele, případně jeho předchozí odmítnutí nástupu do DpS. Z uvedených 

odpovědí tedy vyplývá, že místo bydliště hraje poměrně významnou roli při podávání 

žádosti do DpS. Pro přiblížení situace – v jednom z obecních zařízení je „trvalé bydliště 

v našem městě nutné pro přijetí“, v jiném zařízení – krajském – má šanci i ten žadatel, 

který dosud bydlí mimo daný kraj, ale „vrací se do míst, kde bydlel“. Jedna sociální 

pracovnice uvedla, že „bydliště není podmínkou“. Situace v jednotlivých DpS je tedy 

různá, ale ve většině oslovených zařízení je zvýhodněn občan z obce nebo kraje 

a až v případě volné kapacity je možné přijmout osoby z jiných regionů. 

 

V první části výzkumu byl uveden jako důvod existence vysokého počtu 

neuspokojených žádostí fakt, že senioři mohou podat více žádostí najednou. Některé 

respondentky si tuto skutečnost vysvětlují tzv. „jinou cílovou skupinu“, tedy že zájemci 

o služby si nedostatečně přečtou cílovou skupinu daného zařízení a žádosti posílají 

plošně. Další respondentka připomíná „demografický vývoj – stárnutí populace“. 

Mezi další faktory patří předčasné podávání žádosti žadatelem nebo to, že žadatelé 

nejsou v případě úmrtí ihned vyškrtnuti z evidence žádostí. To, že by žádosti podávali 

rodinní příslušníci seniora bez jeho vědomí, se nepotvrdilo, respondentky o této 

skutečnosti nevědí nebo ji nechtějí přiznat. Podíl jednotlivých důvodů na celkovém 

počtu neuspokojených žádostí se velmi liší, pravděpodobně proto, že zařízení tyto 

důvody neevidují a jedná se pouze o respondentův odhad. Nejčastějším důvodem je 

tedy podání více žádostí a předčasné podávání („pro jistotu“), pouze v případě 

soukromého zařízení bylo nejčastějším důvodem nesplnění kritérií cílové skupiny 

(zde od 75 let). 
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Rozpětí počtu neuspokojených žádostí k 31. 12. 2013 bylo veliké. Sociální 

pracovnice z Karlovarského kraje uvedla, že mezi nimi jsou i žádosti seniorů z roku 

1997 a ti stále nechtějí do zařízení nastoupit. Situace v Pardubickém kraji je 

podle odpovědí pracovnice z obecního DpS poměrně příznivá, neboť měli „minimální 

počet neuspokojených žádostí z důvodů vysoké kapacity lůžek“, což potvrdila 

i respondentka ze soukromého zařízení v tomto kraji. Ve většině ostatních zařízení 

počet neuspokojených žádostí převyšoval kapacitu DpS. 

 V některých krajích v posledních letech počet neuspokojených žádostí klesal, 

respondentka v Plzeňském kraji si tuto situaci vysvětluje tak, že se rodiny více zapojují 

do péče o seniora, a při přiznání příspěvku na péči je tak řešena i sociální situace dané 

rodiny. Respondentka v Moravskoslezském kraji si klesající počet neuspokojených 

žádostí vysvětluje zvyšováním nároků zařízení pro přijetí klienta, tedy specializací 

na cílovou skupinu a tím, že „senioři v současné době využívají i více terénních služeb“. 

V Pardubickém kraji, kde počet neuspokojených žádostí pozvolna narůstal 

(mimo rok 2011), připomíná sociální pracovnice soukromého zařízení, že mezi žadateli 

je stále více lidí „mladších ročníků, kteří také potřebují pomoc druhých“. Respondentka 

z Jihočeského kraje, kde počet neuspokojených žádostí také rostl, zmiňuje, že žadatelů 

může být hodně také proto, že žádost podávají i při nižším stupni přiznaného příspěvku 

na péči, takže jejich stav není „urgentní“. 

Aktualizace evidence žádostí probíhá v obecních DpS nejčastěji jednou za šest 

měsíců a sociální pracovnice využívají telefonický kontakt na žadatele, příp. e–mailové 

spojení. V soukromém zařízení zjišťují aktuální stav jednou za 1–2 měsíce. V krajském 

zařízení v Jihočeském kraji mají žádosti rozděleny na urgentní a neurgentní a urgentní 

žadatele kontaktují přibližně jednou měsíčně. Ve většině DpS jsou žadatelé či jejich 

rodinní příslušníci při jednání o poskytnutí služby požádáni, aby „v případě, 

že už nebudou mít zájem o poskytované služby, dali vědět“. Další respondentka uvedla, 

že „příbuzní většinou emailem úmrtí hlásí“, ale v jiném zařízení se toto neděje „téměř 

nikdy“ či „zřídka“. 

Z odpovědí respondentek vyplývá tedy mnohem více možných důvodů, proč je 

počet neuspokojených žádostí poměrně vysoký, přesto podávání více žádostí 

a předčasné podávání žadatelem jsou nejhojnější.  

 

S poskytováním služeb DpS se pojí i určitá etická dilemata. Respondentky 

shodně uvádí, že by „senior měl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tedy 
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doma, a využívat pomoc jak jednotlivých služeb, tak i rodiny a příbuzných“ a 

až v případě, že je jeho zdravotní stav tak závažný, že „rodina péči nezvládá a služby 

ji nepokryjí, je vhodné umístění do domova pro seniory“. Respondentky souhlasí, 

že pokud to není nezbytně nutné, není „vhodné, aby tito lidé (senioři) trávili zbytek 

života v nemocnici, LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)“. Jedna z respondentek 

vidí u DpS „velký rozdíl od zdravotnického zařízení“, protože je „náhradou domácího 

prostředí“ a umožňuje „vstřícný přístup personálu“.  

Mezi výhody pobytu seniora v DpS jsou řazeny „kontakty s vrstevníky, nižší 

sociální izolace, nezávislost na pomoci příbuzných“, dále pak „komplexní péče 

a společnost“ a také „celodenní péče a dohled“. Pro rodinu je podle respondentek 

největší výhodou to, že může “žít zaběhnutým životem“, „pocit jistoty, že je o něj 

(seniora) postaráno, oddech“. Další respondentka uvádí „zajištění profesionální 

ošetřovatelské péče“, protože „mnohdy si rodina neumí „poradit“, nezvládá náročnou 

péči“. Jedna z respondentek uvádí, že neví o žádné výhodě pro společnost v umístění 

seniora do DpS, jiná si uvědomuje, že v případě pobytu seniora v DpS dochází 

k „návratu sociálních dávek (příspěvku na péči) do systému“ a jeho děti mohou být stále 

„ekonomicky aktivní, mohou i nadále pracovat“, další připomíná „zajištění pracovních 

míst“. Sociální pracovnice také uvádí, že pobyt seniora v DpS může pomoci 

„předcházet problémům“, umožňuje „důstojnou péči“ a je „jistotou do budoucna“. 

Jak uvádí jedna z respondentek, DpS jsou „záchrannou sociální sítí, aby bezmocní 

senioři nezůstávali na ulici“. 

Jako nevýhodu pro seniora pociťují respondentky „vytržení ze svého domácího 

prostředí“, případně „ztrátu soukromí“ nebo „zapojení do stereotypu života v zařízení“. 

Mezi další nevýhody pro seniora patří možné „psychické problémy“ pramenící 

z adaptace na novou situaci a „ztráta kontaktů s blízkými přáteli“. Jedna sociální 

pracovnice vnímá jako nevýhodu pro rodiny seniorů „psychickou újmu, výčitku, 

že nejsou schopni se sami o příbuzného postarat“, další pak „delší cestu v rámci 

navštěvování blízkých“ a „ztrátu soukromí při návštěvách“. Jedna z respondentek 

pociťuje jako nevýhodu pro společnost „drahé financování služeb při nízkých 

důchodech (DpS totiž platby od seniora a jeho příspěvek na péči nepostačují na pokrytí 

všech výdajů spojených s jeho pobytech v zařízení)“, tedy „dražší péči než v domácím 

prostředí“ a další „velkou koncentraci starých lidí na jednom místě“. Z osobního 

hlediska vnímají respondentky největší problém v „snaze personálu rozhodovat 

za klienta, tedy přebírat za něj odpovědnost“ a „přepečovávání“. Dále je 
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jako problematická vnímána „ztráta autonomie uživatelů“ a sociální pracovnice 

se setkávají také se „střetem zájmů“ v případě, že klient například „nedodržuje dietu 

a poškozuje své zdraví“ nebo pokud „někdo pomoc odmítá“. Jedna pracovnice připouští 

problém, pokud mají „žadatelé spoustu zdravotních onemocnění a diagnóz a je nutné se 

při schvalování žádosti rozhodnout, zda zařízení je schopno tomu člověku poskytnout 

kvalitní péči“. 

 Jak je patrné z předchozích odpovědí oslovených sociálních pracovnic, 

využívání služeb DpS s sebou přináší množství výhod nejen pro samotného seniora, 

ale i jeho rodinu. Na druhou stranu se objevují i určitá negativa či omezení, která 

naznačují, jak složité může být pro seniora vyrovnat se s přechodem z vlastní 

domácnosti do DpS a v případě některých rodin se s odchodem seniora z domova 

do zařízení smířit. Stejně tak i sociální pracovnice musí neustále pracovat na svém 

postoji k žadatelům a klientům a míře péče o ně.  

  

 Služby DpS byly podle statistických dat k 31. 12. 2012 obsazené z více 

než devadesáti procent. Respondentky udávají, že v jejich zařízeních je snaha mít 

100% obsazenost lůžek, a podle slov jedné z nich „jakmile odejde uživatel, je nutné 

obsadit uvolněné místo co nejdříve“. Jiná pracovnice stejnou situaci popisuje slovy, 

že „v případě uvolněného lůžka okamžitě kontaktují žadatele z evidence“. Respondentky 

uvádějí, že situace v dalších zařízeních v jejich okolí je podobná, tedy že mají 

100% či téměř 100% obsazenost. Statistické výsledky nižší než stoprocentní 

obsazenosti lůžek v krajích mají zřejmě dvě hlavní příčiny – situaci, kdy po úmrtí 

či odchodu klienta ze zařízení další žadatel na uvolněné lůžko nastoupí až po oslovení 

a vybrání, což může v některých případech trvat dle slov jedné sociální pracovnice až tři 

týdny, a neobsazená lůžka v ostatních zařízeních například z důvodů vysoké ceny 

služeb. 

V případě městského zařízení v Plzeňském kraji pochází klienti převážně 

z daného okresu a pouze přibližně 1 % seniorů pochází odjinud. Nejčastějším důvodem 

výběru tohoto zařízení u těchto klientů je „naléhavá situace, výše příspěvku na péči“. 

V případě městského zařízení v Moravskoslezském kraji pochází všichni klienti 

z „jejich města“ a „nemají žádné klienty z jiných krajů“. U krajského zařízení 

v Jihomoravském kraji měli klienti poslední bydliště v okrese, kde se DpS nachází, 

nebo v daném kraji. Žádný ze současných klientů neměl předchozí bydliště 

mimo Jihomoravský kraj. V případě, že by byl přijat žadatel bydlící mimo tento kraj, 
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důvodem by nejčastěji bylo „slučování rodiny, návrat do dřívějšího bydliště“, podobné 

důvody zmiňovaly i ostatní sociální pracovnice.  

 Respondentka z Plzeňského kraje uvádí, že kapacitu DpS vnímá 

jako dostačující, ale cítí „absolutní nedostatek lůžek (nebo spíše kvalitní službu 

v blízkém okolí) v domovech se zvláštním režimem“. Další tři respondentky uvádí, 

že kapacita DpS v jejich okolí je dostatečná. Ostatní oslovené sociální pracovnice 

připomínají důležitost co nejdelšího pobytu v domácím prostředí při využití terénních 

služeb, rodinných příslušníků a známých.  

 V Jihomoravském kraji docházelo od roku 2008 k postupnému zvyšování počtu 

DpS, a přesto kapacita těchto zařízení mírně klesala. Respondentka tento vývoj 

vysvětluje snahou DpS se „více přiblížit individuální péči a domovskému prostředí“ 

a také se podle ní „snižují počty lůžek v zařízeních z vícelůžkových pokojů na dvou 

i jednolůžkové“. 

 Podle oslovených sociálních pracovnic nedošlo v posledních letech k uzavření 

či výraznému snížení kapacity některého DpS v žádném z krajů. Sociální pracovnice 

z Moravskoslezského kraje považuje za dostatečný počet DpS a jiných zařízení 

určených pro seniory v jejich městě. Respondentka pracující v Jihomoravském kraji 

uvádí, že v minulém roce došlo k rozšíření kapacity Centra pro seniory Kyjov přibližně 

o 60 lůžek, a „firma ANAVITA plánuje postavení či rekonstrukci dalších zařízení 

po celé republice i v Jihomoravském kraji“, také v Mariánských Lázních 

je v rozvojovém plánu města stavba nového DpS. Respondentka z Jihočeského kraje 

připomněla důležitý fakt, že v plánu je několik zařízení, ale ta nebudou 

pro „nízkopříjmové žadatele“. 

 Z uvedených odpovědí je vidět zřetelný trend, kterým se DpS v současné době 

ubírají. Jde o snahu stoprocentně využívat svou kapacitu, přiblížit služby domácímu 

prostředí klientů, individualizovat péči o seniory a zvyšovat kvalitu služeb 

v pobytových zařízeních. Možným a velmi pravděpodobným problémem 

do budoucnosti je skutečnost, že většina seniorů nebude mít dostatek financí 

na zaplacení úhrad za pobyt a dalších služeb.  

  

 Respondentky vnímají roli sociálních služeb pro seniory vzhledem ke stárnutí 

populace a zvyšujícímu se počtu starých lidí jako velice důležitou a „nezastupitelnou“. 

Podle jedné z oslovených by sociální služby měly pružně reagovat na aktuální potřeby 

společnosti. Obecně sociální pracovnice podporují co nejdelší pobyt seniorů v domácím 
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prostředí s využitím rodiny a terénních služeb. Proto je podle nich potřeba „vytvořit 

podporu pro rodinné příslušníky seniorů, tak aby o ně mohli v případě potřeby pečovat“ 

a „více podporovat pečovatelské služby“. Senioři by měli přicházet do DpS 

až v okamžiku, kdy „budou potřebovat komplexní ošetřovatelskou péči“. Počet těchto 

zařízení by se měl zvyšovat, ale měla by se snižovat jejich kapacita. Důležité 

je při úvahách o budoucnosti DpS zvažovat i nárůst počtu seniorů s nízkými příjmy 

a žádnými nebo jen malými finančními úsporami. Dále by se měly služby DpS 

„přibližovat individuálnímu přístupu“ a měly by být „poskytovány kvalitní služby 

v domovech rodinného typu s menším počtem lůžek“. Pro seniory trpící Alzheimerovou 

nemocí a dalšími vážnými chorobami by měl být dostatek lůžek ve specializovaných 

zařízeních. Podle jedné z respondentek by se měl také zvýšit počet služeb s paliativní 

péčí, například služby mobilního hospicu. Neméně důležitá je také osvětová činnost, 

aby senioři měli „přehled“ o tom, jaké služby jsou v jejich okolí poskytovány a naučili 

se je vhodně využívat. 
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6. Závěr 

 Stárnutí populace a zvyšování podílu starších obyvatel je dlouhodobým trendem 

nejen v České republice, ale také v dalších vyspělých státech Evropy a světa. Populace 

v České republice nijak výrazně nevybočuje ve srovnání s dalšími státy v Evropě. 

V případě porovnání vývoje podílu seniorů v populacích států Evropské unie mezi roky 

2002–2013 byl zaznamenán poměrně nízký vstupní i výstupní podíl, ale nárůst podílu 

seniorů o 2,9 % zařadil Českou republiku do čtvrtiny zemí s nejrychlejším růstem.  

 V rámci České republiky se v jednotlivých krajích situace poměrně liší. Nejvyšší 

naději dožití mají ženy i muži v hlavním městě, v Praze je také nejvyšší zastoupení 

nejstarších seniorů. Situace v Ústeckém kraji je opačná, v tomto kraji je nejnižší naděje 

dožití obou pohlaví a také nejnižší zastoupení žen i mužů ve třech věkových skupinách - 

75–79 let, 80–84 let i 85 let a více.  

 Prognózy budoucího vývoje populace České republiky shodně očekávají, 

že počet seniorů ve věku 65 a více let by měl nadále stoupat a přesáhnout tři miliony 

mezi roky 2040–2050. Zároveň a mnohem výrazněji bude vzrůstat počet nejstarších 

seniorů ve věku 85 a více let.  

 Pro seniory se zhoršeným zdravotním stavem, kterým k zajištění dostatečné 

domácí péče už nestačí pomoc rodiny a terénních služeb, je možnou volbou pobyt 

v DpS.  

 V České republice došlo mezi roky 2008 až 2012 k nárůstu počtu DpS, přesto 

se počet lůžek v těchto zařízeních mezi těmito roky snížil (viz Otázka 1). Zatím tedy 

není možné tvrdit, že se zvyšujícím se počtem obyvatel v seniorském věku roste 

kapacita těchto zařízení. Podle oslovených sociálních pracovnic znamená snižování 

počtu lůžek přechod DpS k individualizovanějšímu přístupu k seniorům a snaze 

dosáhnout prostředí, které by co nejvíce připomínalo seniorův domov. 

 V České republice mají velmi důležitou roli krajské a obecní DpS, které 

poskytují přes 80 % lůžek. V celorepublikovém měřítku mají služby církevních zařízení 

poměrně malou roli, ale v krajích na Moravě se jejich počet zvyšuje. Především 

ve Zlínském kraji dosahuje jejich počet počtu krajských zařízení, při srovnání kapacit 

je ale jejich role dlouhodobě nízká (viz Otázka 2). Nejlépe reagují na demografickou 

situaci ostatní zařízení, která jsou provozována soukromými firmami, občanskými 

sdruženími či dalšími subjekty tohoto typu. Podíl lůžek v těchto zařízeních vzrostl 
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mezi roky 2008 a 2012 v České republice o 5 % a dá se předpokládat, že tento trend 

bude pokračovat (viz Otázka 3).  

 Podle počtu neuspokojených žádostí v České republice se může zdát, že situace 

s počtem míst v DpS je velice nepříznivá. Počet neuspokojených žádostí ale neznamená 

počet skutečných žadatelů, roli hraje několik skutečností. Senior může podat několik 

žádostí zároveň a často se stává, že senioři podávají žádosti předčasně. Dalším důvodem 

může být to, že ne všichni senioři nahlásí DpS nástup do jiného zařízení, případně jejich 

rodinní příslušníci úmrtí seniora (viz Otázka 4).  

 Ve všech krajích České republiky se dlouhodobě pohybuje obsazenost lůžek 

v DpS nad devadesáti třemi procenty. Jak uváděly všechny oslovené sociální 

pracovnice, v jejich zařízeních se snaží o stoprocentní naplněnost, takže důvodem nižší 

hodnoty může být doba mezi odchodem či úmrtím klienta a nástupem žadatele 

na uvolněné místo, která může v případě komplikací trvat i několik týdnů, nebo nižší 

obsazenost ostatních zařízení např. z důvodu vysoké ceny (viz Otázka 5). 

 V souvislosti s poskytováním služeb v DpS se objevuje otázka etiky 

„umísťování“ lidí do těchto zařízení. V případě, že senioři budou co nejdéle žít ve svém 

přirozeném prostředí s využitím pomoci rodiny, přátel a případně terénních služeb 

a až v případě výrazného zhoršení zdravotního stavu, kdy už není možné jim zajistit 

dostatečnou a kvalitní péči doma, nastoupí do DpS, není podle mého názoru (pokud 

bude toto zařízení dělat maximum pro své klienty v tom smyslu, že bude poskytovat 

kvalitní služby, mít vstřícný a trpělivý personál, pracovníci se budou věnovat klientovi 

individuálně atd.) vstup seniora do tohoto zařízení eticky problematický. Přesto je často 

například pro rodinu seniora těžké se smířit s přechodem jejich rodinného příslušníka 

do takového zařízení. I samy sociální pracovnice přiznávají, že ve své praxi občas 

pociťují určitá morální dilemata.  

 Role sociálních služeb, včetně DpS bude v budoucnosti vzhledem ke stárnutí 

populace nezastupitelná. Bude pokračovat trend, kdy senioři budou trávit co nejdelší 

dobu v domácnosti a až při zhoršení jejich zdravotního stavu budou přecházet do DpS. 

Měly by se proto rozvíjet služby pro podporu rodin starajících se o seniora doma, 

terénní služby pro tuto věkovou kategorii a informovanost seniorů o jejich poskytování, 

aby tyto služby dokázali efektivně využívat. Je téměř jisté, že bude narůstat počet 

seniorů s nízkými příjmy a nedostatečnými úsporami, proto bude při plánování DpS 

nutné tuto skutečnost zohlednit. Vzhledem ke zvyšujícímu se množství seniorů 

s Alzheimerovou chorobou a dalšími chronickými duševními onemocněními, které není 
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možné přijmout do DpS, bude vzrůstat potřeba dalších zařízení, především domovů 

se zvláštním režimem. V DpS bude růst počet seniorů s dlouhodobě vážným zdravotním 

stavem, což by mohlo znamenat potřebu zvýšit počty kvalifikovaných pracovníků 

v přímé obslužné péči a zdravotnického personálu. Zároveň bude pokračovat trend růstu 

počtu DpS, především těch ostatních, individualizace poskytování služeb 

a zkvalitňování péče.  

 Tato práce přinesla základní přehled o DpS v České republice jako možnosti, jak 

zajistit seniorům kvalitní péči v pobytovém zařízení ve vysokém věku. Existuje ale více 

sociálních služeb pro tuto věkovou kategorii, a proto by bylo vhodné se v budoucnosti 

zaměřit právě na ně a jejich vývoj od začátku platnosti nového zákona o sociálních 

službách alespoň na krajské úrovni, nejlépe však na úrovni okresů. Další možností je 

provést podrobnější analýzu služeb DpS – jejich kvality, dostupnosti a finanční 

náročnosti z pohledu klientů, jejich rodin i zaměstnanců jednotlivých zařízení. Třetí 

možností je zaměřit se na vývoj developerské činnosti a projektů, které nabízejí bydlení 

pro seniory.  
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