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2. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Tato závěrečná zpráva je výstupem realizace veřejné zakázky s názvem „Moderní a otevřený úřad 

Veltrusy, část ‒ 1. část: Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb“ (dále také „Studie“ či 

„veřejná zakázka“). Dodavatelem Studie je společnost BDO Advisory s.r.o. (dále jen „zpracovatel“ nebo 

„BDO“), a to na základě smluvního vztahu uzavřeného dne 16. 5. 2018 s Městem Veltrusy (dále též 

„objednatel“ či „zadavatel“). 

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Moderní a otevřený úřad Veltrusy“, registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002989 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Hlavním cílem veřejné zakázky je zpracování studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb, jejíž 

součástí je vypracování především analýzy současného stavu poskytovaných sociálních služeb, analýzy 

potřeb sociálních služeb s ohledem na cílové skupiny a analýzy variant zajištění potřebného rozsahu 

sociálních služeb.  

V rámci analýzy současného stavu poskytovaných sociálních služeb zpracovatel analyzoval jednotlivé 

druhy sociálních služeb z pohledu jejich dostupnosti. Přidanou hodnotou této části analýzy je především 

vypracovaná příloha č. 1 Přehled poskytovatelů (soubor MS Excel), která přináší souhrnný přehled o všech 

poskytovatelích všech druhů sociálních služeb v dostupné vzdálenosti od města Veltrusy. Soubor mimo 

jiné obsahuje informace o dostupných kapacitách, cílových skupinách a o možnostech využití konkrétních 

sociálních služeb pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. 

Za účelem zjištění potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb v další fázi realizace Studie bylo 

nezbytné provedení rozsáhlé analýzy současné dostupnosti všech druhů sociálních služeb, dále také 

vypracování predikce vývoje obyvatelstva a v neposlední řadě realizace průzkumu mezi obyvateli města. 

Pouze na základě takto rozsáhlé analýzy bylo možné stanovit potřebnost sociálních služeb ve městě 

Veltrusy. 

Zpracovatel na základě výše provedených analytických prací identifikoval potřebnost navýšení současných 

dostupných kapacit následujících druhů sociálních služeb seřazených dle nejvyšší priority:  

1. pečovatelská služba; 

2. terénní programy; 

3. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; 

4. odlehčovací služby. 

Potřebnost těchto druhů sociálních služeb byla identifikována především pro cílovou skupinu senioři (20-

30 osob), osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (20-30 osob), mládež (10-15 

osob), rodiny s dětmi (5-10 rodin) a osoby se zdravotním postižením (5-10 osob). 

V tuto chvíli zpracovatel s ohledem na identifikovanou potřebnost cílových skupin a jednotlivých druhů 

sociálních služeb a na skutečnost, že se město Veltrusy nachází v prvotní fázi nastavení rozvoje sociálních 

služeb ve městě, doporučuje zahájit poskytování primárně pečovatelské služby, která bude zajištěna 

najmutím již fungujícího externího poskytovatele. Město Veltrusy by pak tomuto poskytovateli platilo 
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formou dotačních prostředků peníze za dostupnost. Finální výše poskytované dotace městem Veltrusy bude 

záležet na dohodě s konkrétním poskytovatelem. 

Mezi výhody této varianty zajištění patří skutečnost, že městu odpadá povinnost registrace sociální služby  

a podstoupení procesu zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Nespornou 

výhodou zajištění sociální služby najmutím externího poskytovatele je také skutečnost, že je mnohem 

jednodušší tuto formu spolupráce zrušit, pokud by v rámci pilotního ověření reálného zajištění služby 

občané neprojevili dostatečný zájem o poskytování této služby, veškerá rizika spojená s poskytováním 

služby jsou přenesena na daného poskytovatele. 

I tento model zajištění pečovatelské služby má své limity, je pro město výhodný pouze do určité výše 

dotačních nákladů poskytovaných danému externímu poskytovateli. Zpracovatel doporučuje každoročně 

vyhodnocovat nákladovost zajištění pečovatelské služby a poptávku po této službě a zachovat výše popsaný 

způsob zajištění pečovatelské služby do doby, dokud náklady na zajištění služby pomocí externího 

poskytovatele nepřevýší náklady samostatného zajištění. Vlastní zajištění pečovatelské služby zpracovatel 

doporučuje až v situaci, kdy by toto zajištění bylo pro město nákladově optimálnější. 

Další identifikovanou potřebnou službou jsou terénní programy, které zpracovatel doporučuje zajistit 

obdobným způsobem jako pečovatelskou službu. Následně v horizontu 5-10 let zpracovatel doporučuje 

zajistit ambulantní službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Dále byla identifikována potřebnost 

odlehčovacích služeb, a to především v pobytové formě. Zpracovatel však v současné situaci nedoporučuje 

tuto službu zřizovat, neboť by zajištění této služby představovalo astronomické náklady.  

Zpracovatel rozpracoval rovněž další varianty zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb pro 

obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. Jednotlivé varianty blíže představuje příloha č. 3: Varianty 

zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb. Dle názoru zpracovatele však tyto varianty zajištění 

potřebného rozsahu sociálních služeb nejsou v současné situaci města Veltrusy, kdy doposud nebylo 

poskytování sociálních služeb rozvíjeno a jedná se o prvotní fázi nastavení rozvoje sociálních služeb ve 

městě Veltrusy, relevantní. Na hlubší analýzu variant vlastního zajištění sociálních služeb představených 

v příloze č. 3 se zpracovatel doporučuje zaměřit až v horizontu následujících 2-5 let. 

V rámci realizovaného průzkumu mezi obyvateli města prostřednictvím focus group ‒ setkání s občany  

a následné sondy prostřednictvím dotazovacího formuláře vyplynuly další skutečnosti, na které by se mělo 

město Veltrusy v rámci rozvoje sociálních služeb ve městě zaměřit: 

 nedostatečná informovanost obyvatel města Veltrusy o dostupných sociálních službách; 

 nedostatečné pokrytí poskytovaných sociálních služeb během víkendu; 

 nedostatečná kapacita sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra; 

 preference terénní a ambulantní formy sociálních služeb před formou pobytovou; 

 preference zajištění sociálních služeb především pro cílovou skupinu senioři. 

S ohledem na tyto skutečnosti považuje zpracovatel v současnosti za stěžejní nastavení klíčových metrik 

(tzv. KPI), které bude město pravidelně vyhodnocovat. Jedná se především o sledování informovanosti, 

kterou je možné vyhodnocovat na základě počtu článků zveřejněných ve Veltruských listech, počtu dotazů 

týkajících se sociálních služeb ze strany občanů či počtu distribuovaných letáků mezi obyvatele města. Dále 
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zpracovatel doporučuje monitorovat poptávku po sociálních službách a ekonomickou efektivitu zvoleného 

způsobu zajištění pečovatelské služby v rámci pilotního ověření reálného zajištění této služby. 
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3. METODICKÝ PŘÍSTUP KE ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

Kapitola uvádí metodický přístup zpracovatele k realizaci této části projektu, jehož cílem je naplnění 

zadání definovaného ve smlouvě o poskytnutí služby a upřesnění tohoto zadání objednatelem.  

Kapitola metodického přístupu zpracovatele je členěna dle jednotlivých fází projektu. 

3.1 Fáze 1: sběr podkladů a dat 

Zpracovatel při zpracování projektu vycházel především z následujících veřejně dostupných zdrojů: 

• Registr poskytovatelů sociálních služeb; 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015-2019; 

• Síť sociálních služeb Středočeského kraje a další strategické dokumenty Středočeského kraje; 

• Síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018; 

• Síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy; 

• Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území; 

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

3.2 Fáze 2: analýza současného stavu poskytovaných sociálních služeb 

V rámci této fáze zpracovatel analyzoval současný stav poskytovaných sociálních služeb pro obyvatele 

města Veltrusy a okolních obcí. 

Na základě výše uvedených podkladů zpracovatel identifikoval dopravně a časově dostupné poskytovatele 

sociálních služeb, a to v rádiu 15 km pro sociální služby, které se poskytují v ambulantní či terénní formě,  

a v rádiu 25 km pro pobytové sociální služby.  

Následně zpracovatel kontaktoval všechny identifikované poskytovatele sociálních služeb. Od poskytovatelů 

zpracovatel zjišťoval informace týkající se možnosti využití jimi poskytovaných sociálních služeb pro 

obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. Konkrétně byly zjišťovány odpovědi na následující otázky: 

• Mohou obyvatelé Veltrus v současnosti využívat Vámi nabízenou sociální službu? 

• Měli byste zájem o spolupráci s městem Veltrusy? 

• Pokud by měli obyvatelé Veltrus o Vaši službu zájem, máte volnou kapacitu? 

Přehled všech odpovědí je uveden v příloze č. 1: Přehled poskytovatelů (soubor MS Excel). 

3.3 Fáze 3: analýza potřeb sociálních služeb s ohledem na cílové skupiny 

V návaznosti na výše provedené analytické práce došlo v rámci této fáze k realizaci šetření mezi obyvateli 

města, a to formou focus group ‒ setkání s občany a dotazovacího formuláře.  

Setkání s občany bylo uskutečněno v sále Hasičského domu dne 26. 7. 2018 od 17:00 hodin. Na tomto 

setkání byli účastníci stručně seznámeni se současným rámcem poskytování sociálních služeb v okolí města 

Veltrusy a měli možnost vyjádřit potřeby, které v sociální oblasti vnímají. Po skončení setkání byli účastníci 

požádáni o vyplnění dotazovacího formuláře (viz příloha č. 2 Dotazovací formulář ‒ Zjišťování potřeb v 
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oblasti sociálních služeb). Dotazovací formulář byl dále přístupný na podatelně Městského úřadu Veltrusy a 

na webových stránkách města v online podobě, aby měli možnost se k potřebám v oblasti sociálních služeb 

vyjádřit i občané, kteří se nemohli účastnit realizované focus group. Dotazovací formulář bylo možné 

vyplnit do 17. 8. 2018.  

Ze setkání s občany vyplynul požadavek na doplnění závěrečné zprávy o benchmarking dostupnosti 

jednotlivých druhů sociálních služeb v jednotlivých krajích České republiky, který zpracovatel následně do 

závěrečné zprávy zapracoval.  

V rámci této fáze došlo rovněž k vytvoření demografické analýzy města Veltrusy a ORP Kralupy nad Vltavou. 

Součástí analýzy byla také predikce vývoje obyvatelstva v následujících 5 letech, zpracovatel však 

vypracoval prognózu až do roku 2030. Zdrojem dat pro tuto analýzu byla především data Českého 

statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“). 

Zpracovatel také provedl rešerši politiky zabezpečení sociálních služeb Středočeského kraje a širšího 

legislativního rámce, a to v rámci kapitoly 5. Aktuální legislativní podmínky.  

Na základě výše uvedeného a zjištění z Fáze 2 této Studie zpracovatel identifikoval potřebnost jednotlivých 

druhů sociálních služeb včetně specifikace reálných cílových skupin a jejich kvantifikace. Zhodnocení 

potřebnosti jednotlivých druhů sociálních služeb zpracovatel uvádí v rámci kapitoly 6 Analýza dostupnosti 

a potřebnosti sociálních služeb, a to v podkapitolách týkající se potřebnosti jednotlivých služeb. Souhrnné 

závěry zaměřené na zjištěnou potřebnost jsou uvedeny v kapitole 6.34 Závěr. 

3.4 Fáze 4: analýza variant zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb 

V poslední fázi tvorby Studie zpracovatel analyzoval možné varianty zajištění zjištěného potřebného 

rozsahu sociálních služeb a rozpracoval preferovanou variantu z pohledu zajištění realizace, kvality, 

dostupnosti a udržitelnosti, včetně základních rozpočtových ukazatelů, a to v rámci kapitoly 7. Doporučení. 
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4. DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA  

V rámci této kapitoly zpracovatel vypracoval demografickou analýzu města Veltrusy a ORP Kralupy nad 

Vltavou. Tato kapitola je rozdělena na dvě hlavní podkapitoly. První podkapitola se věnuje demografickému 

vývoji a prognóze demografického vývoje města Veltrusy do roku 2030, druhá podkapitola je zaměřena na 

demografickou predikci spádové obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) pro město Veltrusy, a to 

ORP Kralupy nad Vltavou.   

4.1 Demografická analýza města Veltrusy 

Z pohledu počtu obyvatel je město Veltrusy, s 2 1111 obyvateli, osmým nejlidnatějším městem v okrese 

Mělník a 653. nejlidnatějším v rámci celé České republiky. Město není, vzhledem ke své menší rozloze 8 

km2, děleno na části obce/katastrální území. Hustota obyvatel je přibližně dvojnásobná (264 obyvatel na 

km2) oproti průměru České republiky a o 101 obyvatel (72,5 %) vyšší než na úrovni okresu. Město 

v posledních letech zažívá rostoucí populační trend, kdy se celkový počet obyvatel mezi lety 2012 a 2018 

zvýšil o 9,3 % (tj. o 179 obyvatel). Průměrně tedy v posledních 7 letech rostla velikost města Veltrusy o 30 

obyvatel za rok. 

4.1.1 Současný stav 

Předmětem této podkapitoly je demografická analýza sledovaného území z hlediska věkové struktury 

obyvatelstva, predikovaného vývoje počtu obyvatel a vývoje podílu obyvatel ve vybraných věkových 

skupinách (zejména s ohledem na podíl dětí a seniorů).  

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Veltrusy (k 1. lednu daného roku) 

Rok Počet obyvatel Meziroční přírůstek 

2012 1 932 2,6 % 

2013 1 977 2,3 % 

2014 1 998 1,1 % 

2015 2 018 1,0 % 

2016 2 025 0,3 % 

2017 2 068 2,1 % 

2018 2 111 2,1 % 

Zdroj: Český statistický úřad 

Pro účely efektivního strategického plánování rozvoje města v oblasti nabídky sociálních a návazných služeb 

jsou spíše než souhrnné počty obyvatel města klíčové údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových 

skupinách (zejména s ohledem na dělení populace na dětskou, produktivní a poproduktivní generaci). 

Věkovou pyramidu v jednoletých věkových intervalech prezentuje následující graf.  

                                                 

1 Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018 [cit. 2017-05-04]. Dostupné online z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j 
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Ve městě Veltrusy je z hlediska procentuálního zastoupení nižší zastoupení mužů (48,7 %) než žen (51,3 %). 

Ve srovnání s Českou republikou je na sledovaném území o 0,5 % mužů méně, než je průměr České 

republiky, což není způsobeno věkovou strukturou obyvatelstva, která oproti průměru ČR vykazuje nízké 

průměrné stáří. Taková situace totiž spíše nahrává zvýšenému počtu mužů, jelikož muži mají menší 

pravděpodobnost dožití vysokého věku. Průměrný věk muže ve městě Veltrusy byl dle dat ČSÚ k 1. 1. 2018 

přibližně 38,7 let. Ženy jsou dle očekávání v průměru starší, ale rozdíl vůči mužům je menší, než je běžné. 

Průměrný věk žen byl k 1. 1. 2018 na území města 39,6 let. 

Graf 1 Věková struktura města Veltrusy a její srovnání s Českou republikou k 31. 12. 2017 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Z analýzy věkové struktury je zřejmé, že věková struktura města Veltrusy moc nekopíruje věkovou 

strukturu České republiky. Ženy jsou ve Veltrusech v průměru o čtyři roky mladší, než je průměrný věk 
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ženské populace v České republice. Muži jsou pak mladší o dva roky, než je průměr za mužskou populaci 

v rámci ČR. Determinanty tohoto rozdílu jsou relativně vyšší zastoupení obyvatel ve věku 0–25 let, relativně 

menší zastoupení osob starších 72 let a obecně o trochu vyšší úmrtnost. Naděje dožití mužské populace 

v okrese Mělník je 75,6 let, tedy o půl roku nižší než v průměru ČR. Naděje dožití žen je pak 80,9 let. To je 

o 1,2 roku méně než v průměru ČR. 

4.1.2 Predikce vývoje počtu obyvatel 

Na základě výsledků demografické analýzy byla vyhotovena predikce vývoje počtu obyvatel. Predikovaný 

vývoj počtu obyvatel a analýza jejich věkové struktury je jedním z určujících faktorů definující specifické 

potřeby obyvatelstva v oblasti sociálních služeb. Predikce vývoje počtu obyvatel byla vytvořena 

komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry, respektive jejich trendy, vycházejí ze scénáře 

prognózy Českého statistického úřadu ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. Byly 

vytvořeny dvě varianty projekce (s migrací a bez migrace), ve kterých vývoj specifické míry úmrtnosti i 

plodnosti do značné míry kopíruje vývoj predikovaných hodnot ČSÚ pro jejich střední variantu. 

V rámci této analýzy je prezentována predikce, která již bere v úvahu migraci obyvatel. Migrace je 

zejména u menších měst klíčovou složkou populačního vývoje, přestože se jedná o složku vysoce pohyblivou 

a nelze ji spolehlivě odhadovat v delším časovém horizontu. I z tohoto důvodu je projekce s migrací 

omezena pouze do roku 2030 tak, aby měla vypovídající hodnotu. Následující grafické znázornění 

prezentuje predikovaný vývoj celkové populace města Veltrusy. Je zřejmé, že ve sledovaném období je 

očekáván pozvolný růst celkové populace, která by se v roce 2030 měla dle odhadovaného vývoje blížit 

2 550 obyvatel. 

Graf 2 Predikovaný vývoj celkové populace města Veltrusy do roku 2030 (k 31. 12. daného roku) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Tabulka níže prezentuje predikované počty obyvatel v rámci klíčových věkových skupin. Z predikce je 

zřejmé, že by v rámci sledovaného období mělo docházet k růstu počtu obyvatel ve všech věkových 
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skupinách s výjimkou dětské populace, jejíž velikost by mezi lety 2021 a 2027 měla spíše fluktuovat či 

stagnovat než růst. Do roku 2030 by se dle této predikce měl počet obyvatel ve městě Veltrusy zvýšit o 423 

obyvatel. Model předpokládá průměrné migrační saldo (přírůstek) kolem 32 obyvatel za rok. Pokud by se 

migrace zastavila, pak lze očekávat mírný růst populace do roku 2024 a následně velmi mírný pokles do 

roku 2030. 

Tabulka 2 Predikovaný vývoj počtu obyvatel ve městě Veltrusy 

Věková skupina 

Rok 

2017 2020 2025 2030 

Počet dětí 403 426 426 453 

Počet produktivních 1 379 1 428 1 568 1 666 

Počet obyv. 65+ 

(z toho 80+) 

329 

(53) 

361 

(63) 

384 

(91) 

415 

(135) 

Celkem 2 111 2 215 2 377 2 534 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Následující tabulka převádí absolutní hodnoty predikovaného vývoje počtu obyvatel do relativního 

vyjádření. Podíl dětí ve sledovaném období začne klesat od roku 2022 a měl by se propadnout přibližně o 

1,2 %. Procento obyvatel v produktivním věku bude fluktuovat kolem výchozí hodnoty. Podíl obyvatel ve 

věkové skupině 65+ let bude víceméně stagnovat a ke konci období začne růst. Největší změna bude patrná 

ve věkové skupině 80+ let, která by se do roku 2030 měla v relativním i absolutním vyjádření alespoň 

zdvojnásobit, což velmi pravděpodobně vytvoří významný růst poptávky po pečovatelské službě, 

odlehčovacích službách a dalších sociálních službách.  

Tabulka 3 Predikovaný vývoj podílu obyvatel ve městě Veltrusy 

Věková skupina 

Rok 

2017 2020 2025 2030 

Podíl dětí 19,1 % 19,2 % 17,9 % 17,9 % 

Podíl produktivních 65,3 % 64,5 % 66,0 % 65,7 % 

Podíl obyv. 65+ 

(z toho 80+) 

15,6 % 

(2,5 %) 

16,3 % 

(2,8 %) 

16,1 % 

(3,8 %) 

16,4 % 

(5,3 %) 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Následující grafické znázornění ilustruje predikovaný vývoj dvou základních demografických ukazatelů, a to 

podílu dětí a podílu osob v poproduktivním věku na celkové populaci, do roku 2030. Podíl dětí by měl do 
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roku 2021 víceméně stagnovat na hodnotě kolem 19,2 %. Posléze bude následovat výrazný pokles až na 

hodnotu kolem 17,5 % v roce 2026, což bude způsobeno relativně silnou základnou dětí, kterým bylo 

začátkem roku 2018 sedm až jedenáct let, a která bude statisticky přecházet do produktivní generace a 

počty nově narozených dětí budou relativně nižší než početnost těchto ročníků (tj. 2006, 2007, 2008, 2009 

a 2010). Dále pak u relativního zastoupení seniorské populace je očekáván růst do roku 2023, a následný 

propad v letech 2024, 2025 a 2026. Výraznější růst (až o 1 % za rok) se dá předpokládat spíše až mezi roky 

2033 a 2043. 

Graf 3 Predikovaný vývoj podílu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci města Veltrusy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 
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4.2 Demografická predikce v ORP Kralupy nad Vltavou 

Město Veltrusy spadá pod správní působnost obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou. Z pohledu 

poptávky po případné nabídce sociálních služeb ve Veltrusech se jedná o nejvíce relevantní nadřazené 

území. Proto je vhodné znát i jeho předpokládaný demografický vývoj a současnou demografickou 

strukturu. 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Podobně jako v případě města Veltrusy je v ORP Kralupy nad Vltavou větší zastoupení dětské populace  

a relativně menší zastoupení osob starších 55 let. V ORP je také zvýšené zastoupení obyvatel v období 

zralosti (zejména 37-45 let), zatímco ve Veltrusech to bylo spíše na přelomu období zralosti a středního 
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Graf 4 Srovnání věkové struktury ORP Kralupy nad Vltavou s městem Veltrusy a Českou republikou 
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věku (40-50 let). Nicméně mezi 6 a 25 lety věku je na úrovni ORP výrazně nižší relativní zastoupení 

populace. Obecně lze říci, že se věková struktura ORP Kralupy nad Vltavou podobá spíše struktuře celé 

České republiky než zkoumaného města Veltrusy. Průměrný věk mužů (39,8 let) leží přibližně mezi 

hodnotou pro Českou republiku a hodnotou pro město Veltrusy. Průměrný věk žen (42,3 let) je výrazně 

bližší hodnotě za celou republiku. 

Tabulka 4 Srovnání průměrného věku na úrovni města, ORP a republiky 

Průměrný věk 
(k 1. 1. 2018) 

Město Veltrusy ORP Kralupy nad Vltavou Česká republika 

Muži 38,7 let 39,8 let 40,8 let 

Ženy 39,6 let 42,3 let 43,6 let 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Očekávaný směr populačního vývoje je na úrovni ORP shodný jako v samotném městě Veltrusy. Avšak 

intenzita růstu by měla být nižší. Celková velikost ORP Kralupy nad Vltavou by při zachování průměrného 

migračního přírůstku kolem 210 obyvatel měla vzrůst do roku 2030 o 6 procent, přibližně na 33 525 

obyvatel. 

Graf 5 Predikce celkové populace ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Tabulka 5 zachycuje věkovou strukturu predikovaného složení obyvatelstva. Růst počtu dětí by měl být 

v ORP přítomen do roku 2024 a následně by měl začít pozvolna klesat. Oproti tomu velikost produktivní  

i poproduktivní generace by měla po celé predikované období růst, a to zejména u obyvatel starších 80 let 
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Tabulka 5 Predikovaný vývoj počtu obyvatel v ORP Kralupy nad Vltavou 

Věková skupina 

Rok 

2017 2020 2025 2030 

Počet dětí 5 368 5 650 5 555 5 389 

Počet produktivních 20 553 20 595 21 227 21 593 

Počet obyv. 65+ 

(z toho 80+) 

5 669 

(1 117) 

5 908 

(1 189) 

6 147 

(1 505) 

6 544 

(1 988) 

Celkem 31 590 32 153 32 929 33 525 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Koncové relativní zastoupení jednotlivých věkových skupin v ORP Kralupy nad Vltavou je prezentováno 

v následující tabulce a v roce 2030 by mělo být ve srovnání s městem Veltrusy o 1,8 % (10%) nižší u dětí, 

o 1,3 % (2%) nižší u produktivní generace, o 3,1 % (19%) vyšší u seniorské populace a o 3,9 % (74%) vyšší  

u populace 80+ let. Poptávka po sociálních službách tedy poroste v okolí města relativně rychleji než přímo 

na jeho území. 

Tabulka 6 Predikovaný vývoj podílu obyvatel v ORP Kralupy nad Vltavou 

Věková skupina 

Rok 

2017 2020 2025 2030 

Podíl dětí 17,0 % 17,6 % 16,9 % 16,1 % 

Podíl produktivních 65,1 % 64,0 % 64,4 % 64,4 % 

Podíl obyv. 65+ 

(z toho 80+) 

17,9 % 

(5,4 %) 

18,4 % 

(5,8 %) 

18,7 % 

(7,1 %) 

19,5 % 

(9,2 %) 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Nejvýznamnější rozdíl následujícího grafu vůči grafu na úrovni města (Graf 3) je prohozená pozice obou 

křivek po celé sledované období.  Ve Veltrusech je a bude do roku 2030 více dětí než seniorů, zatímco 

v ORP Kralupy nad Vltavou je již dnes více seniorů a od roku 2021 se bude jejich relativní počet vůči dětské 

generaci zvětšovat.   
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Graf 6 Predikovaný vývoj podílu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci ORP Kralupy nad Vltavou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Velmi významná je také problematika vývoje počtu osob se zdravotním postižením. Její sledování Českým 

statistickým úřadem není zatím příliš frekventované a zároveň výstupní data nejsou publikována za 

jednotlivé kraje, okresy či ORP. Následující analýza je z tohoto důvodu založena na těchto třech 

předpokladech: 

1. Podíl osob se zdravotním postižením se ve sledovaných věkových intervalech na úrovni ORP 

Kralupy nad Vltavou liší pouze nevýznamně od průměru České republiky. 

2. Vývoj podílu osob se zdravotním postižením bude ve všech sledovaných věkových intervalech 

stabilní na úrovni hodnot roku 2012.  

3. Velikost a struktura populace se bude vyvíjet podle středního odhadu s migrací           

prezentovaného výše. 

Za výše zmíněných předpokladů bude počet osob se zdravotním postižením (dále též „OZP“) v následujících 

13 letech růst rychlejším (alespoň dvojnásobným) tempem než celková populace. Za sledované období 

(2017-2030) by při splnění výše zmíněných předpokladů měl počet OZP vzrůst téměř o 16 %, na přibližně 3 

830 osob. Je možné, že pokroky v medicíně tento růst zpomalí, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by 

mělo docházet ke stagnaci nebo poklesu počtu OZP. 
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Graf 7 Predikce vývoje počtu osob se zdravotním postižením v ORP Kralupy nad Vltavou do roku 2050 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad, Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2013 

4.2.1 Závěry demografické analýzy 

Město Veltrusy je s 2 111 obyvateli 653. nejlidnatějším městem/obcí v rámci celé České republiky. Ve 

městě je sice zvýšená hustota zalidnění vůči průměru za celou Českou republiku, avšak touto hodnotou (264 

obyvatel na km2) se nijak významně nevymyká vůči ostatním obcím s podobnou velikostí populace. Ve 

městě je vůči pohlavní struktuře České republiky o 0,5 % méně mužů a 0,5 % více žen. Muži i ženy ve městě 

jsou v průměru výrazně mladšího věku, než jak je tomu běžné na úrovni celé České republiky. Město pak 

leží v okrese i ORP, ve kterém je nižší naděje dožití než v celé ČR, tedy je zde vyšší úmrtnost, což je 

jedním z faktorů nižšího věkového průměru ve městě Veltrusy. 

Město v posledních letech zažívá pozitivní migrační vývoj, a to ve větší intenzitě než v rámci celého okresu 

Mělník i ORP Kralupy nad Vltavou. Přirozená obměna populace je zde stejná jako na úrovni okresu, tj. 

neutrální až mírně kladná, a mírně horší než na úrovni ORP. Jinými slovy by velikost populace města i 

okresu víceméně stagnovala, kdyby nedocházelo k žádnému migračnímu toku, avšak docházelo by ke 

změnám ve věkové struktuře směřující k postupnému stárnutí populace. 

Za předpokladu pozitivního vývoje specifických měr úmrtnosti i plodnosti (v souladu s metodologií ČSÚ)  

a relativní stability migračního vývoje (dle trendu posledních 5 let) lze očekávat značný růst populace  

v predikovaném období následujících 13 let, kdy by celkový počet obyvatel mohl vzrůst o zhruba 20 % (tj. 

420 osob). Naplnění této predikce bude závislé na dostatečné výstavbě nového bydlení, která se bude 

odvíjet z územního plánování v příštích letech. V případě úplného zastavení migračních toků města lze 

očekávat růst jeho velikosti zhruba do roku 2024, který by se následně měl otočit v mírný pokles. 

Z pohledu věkových skupin lze v příštích 13 letech očekávat pozvolný nárůst (v některých letech stagnaci či 

mírný pokles) počtu dětí, do roku 2030 o zhruba 50, a dále pak růst velikosti produktivní i poproduktivní 

generace. Skutečnost, že by měla růst velikost produktivní generace, je velmi pozitivním zjištěním, které 
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je ve městech podobné i větší velikosti poměrně málo časté. Z pohledu sociálních služeb je pak důležité 

sledovat vývoj počtu seniorů, kteří poptávají sociální služby nejvíce. Do roku 2030 lze očekávat růst počtu 

osob starších 65 let o přibližně 85, tj. o 26 %. Výraznější relativní změna bude patrná ještě u více potřebné 

věkové kategorie 80 a více let, jejíž růst velikosti se očekává o zhruba 150 % respektive 82 osob. Obecně je 

pak z výše uvedeného zřejmé, že relativní zastoupení dětské populace na celkovém počtu obyvatel města 

bude v čase klesat, a naopak podíl seniorů poroste. Tento negativní demografický vývoj je typický pro celou 

Českou republiku, ve městě Veltrusy bude však mít nižší intenzitu, což městu přináší realističtější možnosti 

se s ním dostatečně efektivně vypořádat. 

Poptávka po sociálních službách na území města Veltrusy bude také ovlivněna obyvatelstvem žijícím v jeho 

blízkém okolí. Z tohoto důvodu byla zařazena demografická analýza i predikce v rámci celého ORP Kralupy 

nad Vltavou. Hlavním zjištěním je větší podobnost věkového složení ORP s populací České republiky než  

s populací Veltrus. Nejvíce se to projevuje ve věkové skupině 6-25 let, která je ve městě v relativním 

vyjádření významně početnější. Zároveň pak lze na úrovni ORP očekávat také pozitivní populační vývoj 

(růst), avšak v pomalejším tempu než ve Veltrusech. Celková populace ORP by tak měla do roku 2030 vzrůst  

o přibližně 6 % (tj. o 1 935 obyvatel) a po odečtu Veltrus pouze o 5 %. Růst počtu dětí by měl být v ORP 

přítomen do roku 2024 (celkem o zhruba 300 dětí) a následně by měl začít pozvolna klesat. Oproti tomu 

velikost produktivní i poproduktivní generace by měla po celé predikované období růst, a to zejména  

u obyvatel starších 80 let. Nicméně růst seniorské populace bude o zhruba 40 % pomalejší než v samotných 

Veltrusech.  
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5. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY 

V této kapitole jsou představeny a analyzovány legislativní podmínky související s poskytováním sociálních 

služeb, a to jak z hlediska právních předpisů České republiky, tak předpisů Středočeského kraje, a to  

v souvislosti s případným zařazením do sítě sociálních služeb, resp. s financováním služeb z veřejných 

zdrojů.  

Zákon o sociálních službách  

Klíčovým právním předpisem, který upravuje poskytování sociálních služeb v České republice, je již výše 

zmiňovaný zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů).  

V zákoně o sociálních službách jsou zejména vymezeny jednotlivé druhy sociálních služeb, způsob jejich 

poskytování (pobytová, ambulantní nebo terénní forma), komu jsou určeny a jaké základní činnosti musí 

svým klientům poskytovat. Vymezení základních činností je jedním z klíčových prvků zákona o sociálních 

službách, a to primárně ve vazbě na jejich financování z veřejných zdrojů. Veřejné prostředky jsou určeny 

právě výhradně na zajištění základních činností sociální služby. 

Současně zákon o sociálních službách rovněž definuje klíčové pracovní pozice v oblasti sociálních služeb,  

a to včetně požadavků na jejich kvalifikaci. Pro poskytování sociální služby je klíčová role sociálního 

pracovníka (dle § 109 zákona o sociálních službách), který zajišťuje kvalitu poskytování sociální služby  

a současně metodicky vede pracovníky v sociálních službách. 

Vyhláška 505/2006 Sb.  

Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále též 

„vyhláška 505/2006“) je dalším důležitým právním předpisem v oblasti poskytování sociálních služeb. 

Jednak konkrétně definuje základní činnosti sociálních služeb vymezené v zákoně o sociálních službách a 

jednak také stanovuje maximální výši úhrad, které mohou za poskytnutí základních činností sociální služby 

poskytovatelé klientům účtovat. Jedná se tak o klíčový dokument při ekonomickém rozhodování, jaké druhy 

sociálních služeb poskytovat. 

Registrace sociální služby  

K tomu, aby mohla právnická nebo fyzická osoba poskytovat sociální služby, musí mít vydáno oprávnění  

k poskytování sociálních služeb, které má podobu rozhodnutí o registraci. Podmínky pro registraci jsou 

rovněž vymezeny v zákoně o sociálních službách (zejména pak v § 79 tohoto zákona).  

Registraci sociálních služeb mají v přenesené působnosti jednotlivé krajské úřady a Magistrát Hl. města 

Prahy. Pokud je služba registrována např. u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, může její 

poskytovatel tuto službu poskytovat rovněž v jiných krajích, a to dle vymezení její územní působnosti, což 

je opět uvedeno v registraci, resp. v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Registrace je udělena na 

dobu neurčitou, poskytovatel sociální služby je povinen pouze oznamovat vzniklé změny. Po podání žádosti 

o registraci sociální služby musí odpovědný orgán (kraj) rozhodnout do 30 dnů.  
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K žádosti o registraci sociální služby se přikládá: 

 doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány 

sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat; 

 doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejném zdravotním pojištění, na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti; 

 čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, 

nebyl prohlášen konkurs, nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení; 

 doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby; 

 doklad o bezúhonnosti právnické osoby; 

 doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost a osvědčení o 

absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů fyzických osob, které budou přímo poskytovat 

sociální služby (odborná způsobilost se posuzuje dle § 110 odst. 4, 5 a 6 a § 116 odst. 5, § 116a a § 

117 zákona o sociálních službách). 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 -2019 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015-2019 (dále též „SPRSS“) 

je klíčovým dokumentem v oblasti poskytování sociálních služeb na krajské úrovni, a to primárně ve vazbě 

na financování sociálních služeb z veřejných prostředků. Povinnost vypracování SPRSS ukládá krajům a Hl. 

městu Praze zákon o sociálních službách, konkrétně § 95 tohoto zákona. SPRSS mohou současně 

vypracovávat jednotlivé obce a města.  

V rámci střednědobého plánování je zjišťována potřeba obyvatel kraje po jednotlivých druzích sociálních 

služeb. Na základě výsledků těchto zjištění je stanovena síť sociálních služeb, u které se předpokládá, že 

bude financována z prostředků MPSV a kraje.  

Z hlediska Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015-2019 je 

klíčová podporovaná kapacita, resp. rozvoj sociálních služeb a kritéria vstupu do sítě sociálních služeb. 

SPRSS ve Středočeském kraji definuje 10 základních kritérií pro vstup sociální služby do krajské sítě 

sociálních služeb. Jsou to: 

 Služba je nejpozději k 1.1. daného roku řádně registrovaná a splňuje všechny zákonné požadavky 

dle zákona o sociálních službách. 

 Služba je v souladu s cíli a prioritami SPRSS ve Středočeském kraji na období 2015–2019. 

 Služba naplňuje požadavky Středočeského kraje definované „Popisem podporovaných druhů 

sociálních služeb v síti Středočeského kraje pro daný rok“. 

 Potřebnost služby je jasně deklarována místně příslušnou obcí s rozšířenou působností, případně 

krajem (zvláště u služeb se slabší vazbou na místní komunitu). 

 Obec, popř. kraj požadující zajištění nové služby na svém území deklaruje, že bude službu 

spolufinancovat ze svého rozpočtu. 

 Služba dodržuje princip vícezdrojového financování. 



  Aktuální legislativní podmínky 

 

 

 
Stránka | 22 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

 

 Poskytovatel služby je schopen zajistit kvalitu dané služby na základě své odbornosti, zkušenosti či 

garance. 

 S výjimkou odůvodněných případů, které posoudí Středočeský kraj ve spolupráci s ORP je 

požadováno, aby služba měla historii poskytování. 

 Poskytovatel služby aktivně spolupracuje s úřadem příslušné obce s rozšířenou působností. 

 Poskytovatel služby účinně spolupracuje s Odborem sociálních věcí Středočeského kraje v oblasti 

reportingu dat, registračních povinností, náležitostí dotačního řízení, finanční kontroly apod. 

Shrnutí 

Poskytování sociálních služeb je v současné době ošetřeno primárně v zákoně o sociálních službách. Pokud 

chtějí poskytovatelé čerpat finanční prostředky ve formě dotace na provoz (z rozpočtu MPSV a jednotlivých 

krajů) musí se dále řídit pravidly, která stanovují jednotlivé kraje.  

Čerpat prostředky z veřejných zdrojů pak mohou jak subjekty veřejnoprávní (příspěvkové organizace, 

organizační složky obcí, měst a městských částí), tak i subjekty soukromé. 
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6. ANALÝZA DOSTUPNOSTI A POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V rámci této kapitoly provedl zpracovatel analýzu sociálních služeb ve městě Veltrusy a okolních obcích, a 

to zejména se zaměřením na současný stav poskytovaných sociálních služeb, tedy jejich dostupnost, a na 

potřebnost jednotlivých sociálních služeb z pohledu reálných cílových skupin. Kapitola je členěna do 

podkapitol dle jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). 

6.1 Azylové domy 

Sociální služba azylové domy je vymezena v § 57 zákona o sociálních službách, a je poskytována výhradně 

v pobytové formě na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Za 

poskytování sociálních služeb v azylových domech hradí osoby úhradu za ubytování a stravu.  

Standardem v České republice je, že cca 65 % kapacit azylových domů je určeno pro převažující cílovou 

skupinu osoby bez přístřeší, cca 27 % pro rodiny s dítětem/dětmi, cca 3 % pro osoby v krizi a zbylých cca 5 % 

pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a azylanti a osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu azylové domy. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 

poskytujících sociální službu azylové domy sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu azylové domy poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou, Mělník, Roudnice nad Labem, 

Kladno a Praha.  
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Obrázek 1 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby azylové domy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka 7 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby azylové domy 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy (počet 
lůžek) 

Dostupnost 
pro obyvatele 

města 
Veltrusy 

Farní charita Kralupy 
nad Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; 
osoby bez přístřeší; osoby v krizi; osoby žijící v 
sociálně vyloučených komunitách; etnické menšiny 

33 ANO 

Město Mělník Mělník 
osoby bez přístřeší; osoby v krizi; rodiny  
s dítětem/dětmi 

42 ANO 

Město Mělník Mělník 
osoby bez přístřeší; osoby v krizi; rodiny  
s dítětem/dětmi 

62 ANO 

Azylový dům Kladno, 
o.p.s. 

Kladno 
oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby 
bez přístřeší; osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi 

24 ANO 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Kladno 

Kladno 
osoby bez přístřeší; osoby v krizi; rodiny  
s dítětem/dětmi 

20 NE 

Zařízení sociální 
intervence Kladno 

Kladno osoby bez přístřeší 58 ANO 

Farní charita Roudnice 
nad Labem 

Roudnice nad 
Labem 

osoby bez přístřeší 30 ANO 

NADĚJE 
Roudnice nad 

Labem 
oběti domácího násilí; osoby bez přístřeší; rodiny  
s dítětem/dětmi 

45 ANO 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy (počet 
lůžek) 

Dostupnost 
pro obyvatele 

města 
Veltrusy 

Arcidiecézní charita 
Praha 

Praha-
Čakovice 

osoby bez přístřeší 34 ANO 

Armáda spásy v České 
republice, z.s. 

Praha 7 osoby bez přístřeší 108 ANO 

K srdci klíč, o. p. s. Praha 6 osoby bez přístřeší 26 ANO 

Kolpingova rodina Praha 
8 

Praha 8 
osoby bez přístřeší; osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi 

22 NE 

Otevřené srdce, o.p.s. Praha 7 osoby v krizi 56 NE 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svých zařízeních sociální službu azylové domy 

12 poskytovatelů, z čehož služby 9 poskytovatelů s celkovou kapacitou 462 lůžek mohou za předpokladu 

volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. V rámci výše identifikovaných 

dostupných zařízení je tato sociální služba poskytována následujícím cílovým skupinám: děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; osoby bez přístřeší; 

osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; etnické menšiny; rodiny s dítětem/dětmi; 

oběti trestné činnosti. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby azylové domy na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jednu kapacitu této sociální služby. 

Tabulka 8 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby azylové domy 

Kraj Počet obyvatel Okamžitá kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 857 1 494,2 

Jihočeský kraj 638 782 397 1 609,0 

Jihomoravský kraj 1 178 812 798 1 477,2 

Karlovarský kraj 296 749 174 1 705,5 

Kraj Vysočina 508 952 218 2 334,6 

Královéhradecký kraj 550 804 224 2 458,9 

Liberecký kraj 440 636 198 2 225,4 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 1 258 961,7 

Olomoucký kraj 633 925 708 895,4 

Pardubický kraj 517 087 236 2 191,0 

Plzeňský kraj 578 629 298 1 941,7 

Středočeský kraj 1 338 982 526 2 545,6 

Ústecký kraj 821 377 868 946,3 

Zlínský kraj 583 698 411 1 420,2 

Celá ČR 10 578 820 7 171 1 475,2 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, ČSÚ, vlastní analýza 
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Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

azylové domy cca 1 475 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni cca 

2 546 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském 

kraji méně dostupná a zároveň se jedná o nejnižší dostupnost této služby v porovnání s ostatními kraji. 

Nejvyšší míru dostupnosti lze pozorovat v Olomouckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby azylové domy. 

6.2 Centra denních služeb 

Sociální služba centra denních služeb je vymezena v § 45 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v ambulantní formě osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Za poskytování služeb 

v centrech denních služeb hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 37 % kapacit center denních služeb je určeno pro převažující 

cílovou skupinu osoby s mentálním postižením, cca 33 % pro seniory, cca 18 % pro osoby s kombinovaným 

postižením a zbylých cca 12 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby se zdravotním 

postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby 

s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dítětem/dětmi. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

centra denních služeb sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města 

Veltrusy se nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu centra 

denních služeb. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby centra denních služeb na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 9 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby centra denních služeb 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 55,758 22 965,5 

Jihočeský kraj 638 782 15,700 40 686,8 

Jihomoravský kraj 1 178 812 47,857 24 632,0 

Karlovarský kraj 296 749 8,250 35 969,6 

Kraj Vysočina 508 952 40,995 12 415,0 

Královéhradecký kraj 550 804 31,272 17 613,3 
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Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Liberecký kraj 440 636 46,892 9 396,8 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 52,497 22 850,8 

Olomoucký kraj 633 925 43,264 14 652,5 

Pardubický kraj 517 087 19,850 26 049,7 

Plzeňský kraj 578 629 6,245 92 654,8 

Středočeský kraj 1 338 982 26,092 51 317,7 

Ústecký kraj 821 377 20,276 40 509,8 

Zlínský kraj 583 698 25,630 22 774,0 

Celá ČR 10 578 820 440,578 24 011,2 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, ČSÚ, vlastní analýza 

Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby centra denních služeb cca 24 011 obyvatel. V případě Středočeského kraje se 

tato hodnota pohybuje na úrovni cca 51 318 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a zároveň se jedná o druhou nejnižší dostupnost 

této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze pak sledovat v Plzeňském kraji a na 

druhé straně nejvyšší v Olomouckém kraji.    

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby centra denních služeb. 

6.3 Denní stacionáře 

Sociální služba denní stacionáře je vymezena v § 46 zákona o sociálních službách a je poskytována výhradně 

v ambulantní formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení,  

a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Za poskytování služeb v denních stacionářích hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu 

stanoveném smlouvou.  

Standardem v České republice je, že cca 42 % kapacit denních stacionářů je určeno pro převažující cílovou 

skupinu osoby s mentálním postižením, cca 32 % pro osoby s kombinovaným postižením, cca 16 % pro 

seniory a zbylých cca 10 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním 

postižením a osoby s chronickým onemocněním. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu denní stacionáře. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 
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poskytujících sociální službu denní stacionáře sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu denní stacionáře poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Vojkovice, Obříství, Neratovice, Odolena Voda  

a Klecany.  

Obrázek 2 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby denní stacionáře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 10 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby denní stacionáře 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Alzheimercentrum 
Zlosyň o.p.s. 

Vojkovice 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby  
s jiným zdravotním postižením; osoby  
s kombinovaným postižením; osoby se zdravotním 
postižením 

10 ANO 

Dům Kněžny Emmy ‒ 
domov pro seniory 

Neratovice 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby se 
zdravotním postižením; senioři 

12 ANO 

Farní charita Neratovice Obříství 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 

10 NE 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Farní charita Neratovice Odolena Voda 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 

8 NE 

Národní ústav duševního 
zdraví 

Klecany 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby  
s chronickým onemocněním; senioři 

10 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních sociální službu denní stacionáře 

4 poskytovatelé, z čehož služby 3 poskytovatelů mohou za předpokladu volné kapacity využívat i obyvatelé 

města Veltrusy a okolních obcí. V rámci výše identifikovaných dostupných zařízení je tato sociální služba 

poskytována následujícím cílovým skupinám: osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s jiným 

zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři; osoby 

s chronickým onemocněním.  

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby denní stacionáře na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 11 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby denní stacionáře 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 270,996 4 725,2 

Jihočeský kraj 638 782 57,379 11 132,7 

Jihomoravský kraj 1 178 812 136,191 8 655,6 

Karlovarský kraj 296 749 35,363 8 391,5 

Kraj Vysočina 508 952 130,808 3 890,8 

Královéhradecký kraj 550 804 92,098 5 980,6 

Liberecký kraj 440 636 54,636 8 064,9 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 226,197 5 348,8 

Olomoucký kraj 633 925 110,887 5 716,9 

Pardubický kraj 517 087 75,179 6 878,1 

Plzeňský kraj 578 629 48,358 11 965,5 

Středočeský kraj 1 338 982 164,883 8 120,8 

Ústecký kraj 821 377 52,866 15 537,0 

Zlínský kraj 583 698 86,169 6 773,9 

Celá ČR 10 578 820 1 542,010 6 860,4 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby denní stacionáře cca 6 860 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 8 121 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a zároveň se jedná o šestou nejnižší dostupnost této 
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služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze pak sledovat v Ústeckém kraji, nejvyšší 

naopak v Kraji Vysočina. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby denní stacionáře. 

6.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je vymezena v § 48 zákona o sociálních službách 

a je poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za pobytové služby 

poskytované v domovech pro osoby se zdravotním postižením hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za 

péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Standardem v České republice je, že cca 64 % kapacit domovů pro osoby se zdravotním postižením je 

určeno pro převažující cílovou skupinu osoby s mentálním postižením, cca 19 % pro osoby s kombinovaným 

postižením, cca 13 % pro osoby se zdravotním postižením a zbylá cca 4 % pak pro ostatní cílové skupiny, 

mezi které patří osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým 

onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb 

nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením sídlo 

ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných 

zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují poskytovatelé 

sociálních služeb v následujících dopravně a časově dostupných městech: Neratovice, Kojetice, Kostelec 

nad Labem, Slaný, Kladno a Praha.  
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Obrázek 3 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 12 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Rybka, poskytovatel 
sociálních služeb 

Neratovice 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením 

30 ANO 

Vyšší Hrádek, 
poskytovatel sociálních 

služeb 

Kostelec nad 
Labem, 
Kojetice 

osoby s mentálním postižením 58 ANO 

Bellevue, poskytovatel 
sociálních služeb 

Slaný 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením 

35 ANO 

Zahrada, poskytovatel 
sociálních služeb 

Kladno osoby s mentálním postižením 52 ANO 

Arcidiecézní charita 
Praha 

Praha 6 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby se zdravotním postižením 

76 ANO 

Dětské centrum Paprsek Praha 6 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením 

7 NE 

Domov sociálních služeb 
Vlašská 

Praha 6 osoby s mentálním postižením 38 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 
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Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svých zařízeních sociální službu domovy pro 

osoby se zdravotním postižením 7 poskytovatelů, z čehož služby 6 poskytovatelů s celkovou kapacitou 289 

lůžek mohou za předpokladu volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. V rámci 

výše identifikovaných zařízení je tato sociální služba poskytována následujícím cílovým skupinám: osoby  

s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 

zdravotním postižením. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

na krajské a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby 

v jednotlivých krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jednu kapacitu této sociální služby. 

Tabulka 13 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 1 189 1 077,0 

Jihočeský kraj 638 782 674 947,7 

Jihomoravský kraj 1 178 812 990 1 190,7 

Karlovarský kraj 296 749 398 745,6 

Kraj Vysočina 508 952 569 894,5 

Královéhradecký kraj 550 804 676 814,8 

Liberecký kraj 440 636 293 1 503,9 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 1 026 1 179,2 

Olomoucký kraj 633 925 1 057 599,7 

Pardubický kraj 517 087 672 769,5 

Plzeňský kraj 578 629 1 076 537,8 

Středočeský kraj 1 338 982 1 114 1 202,0 

Ústecký kraj 821 377 1 362 603,0 

Zlínský kraj 583 698 991 589,0 

Celá ČR 10 578 820 12 087 875,2 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

domovy pro osoby se zdravotním postižením cca 875 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni 1 202 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a zároveň se jedná o druhou nejnižší dostupnost této 

služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze pozorovat v Libereckém kraji, nejvyšší 

pak v Plzeňském kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 
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identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby domovy pro osoby se 

zdravotním postižením. 

6.5 Domovy pro seniory 

Sociální služba domovy pro seniory je vymezena v § 49 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za pobytové služby poskytované v domovech pro 

seniory hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Standardem v České republice je, že cca 99 % kapacit domovů pro seniory je určeno pro převažující cílovou 

skupinu senioři a zbylé cca 1 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby s kombinovaným 

postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným 

postižením a osoby s chronickým onemocněním. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu domovy pro seniory. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb má na území města 

Veltrusy své zařízení jeden z identifikovaných poskytovatelů. Obrázek níže zobrazuje rozmístění všech 

identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu domovy pro seniory poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech (kromě města Veltrusy): Velvary, Lužec nad 

Vltavou, Neratovice, Bořanovice, Krabčice, Mělník, Roudnice nad Labem, Praha a Kladno. 
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Obrázek 4 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby domovy pro seniory 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 14 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby domovy pro seniory 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Amfion sanatorium, 
s.r.o. 

Mělník senioři 12 ANO 

Centrum seniorů Mělník, 
příspěvková organizace 

Mělník 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; senioři 

110 ANO 

Centrum seniorů Mělník, 
příspěvková organizace 

Mělník 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; senioři 

58 ANO 

ČERVENÝ MLÝN 
VŠESTUDY, poskytovatel 

sociálních služeb 
Veltrusy 

osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; senioři 

62 ANO 

Dům Kněžny Emmy ‒ 
domov pro seniory 

Neratovice senioři 76 ANO 

Senior-komplex s.r.o. 
Lužec n. Vlt., 

Mělník  
senioři 18 ANO 

Domov Kladno-Švermov, 
poskytovatel sociálních 

služeb 
Kladno senioři 254 ANO 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Domov pro seniory 
Kladno 

Kladno senioři 133 ANO 

Domov Velvary, 
poskytovatel sociálních 

služeb 
Velvary 

osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s tělesným postižením; 
osoby se zdravotním postižením; senioři 

95 ANO 

Domov pro seniory 
Hortenzie 

Bořanovice senioři 65 ANO 

Diakonie ČCE ‒ středisko 
v Krabčicích 

Roudnice n. 
L. 

senioři 28 ANO 

Domov důchodců 
Roudnice nad Labem, 

příspěvková organizace 

Roudnice n. 
L. 

senioři 36 ANO 

Česká katolická charita Praha 6 senioři 27 NE 

Domov pro seniory 
Ďáblice 

Praha 8 senioři 172 ANO 

Domov pro seniory Elišky 
Purkyňové 

Praha 6 senioři 273 NE 

Domov pro seniory 
Kobylisy 

Praha 8 senioři 92 ANO 

Domov pro seniory Nová 
slunečnice 

Praha 8 senioři 258 NE 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Praha 9 

Praha 9 senioři 32 ANO 

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha 

Praha 6 osoby s jiným zdravotním postižením; senioři 10 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svých zařízeních sociální službu domovy pro 

seniory 18 poskytovatelů, z čehož služby 15 poskytovatelů s celkovou kapacitou 1 253 lůžek mohou za 

předpokladu volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. V rámci výše 

identifikovaných zařízení je tato sociální služba poskytována následujícím cílovým skupinám: senioři; osoby 

s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným 

zdravotním postižením. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby domovy pro seniory na krajské a 

celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jednu kapacitu této sociální služby. 

Tabulka 15 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby domovy pro seniory 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 2 649 483,4 

Jihočeský kraj 638 782 2 890 221,0 

Jihomoravský kraj 1 178 812 2 736 430,9 

Karlovarský kraj 296 749 895 331,6 

Kraj Vysočina 508 952 2 044 249,0 

Královéhradecký kraj 550 804 2 189 251,6 
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Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Liberecký kraj 440 636 973 452,9 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 4 491 269,4 

Olomoucký kraj 633 925 2 675 237,0 

Pardubický kraj 517 087 2 059 251,1 

Plzeňský kraj 578 629 1 729 334,7 

Středočeský kraj 1 338 982 4 722 283,6 

Ústecký kraj 821 377 3 381 243,0 

Zlínský kraj 583 698 2 436 239,6 

Celá ČR 10 578 820 35 869 294,9 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

domovy pro seniory cca 295 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni 

cca 284 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském 

kraji více dostupná, ale zároveň se jedná o šestou nejnižší dostupnost této služby v porovnání s ostatními 

kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze pozorovat v kraji Hl. město Praha, nejvyšší naopak v Jihočeském kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby domovy pro seniory. 

6.6 Domovy se zvláštním režimem 

Sociální služba domovy se zvláštním režimem je vymezena v § 50 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 

duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za pobytové služby poskytované v domovech se 

zvláštním režimem hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Standardem v České republice je, že cca 76 % kapacit domovů se zvláštním režimem je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby s chronický duševním onemocněním, cca 11 % pro seniory, cca 5 % pro 

osoby s chronickým onemocněním a zbylých cca 8 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby 

s jiným zdravotním postižením, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby 

s kombinovaným postižením, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením a osoby s mentálním 

postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu domovy se zvláštním režimem. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 
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z poskytovatelů poskytujících sociální službu domovy se zvláštním režimem sídlo ani žádné ze svých zařízení 

na území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu domovy se zvláštním režimem poskytují poskytovatelé sociálních 

služeb v následujících dopravně a časově dostupných městech: Vojkovice, Lužec nad Vltavou, Libčice nad 

Vltavou, Roztoky, Neratovice, Mělník, Krabčice, Horoměřice, Roudnice nad Labem, Slaný a Praha.  

Obrázek 5 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby domovy se zvláštním režimem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka 16 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby domovy se zvláštním režimem 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Alzheimercentrum 
Zlosyň o.p.s. 

Vojkovice 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s 
jiným zdravotním postižením 

117 ANO 

Amfion sanatorium, 
s.r.o. 

Mělník osoby s chronickým duševním onemocněním 12 ANO 

Centrum seniorů Mělník, 
příspěvková organizace 

Mělník 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby se 
zdravotním postižením; senioři 

66 ANO 

Dům Kněžny Emmy ‒ 
domov pro seniory 

Neratovice osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři 14 ANO 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Senior-komplex s.r.o. 
Lužec n. Vlt., 

Mělník  
osoby se zdravotním postižením; senioři 133 ANO 

Domov Slaný, 
poskytovatel sociálních 

služeb 
Slaný osoby s chronickým duševním onemocněním 50 ANO 

Domov Alzheimer 
Roztoky u Prahy z.ú. 

Roztoky 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s 
jiným zdravotním postižením 

60 ANO 

Domov seniorů Fénix, 
s.r.o. 

Horoměřice osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři 60 ANO 

Národní ústav pro 
autismus, z.ú. 

Libčice nad 
Vltavou; 
Praha 8 

osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s 
tělesným postižením 

8 ANO 

Diakonie ČCE ‒ středisko 
v Krabčicích 

Krabčice osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři 86 ANO 

Domov důchodců 
Roudnice nad Labem, 

příspěvková organizace 

Roudnice nad 
Labem 

osoby s chronickým duševním onemocněním 96 ANO 

ALZHEIMER HOME z.ú. Praha 8 osoby s chronickým duševním onemocněním 30 ANO 

Domov pro seniory 
Ďáblice 

Praha 8 osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři 15 ANO 

Domov pro seniory Elišky 
Purkyňové 

Praha 6 senioři 19 NE 

Domov pro seniory 
Kobylisy 

Praha 8 senioři 119 ANO 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Praha 9 

Praha 9 osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři 19 ANO 

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha 

Praha 6 osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři 30 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svých zařízeních sociální službu domovy se 

zvláštním režimem 17 poskytovatelů, z čehož služby 16 poskytovatelů s celkovou kapacitou 915 lůžek 

mohou za předpokladu volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. V rámci výše 

identifikovaných zařízení je tato sociální služba poskytována následujícím cílovým skupinám: osoby  

s chronickým duševním onemocněním; osoby se zdravotním postižením; senioři; osoby s jiným zdravotním 

postižením; osoby s tělesným postižením. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby domovy se zvláštním režimem na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jednu kapacitu této sociální služby. 

Tabulka 17 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby domovy se zvláštním režimem 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 1 749 732,2 

Jihočeský kraj 638 782 636 1 004,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 2 737 430,7 

Karlovarský kraj 296 749 458 647,9 
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Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Kraj Vysočina 508 952 614 828,9 

Královéhradecký kraj 550 804 498 1 106,0 

Liberecký kraj 440 636 602 732,0 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 1 449 835,0 

Olomoucký kraj 633 925 811 781,7 

Pardubický kraj 517 087 534 968,3 

Plzeňský kraj 578 629 1 189 486,7 

Středočeský kraj 1 338 982 1 708 783,9 

Ústecký kraj 821 377 1 718 478,1 

Zlínský kraj 583 698 978 596,8 

Celá ČR 10 578 820 15 681 674,6 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

domovy se zvláštním režimem cca 675 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje 

na úrovni cca 784 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou 

ve Středočeském kraji méně dostupná a zároveň se jedná o šestou nejnižší dostupnost této služby 

v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze pozorovat v Královéhradeckém kraji, nejvyšší 

naopak v Jihomoravském kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby domovy se zvláštním 

režimem. 

6.7 Domy na půl cesty 

Sociální služba domy na půl cesty je vymezena v § 58 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v pobytové formě osobám do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež,  

a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Za poskytování 

sociálních služeb v domech na půl cesty hradí osoby úhradu za ubytování a stravu. 

Standardem v České republice je, že cca 89 % kapacit domů na půl cesty je určeno pro převažující cílovou 

skupinu osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, cca 6 % pro děti a mládež 

ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy a cca 5 % pro osoby, které vedou rizikový 

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
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Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu domy na půl cesty. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 

poskytujících sociální službu domy na půl cesty sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu domy na půl cesty poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou a Praha.  

Obrázek 6 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby domy na půl cesty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 18 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby domy na půl cesty 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Farní charita Kralupy 
nad Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 
výkon ústavní péče 

13 ANO 

DOM ‒ Dům otevřených 
možností, o.p.s. 

Praha 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; 
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 

6 ANO 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

výkon ústavní péče; osoby s chronickým duševním 
onemocněním; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

DOM ‒ Dům otevřených 
možností, o.p.s. 

Praha 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; 
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 
výkon ústavní péče; osoby s chronickým duševním 
onemocněním; osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

11 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních sociální službu domy na půl 

cesty 2 poskytovatelé s celkovou kapacitou 30 lůžek. V rámci výše identifikovaných zařízení je tato sociální 

služba poskytována následujícím cílovým skupinám: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 

výkon ústavní péče; osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí mohou za 

předpokladu volné kapacity využívat všechny výše identifikované služby.  

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby domy na půl cesty na krajské a 

celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jednu kapacitu této sociální služby. 

Tabulka 19 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby domy na půl cesty 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 29 44 155,4 

Jihočeský kraj 638 782 5 127 756,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 25 47 152,5 

Karlovarský kraj 296 749 35 8 478,5 

Kraj Vysočina 508 952 8 63 619,0 

Královéhradecký kraj 550 804 11 50 073,1 

Liberecký kraj 440 636 20 22 031,8 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 74 16 349,7 

Olomoucký kraj 633 925 12 52 827,1 

Pardubický kraj 517 087 44 11 752,0 

Plzeňský kraj 578 629 8 72 328,6 

Středočeský kraj 1 338 982 31 43 193,0 

Ústecký kraj 821 377 12 68 448,1 

Zlínský kraj 583 698 43 13 574,4 

Celá ČR 10 578 820 357 29 632,5 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 
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Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

domy na půl cesty cca 29 633 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni 

43 193 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském 

kraji méně dostupná, ale současně se jedná o šestou nejvyšší dostupnost této služby v porovnání s ostatními 

kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Jihočeském kraji, nejvyšší naopak v Karlovarském kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby domy na půl cesty. 

6.8 Chráněné bydlení 

Sociální služba chráněné bydlení je vymezena v § 51 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 

chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Za poskytování služeb v chráněném bydlení hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu 

stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 64 % kapacit chráněného bydlení je určeno pro převažující cílovou 

skupinu osoby s mentálním postižením, cca 16 % pro osoby s chronickým duševním onemocněním, cca 7 % 

pro osoby s chronickým onemocněním, cca 6 % pro osoby s kombinovaným postižením a zbylých cca 7 % pak 

pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 

osoby se zrakovým postižením, senioři a osoby s jiným zdravotním postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu chráněné bydlení. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 

poskytujících sociální službu chráněné bydlení sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu chráněné bydlení poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Odolena Voda, Neratovice, Mělník, Roudnice nad 

Labem, Kladno, Hřebeč a Praha.  
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Obrázek 7 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby chráněné bydlení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 20 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby chráněné bydlení 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Fokus Praha, z.ú. 
Odolena 

Voda; Mělník; 
Praha 

osoby s chronickým duševním onemocněním 22 ANO 

Rybka, poskytovatel 
sociálních služeb 

Neratovice 
osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením 

12 ANO 

Vítej ... o.p.s. Hřebeč osoby s kombinovaným postižením 4 ANO 

Zahrada, poskytovatel 
sociálních služeb 

Kladno osoby s mentálním postižením 27 ANO 

NADĚJE 
Roudnice nad 

Labem 

osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s 
kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby s tělesným postižením 

10 ANO 

BONA, o.p.s. Praha osoby s chronickým duševním onemocněním 57 NE 

Domov Sedlec SPMP 
o.p.s. 

Praha 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením; osoby se zdravotním postižením 

14 ANO 

Domov sociálních služeb Praha osoby s mentálním postižením 27 ANO 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Vlašská 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svých zařízeních sociální službu chráněné 

bydlení 8 poskytovatelů, z čehož služby 7 poskytovatelů s celkovou kapacitou 116 lůžek mohou za 

předpokladu volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. V rámci výše 

identifikovaných zařízení je tato sociální služba poskytována následujícím cílovým skupinám: osoby s 

chronickým duševním onemocněním; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se 

zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby chráněné bydlení na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jednu kapacitu této sociální služby. 

Tabulka 21 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby chráněné bydlení 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 290 4 415,5 

Jihočeský kraj 638 782 259 2 466,3 

Jihomoravský kraj 1 178 812 280 4 210,0 

Karlovarský kraj 296 749 78 3 804,5 

Kraj Vysočina 508 952 183 2 781,2 

Královéhradecký kraj 550 804 129 4 269,8 

Liberecký kraj 440 636 113 3 899,4 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 565 2 141,4 

Olomoucký kraj 633 925 370 1 713,3 

Pardubický kraj 517 087 139 3 720,1 

Plzeňský kraj 578 629 385 1 502,9 

Středočeský kraj 1 338 982 468 2 861,1 

Ústecký kraj 821 377 453 1 813,2 

Zlínský kraj 583 698 117 4 988,9 

Celá ČR 10 578 820 3 829 2 762,8 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Z tabulky výše je zřejmé, že v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

chráněné bydlení cca 2 763 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni 

cca 2 861 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském 

kraji méně dostupná, ale současně se jedná o sedmou nejvyšší dostupnost této služby v porovnání 

s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze pozorovat ve Zlínském kraji, nejvyšší naopak v Plzeňském 

kraji.  
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Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby chráněné bydlení. 

6.9 Intervenční centra 

Sociální služba intervenční centra je vymezena v § 60a zákona o sociálních službách a je poskytována  

v ambulantní, terénní nebo pobytové formě osobám ohroženým násilným chováním. Sociální služby 

intervenčních center se poskytují bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že 100 % kapacit intervenčních center je určeno pro převažující cílovou 

skupinu oběti domácího násilí. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

intervenční centra sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města Veltrusy 

se nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu intervenční centra. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby intervenční služby na krajské a 

celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 22 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby intervenční centra 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 5,900 217 035,3 

Jihočeský kraj 638 782 3,900 163 790,3 

Jihomoravský kraj 1 178 812 5,400 218 298,5 

Karlovarský kraj 296 749 3,700 80 202,4 

Kraj Vysočina 508 952 4,479 113 630,7 

Královéhradecký kraj 550 804 4,000 137 701,0 

Liberecký kraj 440 636 2,200 200 289,1 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 4,953 244 272,0 

Olomoucký kraj 633 925 2,900 218 594,8 

Pardubický kraj 517 087 4,526 114 248,1 

Plzeňský kraj 578 629 2,100 275 537,6 

Středočeský kraj 1 338 982 11,725 114 198,9 

Ústecký kraj 821 377 11,371 72 234,4 

Zlínský kraj 583 698 3,500 166 770,9 

Celá ČR 10 578 820 70,654 149 727,1 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 
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Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby intervenční centra cca 149 727 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 114 199 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji více dostupná v porovnání s ostatními kraji, současně se jedná o 

čtvrtou nejvyšší dostupnost této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejvyšší míru dostupnosti lze pak 

sledovat v Ústeckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby intervenční centra. 

6.10 Kontaktní centra 

Sociální služba kontaktní centra je vymezena v § 59 zákona o sociálních službách a je poskytována  

v ambulantní, případně terénní formě. Jedná se o nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na 

návykových látkách. Sociální služby v kontaktních centrech se poskytují bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 97 % kapacit ambulantní formy kontaktních center je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, cca 3 % pak pro 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Kapacity terénní 

formy kontaktních center jsou pak ze 100 % určeny pro převažující cílovou skupinu osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na návykových látkách. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

kontaktní centra sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města Veltrusy 

se nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu kontaktní centra. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby kontaktní centra na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 23 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby kontaktní centra 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 34,439 37 181,9 

Jihočeský kraj 638 782 30,266 21 105,6 

Jihomoravský kraj 1 178 812 34,860 33 815,6 

Karlovarský kraj 296 749 8,839 33 572,7 

Kraj Vysočina 508 952 15,119 33 663,1 

Královéhradecký kraj 550 804 10,317 53 388,0 

Liberecký kraj 440 636 7,750 56 856,3 



  Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb 

 

 

 
Stránka | 47 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 23,604 51 257,4 

Olomoucký kraj 633 925 19,648 32 264,1 

Pardubický kraj 517 087 4,146 124 719,5 

Plzeňský kraj 578 629 10,436 55 445,5 

Středočeský kraj 1 338 982 18,583 72 054,1 

Ústecký kraj 821 377 38,080 21 569,8 

Zlínský kraj 583 698 10,138 57 575,3 

Celá ČR 10 578 820 266,225 39 736,4 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Tabulka výše ukazuje že, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka v přímé 

péči sociální služby kontaktní centra cca 39 736 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota 

pohybuje na úrovni cca 72 054 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o druhou nejnižší dostupnost této 

služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Pardubickém kraji, nejvyšší 

naopak v Jihočeském kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby kontaktní centra. 

6.11 Krizová pomoc 

Sociální služba krizová pomoc je vymezena v § 60 zákona o sociálních službách a je poskytována v terénní, 

ambulantní nebo pobytové formě na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví 

nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Sociální služba 

krizová pomoc se poskytuje bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 96 % kapacit ambulantní formy krizové pomoci je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby v krizi, cca 2 % pro osoby s chronickým duševním onemocněním, cca 1 % 

pro oběti domácího násilí a cca 1 % pro rodiny s dítětem/dětmi. Kapacity terénní formy krizové pomoci jsou 

z cca 95 % určeny pro převažující cílovou skupinu osoby v krizi, z cca 3 % pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, z cca 1 % pro oběti domácího násilí a z cca 1 % pro rodiny s dítětem/dětmi. Kapacity 

pobytové formy krizové pomoci jsou z cca 92 % určeny pro cílovou skupinu osoby v krizi, z cca 4 % pro oběti 

domácího násilí a z cca 4 % pro osoby s kombinovaným postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu krizová pomoc. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 
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poskytujících sociální službu krizová pomoc sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu krizová pomoc poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Roudnice nad Labem a Praha.  

Obrázek 8 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby krizová pomoc 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 24 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby krizová pomoc 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

NADĚJE 
Roudnice nad 

Labem 
osoby v krizi 4 ANO 

Fokus Praha, z.ú. Praha 
osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby v 
krizi 

4 ANO 

Kolpingova rodina Praha 
8 

Praha osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi 6 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 
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Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních sociální službu krizová pomoc 3 

poskytovatelé s celkovou kapacitou 14 lůžek. V rámci výše identifikovaných zařízení je tato sociální služba 

poskytována následujícím cílovým skupinám: osoby v krizi; osoby s chronickým duševním onemocněním; 

rodiny s dítětem/dětmi. Obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí mohou za předpokladu volné kapacity 

využívat všechny výše identifikované služby. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby krizová pomoc na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 25 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby krizová pomoc 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 46,947 27 275,6 

Jihočeský kraj 638 782 7,347 86 944,6 

Jihomoravský kraj 1 178 812 17,883 65 918,0 

Karlovarský kraj 296 749 5,800 51 163,6 

Kraj Vysočina 508 952 4,120 123 532,0 

Královéhradecký kraj 550 804 0,350 1 573 725,7 

Liberecký kraj 440 636 — — 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 29,217 41 410,1 

Olomoucký kraj 633 925 10,667 59 428,6 

Pardubický kraj 517 087 12,946 39 941,8 

Plzeňský kraj 578 629 7,225 80 087,1 

Středočeský kraj 1 338 982 16,155 82 883,4 

Ústecký kraj 821 377 14,134 58 113,6 

Zlínský kraj 583 698 — — 

Celá ČR 10 578 820 172,791 61 223,2 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby krizová pomoc cca 61 223 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 82 833 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o druhou nejnižší dostupnost 

této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Královéhradeckém kraji, 

nejvyšší naopak v kraji Hl. město Praha. V Libereckém a Zlínském kraji pak nejsou dostupné žádné kapacity 

této sociální služby. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby krizová pomoc. 
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6.12 Nízkoprahová denní centra 

Sociální služba nízkoprahová denní centra je vymezena v § 61 zákona o sociálních službách a je poskytována 

v ambulantní, případně terénní formě osobám bez přístřeší. Za poskytování sociálních služeb 

v nízkoprahových denních centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši stanovené poskytovatelem. 

Standardem v České republice je, že cca 91 % kapacit ambulantní formy nízkoprahových denních center je 

určeno pro převažující cílovou skupinu osoby bez přístřeší, cca 7 % pro osoby v krizi, cca 1 % pro osoby žijící 

v sociálně vyloučených komunitách a cca 1 % pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy. Kapacity terénní formy nízkoprahových denních center jsou z cca 99 % určeny 

pro převažující cílovou skupinu osoby bez přístřeší a z cca 1 % pro osoby v krizi. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu nízkoprahová denní centra. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 

z poskytovatelů poskytujících sociální službu nízkoprahová denní centra sídlo ani žádné ze svých zařízení na 

území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu nízkoprahová denní centra poskytuje jeden dopravně a časově 

dostupný poskytovatel sociálních služeb, a to v Kralupech nad Vltavou.  

Obrázek 9 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby nízkoprahová denní centra 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Identifikované zařízení, resp. poskytovatel, jeho kapacita, cílové skupiny, pro které je daná služba určena, 

a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí, 

zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka 26 Identifikovaný poskytovatel sociální služby nízkoprahová denní centra 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy (počet 
klientů) 

Kapacita 
terénní formy 

(počet 
klientů) 

Dostupnost 
pro obyvatele 

města 
Veltrusy 

Farní charita Kralupy 
nad Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

osoby bez přístřeší 20 5 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svém zařízení sociální službu nízkoprahová 

denní centra poskytovatel s kapacitou 20 klientů v ambulantní formě a 5 klientů v terénní formě. Tato 

sociální služba je poskytována cílové skupině osoby bez přístřeší a mohou ji využívat i obyvatelé města 

Veltrusy  

a okolních obcí.  

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby nízkoprahová denní centra na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 27 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby nízkoprahová denní centra 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 7,000 182 929,7 

Jihočeský kraj 638 782 3,650 175 008,8 

Jihomoravský kraj 1 178 812 19,416 60 713,4 

Karlovarský kraj 296 749 6,058 48 984,6 

Kraj Vysočina 508 952 — — 

Královéhradecký kraj 550 804 5,288 104 161,1 

Liberecký kraj 440 636 6,050 72 832,4 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 32,588 37 126,5 

Olomoucký kraj 633 925 22,100 28 684,4 

Pardubický kraj 517 087 8,025 76 895,6 

Plzeňský kraj 578 629 6,700 86 362,5 

Středočeský kraj 1 338 982 20,113 66 573,0 

Ústecký kraj 821 377 21,242 38 667,6 

Zlínský kraj 583 698 15,821 36 893,9 

Celá ČR 10 578 820 174,051 60 780,0 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby nízkoprahová denní centra 60 780 obyvatel. V případě Středočeského kraje se 
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tato hodnota pohybuje na úrovni cca 66 573 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru 

dostupnosti lze sledovat v kraji Hl. město Praha, nejvyšší naopak v Olomouckém kraji. V Kraji Vysočina pak 

nejsou dostupné žádné kapacity této sociální služby. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby nízkoprahová denní 

centra. 

6.13 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Sociální služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je vymezena v § 62 zákona o sociálních službách  

a je poskytována v ambulantní, případně terénní formě dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy 

společensky nežádoucími jevy. Sociální služby v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se poskytují 

bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 97 % kapacit ambulantní formy nízkoprahových zařízení pro děti  

a mládež je určeno pro převažující cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy, cca 2 % pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy a zbývající cca 1 % pro etnické menšiny a osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách. Kapacity terénní formy nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jsou z téměř 100 % určeny 

pro převažující cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 

jevy, z necelého 1 % pak pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá 

žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sídlo ani žádné 

ze svých zařízení na území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují poskytovatelé 

sociálních služeb v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou a Neratovice. 
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Obrázek 10 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 28 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy (počet 
klientů) 

Kapacita 
terénní formy 

(počet 
klientů) 

Dostupnost 
pro obyvatele 

města 
Veltrusy 

Farní charita Kralupy 
nad Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 
ohrožené společensky nežádoucími jevy 

35 ‒ ANO 

Dům Kněžny Emmy ‒
domov pro seniory 

Neratovice 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy; 
rodiny s dítětem/dětmi; etnické menšiny 

60 20 NE 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních sociální službu nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež 2 poskytovatelé, z čehož služby 1 poskytovatele s kapacitou 35 klientů 

v ambulantní formě mohou za předpokladu volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních 

obcí. V rámci výše identifikovaného dostupného zařízení je tato sociální služba poskytována cílové skupině 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. 
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Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež na 

krajské a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby 

v jednotlivých krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 29 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 63,639 20 121,4 

Jihočeský kraj 638 782 74,429 8 582,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 83,933 14 044,7 

Karlovarský kraj 296 749 38,830 7 642,3 

Kraj Vysočina 508 952 70,543 7 214,8 

Královéhradecký kraj 550 804 45,915 11 996,2 

Liberecký kraj 440 636 48,622 9 062,5 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 167,479 7 224,1 

Olomoucký kraj 633 925 52,342 12 111,2 

Pardubický kraj 517 087 46,136 11 207,9 

Plzeňský kraj 578 629 30,175 19 175,8 

Středočeský kraj 1 338 982 114,857 11 657,8 

Ústecký kraj 821 377 165,812 4 953,7 

Zlínský kraj 583 698 41,363 14 111,6 

Celá ČR 10 578 820 1 044,075 10 132,2 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež cca 10 132 obyvatel. V případě 

Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni cca 11 658 obyvatel, což znamená, že je tato 

služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o 

druhou nejnižší dostupnost této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat 

v kraji Hl. město Praha, nejvyšší naopak v Ústeckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města byla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Potřebnost 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež byla identifikována především pro cílovou skupinu mládež  

a rodiny s dětmi (děti). Kvalifikovaný odhad celkové velikosti zjištěných cílových skupin je 5-10 rodin 

s dětmi a 10-15 osob v cílové skupině mládež. 
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6.14 Noclehárny 

Sociální služba noclehárny je vymezena v § 63 zákona o sociálních službách a je poskytována výhradně  

v ambulantní formě osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. 

Za poskytování sociálních služeb v noclehárnách hradí osoby úhradu ve výši stanovené poskytovatelem. 

Standardem v České republice je, že 100 % kapacit nocleháren je určeno pro převažující cílovou skupinu 

osoby bez přístřeší. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

noclehárny sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města Veltrusy se 

nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu noclehárny. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby noclehárny na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 30 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby noclehárny 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 21,335 60 019,1 

Jihočeský kraj 638 782 16,885 37 831,3 

Jihomoravský kraj 1 178 812 21,369 55 164,6 

Karlovarský kraj 296 749 7,592 39 087,1 

Kraj Vysočina 508 952 — — 

Královéhradecký kraj 550 804 16,773 32 838,7 

Liberecký kraj 440 636 4,400 100 144,5 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 50,077 24 160,4 

Olomoucký kraj 633 925 21,350 29 692,0 

Pardubický kraj 517 087 25,076 20 620,8 

Plzeňský kraj 578 629 11,392 50 792,6 

Středočeský kraj 1 338 982 16,713 80 116,2 

Ústecký kraj 821 377 23,952 34 292,6 

Zlínský kraj 583 698 11,198 52 125,2 

Celá ČR 10 578 820 248,112 42 637,3 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby noclehárny cca 42 637 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota 

pohybuje na úrovni cca 80 116 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o druhou nejnižší dostupnost této 

služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Libereckém kraji, nejvyšší 

naopak v Pardubickém kraji. V Kraji Vysočina pak nejsou dostupné žádné kapacity této sociální služby. 
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Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby noclehárny. 

6.15 Odborné sociální poradenství 

Sociální služba odborné sociální poradenství je vymezena v § 37 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v ambulantní, případně terénní formě se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 

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

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

speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, zahrnuje též sociální práci s osobami, 

jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Sociální poradenství se poskytuje bez úhrady 

nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 29 % služeb odborného sociálního poradenství je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby v krizi, cca 13 % pro rodiny s dítětem/dětmi, cca 11 % pro osoby se 

zdravotním postižením, cca 7 % pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, cca 6 % 

pro seniory, cca 6 % pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a cca 5 % pro osoby se sluchovým 

postižením, další cílové skupiny jsou pak zastoupeny méně než z 5 %. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu odborné sociální poradenství. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 

z poskytovatelů poskytujících sociální službu odborné sociální poradenství sídlo ani žádné ze svých zařízení 

na území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu odborné sociální poradenství poskytují poskytovatelé sociálních 

služeb v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou a Klecany. 
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Obrázek 11 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby odborné sociální poradenství 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 31 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby odborné sociální poradenství 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Farní charita Kralupy 
nad Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

osoby v krizi 11 ANO 

Národní ústav duševního 
zdraví 

Klecany osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři 400 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních sociální službu odborné sociální 

poradenství 2 poskytovatelé. V rámci výše identifikovaných zařízení je tato sociální služba poskytována 

následujícím cílovým skupinám: osoby v krizi; osoby s chronickým duševním onemocněním; senioři. 

Obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí mohou za předpokladu volné kapacity využívat všechny výše 

identifikované služby. 
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Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby odborné sociální poradentství na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 32 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby odborné sociální poradenství 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 179,487 7 134,3 

Jihočeský kraj 638 782 72,463 8 815,3 

Jihomoravský kraj 1 178 812 108,503 10 864,3 

Karlovarský kraj 296 749 59,282 5 005,7 

Kraj Vysočina 508 952 55,148 9 228,8 

Královéhradecký kraj 550 804 63,914 8 617,9 

Liberecký kraj 440 636 67,984 6 481,5 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 132,803 9 110,3 

Olomoucký kraj 633 925 54,476 11 636,8 

Pardubický kraj 517 087 60,670 8 522,9 

Plzeňský kraj 578 629 41,042 14 098,5 

Středočeský kraj 1 338 982 212,837 6 291,1 

Ústecký kraj 821 377 168,783 4 866,5 

Zlínský kraj 583 698 38,222 15 271,3 

Celá ČR 10 578 820 1 330,564 7 950,6 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby odborné sociální poradenství cca 7 951 obyvatel. V případě Středočeského kraje 

se tato hodnota pohybuje na úrovni cca 6 291 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o třetí nejvyšší dostupnost této 

služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat ve Zlínském kraji, nejvyšší 

naopak v Ústeckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby odborné sociální 

poradenství. 

6.16 Odlehčovací služby 

Sociální služba odlehčovací služby je vymezena v § 44 zákona o sociálních službách a je poskytována  

v terénní, ambulantní nebo pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
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sociálním prostředí. Za poskytování odlehčovacích služeb hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu 

stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 37 % kapacit ambulantní formy odlehčovacích služeb je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby s kombinovaným postižením, cca 26 % pro seniory, cca 18 % pro osoby 

s mentálním postižením, cca 9 % pro osoby se zdravotním postižením a zbývajících cca 10 % pro osoby 

s chronickým onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením. Kapacity terénní formy odlehčovacích 

služeb jsou z cca 47 % určeny pro převažující cílovou skupinu senioři, z cca 15 % pro osoby s kombinovaným 

postižením, z cca 14 % pro osoby se zdravotním postižením, z cca 12 % pro osoby s chronickým 

onemocněním a ze zbývajících 12 % pro osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením 

a osoby v krizi. Kapacity pobytové formy odlehčovacích služeb jsou z cca 51 % určeny pro cílovou skupinu 

senioři a z cca 16 % pro osoby s mentálním postižením, další cílové skupiny jsou zastoupeny méně než  

z 10 %, jedná se o osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby 

s chronickým duševním onemocněním a osoby s tělesným postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu odlehčovací služby. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 

poskytujících sociální službu odlehčovací služby sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu odlehčovací služby poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou, Odolena Voda, Klecany, 

Obříství, Neratovice, Mělník, Hřebeč, Kladno a Praha.  
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Obrázek 12 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby odlehčovací služby 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 33 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby odlehčovací služby 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele 

města Veltrusy 

Centrum seniorů 
Mělník, příspěvková 

organizace 
Mělník 

osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením; senioři 

‒ 8 ANO 

Farní charita 
Neratovice 

Neratovice; 
Klecany, 
Odolena 
Voda; 

Obříství 

osoby s kombinovaným postižením; osoby s 
tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; senioři 

5 ‒ NE 

Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková 
organizace 

Kralupy nad 
Vltavou 

osoby s tělesným postižením; osoby se 
zdravotním postižením; osoby se zrakovým 
postižením; senioři 

16 ‒ ANO 

Domov pro seniory 
Kladno 

Kladno senioři ‒ 2 ANO 

Vítej ... o.p.s. Hřebeč osoby s kombinovaným postižením ‒ 2 ANO 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele 

města Veltrusy 

Národní ústav pro 
autismus, z.ú. 

Praha 
osoby s jiným zdravotním postižením; osoby se 
zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi 

‒ 4 ANO 

Centrum sociálních 
služeb Nebušice 

Praha 

osoby s chronickým duševním onemocněním; 
osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným 
zdravotním postižením; osoby s kombinovaným 
postižením; osoby s tělesným postižením; osoby 
se sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; 
senioři 

‒ 4 ANO 

Domov pro seniory 
Elišky Purkyňové 

Praha senioři ‒ 19 NE 

Pečovatelské centrum 
Praha 7 

Praha 
osoby s chronickým onemocněním; osoby se 
zdravotním postižením; senioři 

‒ 38 ANO 

Sdružení rodičů a 
přátel Střediska "DAR" 

z.ú. 
Praha 

osoby s kombinovaným postižením; osoby s 
mentálním postižením; osoby s tělesným 
postižením 

‒ 8 NE 

Sociální a 
ošetřovatelské služby 
Praha 8 - SOS Praha 8 

Praha 

oběti domácího násilí; osoby s chronickým 
duševním onemocněním; osoby s chronickým 
onemocněním; osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s mentálním postižením; 
osoby s tělesným postižením; osoby se 
sluchovým postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; 
osoby v krizi; senioři 

‒ 21 N/A2 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svých zařízeních sociální službu odlehčovací 

služby 11 poskytovatelů, z čehož služby 7 poskytovatelů mohou za předpokladu volné kapacity využívat  

i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. V rámci výše identifikovaných zařízení je tato sociální služba 

poskytována následujícím cílovým skupinám: osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; 

senioři; osoby se zrakovým postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby s jiným zdravotním 

postižením; rodiny s dítětem/dětmi; osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s chronickým 

onemocněním. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby odlehčovací služby na krajské a 

celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 34 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby odlehčovací služby 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 386,664 3 311,7 

Jihočeský kraj 638 782 131,265 4 866,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 203,367 5 796,5 

Karlovarský kraj 296 749 1,000 296 749,0 

                                                 

2 Poskytovatel nebyl opakovaně k zastižení. 
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Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Kraj Vysočina 508 952 124,068 4 102,2 

Královéhradecký kraj 550 804 104,599 5 265, 9 

Liberecký kraj 440 636 114,699 3 841,7 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 163,292 7 409,3 

Olomoucký kraj 633 925 119,158 5 320,0 

Pardubický kraj 517 087 65,932 7 842,7 

Plzeňský kraj 578 629 23,114 25 033,7 

Středočeský kraj 1 338 982 308,734 4 337,0 

Ústecký kraj 821 377 237,822 3 453,7 

Zlínský kraj 583 698 88,228 6 615,8 

Celá ČR 10 578 820 2 071,942 5 105,8 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby odlehčovací služby cca 5 106 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 4 337 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o pátou nejvyšší dostupnost této služby 

v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Karlovarském kraji, nejvyšší naopak 

v kraji Hl. město Praha. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města byla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost odlehčovacích služeb, a to především v pobytové formě. Potřebnost 

odlehčovacích služeb byla identifikována především pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním 

postižením. Kvalifikovaný odhad celkové velikosti zjištěných cílových skupin je 20-30 seniorů a 5-10 osob se 

zdravotním postižením. 

6.17 Osobní asistence 

Sociální služba osobní asistence je vymezena v § 39 zákona o sociálních službách a je poskytována výhradně 

v terénní formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Za poskytování osobní asistence 

hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 39 % kapacit osobní asistence je určeno pro převažující cílovou 

skupinu senioři, cca 27 % pro osoby s kombinovaným postižením, cca 15 % pro osoby se zdravotním 

postižením, cca 7 % pro osoby s tělesným postižením a zbylých cca 12 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi 

které patří osoby s mentálním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým 

duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním. 
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Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu osobní asistence. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 

poskytujících sociální službu osobní asistence sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu osobní asistence poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Odolena Voda, Klecany, Obříství a Neratovice.  

Obrázek 13 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby osobní asistence 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je daná 

služba určena, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města Veltrusy  

a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 35 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby osobní asistence 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Dům Kněžny Emmy ‒ 
domov pro seniory 

Neratovice 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

9 NE 

Farní charita Neratovice 
Neratovice; 

Obříství; 
Odolena 

osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 

10 NE 
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Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Voda; Klecany 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních sociální službu osobní asistence 

2 poskytovatelé, ani jednu z identifikovaných služeb však nemohou obyvatelé města Veltrusy a okolních 

obcí využívat.  

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby osobní asistence na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 36 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby osobní asistence 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 798,627 1 603,4 

Jihočeský kraj 638 782 129,591 4 929,2 

Jihomoravský kraj 1 178 812 442,172 2 666,0 

Karlovarský kraj 296 749 76,733 3 867,3 

Kraj Vysočina 508 952 89,718 5 672,8 

Královéhradecký kraj 550 804 196,915 2 797,2 

Liberecký kraj 440 636 144,859 3 041,8 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 380,924 3 176,2 

Olomoucký kraj 633 925 206,461 3 070,4 

Pardubický kraj 517 087 322,565 1 603,0 

Plzeňský kraj 578 629 66,154 8 746,7  

Středočeský kraj 1 338 982 553,522 2 419,0 

Ústecký kraj 821 377 210,519 3 901,7 

Zlínský kraj 583 698 119,441 4 886,9 

Celá ČR 10 578 820 3 738,201 2 830,0 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby osobní asistence 2 830 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota 

pohybuje na úrovni cca 2 419 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o třetí nejvyšší dostupnost této služby 

v porovnání s ostatními kraji. Nejvyšší míru dostupnosti lze pak sledovat v Pardubickém kraji. 
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Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby osobní asistence. 

6.18 Pečovatelská služba 

Sociální služba pečovatelská služba je vymezena v § 40 zákona o sociálních službách a je poskytována  

v terénní nebo ambulantní formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Za poskytování pečovatelské služby hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném 

smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 98 % kapacit ambulantní formy pečovatelské služby je určeno pro 

převažující cílovou skupinu senioři, cca 2 % pak pro osoby s chronickým onemocněním a osoby se 

zdravotním postižením. Kapacity terénní formy pečovatelské služby jsou z cca 98 % určeny pro převažující 

cílovou skupinu senioři, ze zbývajících cca 2 % pak pro osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným 

postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým 

duševním onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu pečovatelská služba. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 

z poskytovatelů poskytujících sociální službu pečovatelská služba sídlo ani žádné ze svých zařízení na území 

města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu pečovatelská služba poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou, Velvary, Odolena Voda, Lužec 

nad Vltavou, Libčice nad Vltavou, Obříství, Klecany a Neratovice.  
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Obrázek 14 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby pečovatelská služba 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je daná 

služba určena, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města Veltrusy  

a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka 37 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby pečovatelská služba 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Dům Kněžny Emmy ‒ 
domov pro seniory 

Neratovice 
osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři 

100 ANO 

Farní charita Neratovice 

Obříství; 
Neratovice; 

Odolena 
Voda; Klecany 

osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 

425 NE 

Senior-komplex s.r.o. 
Lužec nad 
Vltavou 

senioři 20 NE 

Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková organizace 

Kralupy nad 
Vltavou 

osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním 
postižením; osoby se zrakovým postižením; senioři 

200 ANO 

Město Velvary Velvary rodiny s dítětem/dětmi; senioři 50 ANO 

Město Libčice nad 
Vltavou 

Libčice nad 
Vltavou 

senioři 120 NE 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 
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Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje pečovatelskou službu 6 poskytovatelů, z čehož 

služby 3 poskytovatelů mohou využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. Výše identifikované 

dostupné služby jsou určeny pro následující cílové skupiny: osoby s tělesným postižením; osoby se 

zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři; osoby se zrakovým postižením. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby pečovatelská služba na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 38 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby pečovatelská služba 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 718,466 1 782,3 

Jihočeský kraj 638 782 482,448 1 324,0 

Jihomoravský kraj 1 178 812 776,782 1 517,6 

Karlovarský kraj 296 749 189,474 1 566,2 

Kraj Vysočina 508 952 377,915 1 346,7 

Královéhradecký kraj 550 804 465,853 1 182,4 

Liberecký kraj 440 636 297,724 1 480,0 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 611,970 1 977,0 

Olomoucký kraj 633 925 434,082 1 460,4 

Pardubický kraj 517 087 347,619 1 487,5 

Plzeňský kraj 578 629 289,945 1 995,7 

Středočeský kraj 1 338 982 802,610 1 668,3 

Ústecký kraj 821 377 480,592 1 709,1 

Zlínský kraj 583 698 396,843 1 470,9 

Celá ČR 10 578 820 6 672,323 1 585,5 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby pečovatelská služba cca 1 586 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 1 668 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou v Plzeňském kraji méně dostupná. Nejvyšší míru dostupnosti lze pak sledovat 

v Královéhradeckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města byla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost sociální služby pečovatelská služba. Potřebnost pečovatelské služby byla 

identifikována především pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením, a to i během 

víkendů. Kvalifikovaný odhad celkové velikosti zjištěných cílových skupin je 20-30 seniorů a 5-10 osob se 

zdravotním postižením. 
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6.19 Podpora samostatného bydlení 

Sociální služba podpora samostatného bydlení je vymezena v § 43 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v terénní formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Za poskytování podpory samostatného bydlení hradí osoby úhradu za základní činnosti 

v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 68 % kapacit podpory samostatného bydlení je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby s mentálním postižením, cca 25 % pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, cca 5 % pro osoby s kombinovaným postižením a cca 2 % pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu podpora samostatného bydlení. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 

z poskytovatelů poskytujících sociální službu podpora samostatného bydlení sídlo ani žádné ze svých 

zařízení na území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu podpora samostatného bydlení poskytuje jeden dopravně a časově 

dostupný poskytovatel sociálních služeb, a to v Neratovicích. 

Obrázek 15 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby podpora samostatného bydlení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Identifikované zařízení, resp. poskytovatel, jeho kapacita, cílové skupiny, pro které je daná služba určena, 

a zda jsou služby daného poskytovatele dostupné pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje 

tabulka níže. Dodavatel však od identifikovaného poskytovatele získal informaci, že tato sociální služba 

bude zrušena. 

Tabulka 39 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby podpora samostatného bydlení 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Rybka, poskytovatel 
sociálních služeb 

Neratovice 
osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním 
postižením 

2 
Služba bude 

zrušena 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby podpora samostatného bydlení na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 40 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby podpora samostatného bydlení 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 17,932 71 409,1 

Jihočeský kraj 638 782 0,800 798 477,5 

Jihomoravský kraj 1 178 812 3,000 392 937,3 

Karlovarský kraj 296 749 41,053 7 228,4 

Kraj Vysočina 508 952 — — 

Královéhradecký kraj 550 804 8,515 64 686,3 

Liberecký kraj 440 636 10,900 40 425,3 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 46,525 26 004,9 

Olomoucký kraj 633 925 9,648 65 705,3 

Pardubický kraj 517 087 7,055 73 293,7 

Plzeňský kraj 578 629 3,313 174 654,1 

Středočeský kraj 1 338 982 16,186 82 724,7 

Ústecký kraj 821 377 37,289 22 027,3 

Zlínský kraj 583 698 8,800 66 329,3 

Celá ČR 10 578 820 211,016 50 132,8 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby podpora samostatného bydlení cca 50 133 obyvatel. V případě Středočeského 

kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni cca 82 725 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání 

s celou Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o čtvrtou nejnižší 

dostupnost této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Jihočeském 
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kraji, nejvyšší naopak v Karlovarském kraji. V Kraji Vysočina pak nejsou dostupné žádné kapacity této 

sociální služby. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby podpora samostatného 

bydlení. 

6.20 Průvodcovské a předčitatelské služby 

Sociální služba průvodcovské a předčitatelské služby je vymezena v § 42 zákona o sociálních službách a je 

poskytována v terénní nebo ambulantní formě osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní 

záležitosti. Za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb hradí osoby úhradu za základní 

činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 79 % kapacit ambulantní formy průvodcovských a předčitatelských 

služeb je určeno pro převažující cílovou skupinu osoby se zrakovým postižením, cca 16 % pro osoby 

s tělesným postižením a cca 5 % pro osoby se sluchovým postižením. Kapacity terénní formy průvodcovských  

a předčitatelských služeb jsou z cca 40 % určeny pro převažující cílovou skupinu osoby s kombinovaným 

postižením, z cca 34 % pro osoby se zrakovým postižením, z cca 20 % pro osoby s tělesným postižením, ze 

zbývajících cca 6 % pak pro osoby s mentálním postižením a osoby se sluchovým postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

průvodcovské a předčitatelské služby sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž 

v okolí města Veltrusy se nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu 

průvodcovské a předčitatelské služby. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby průvodcovské a předčitatelské služby na 

krajské a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby 

v jednotlivých krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 41 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby průvodcovské a předčitatelské služby 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 29,276 43 739,2 

Jihočeský kraj 638 782 8,738 73 103,9 

Jihomoravský kraj 1 178 812 2,200 535 823,6 

Karlovarský kraj 296 749 3,200 92 734,1 

Kraj Vysočina 508 952 0,800 636 190,0 

Královéhradecký kraj 550 804 1,250 440 643,2 
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Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Liberecký kraj 440 636 0,600 734 393,3 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 0,500 2 419 758,0 

Olomoucký kraj 633 925 — — 

Pardubický kraj 517 087 1,153 448 470,9 

Plzeňský kraj 578 629 2,150 269 129,8 

Středočeský kraj 1 338 982 6,100 219 505,2 

Ústecký kraj 821 377 5,850 140 406,3 

Zlínský kraj 583 698 — — 

Celá ČR 10 578 820 61,817 171 131,2 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby průvodcovské a předčitatelské služby cca 171 131 obyvatel. V případě 

Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni cca 219 505 obyvatel, což znamená, že je tato 

služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná. Nejvyšší míru 

dostupnosti lze sledovat v kraji Hl. město Praha, nejnižší naopak v Moravskoslezském kraji. V Olomouckém 

a Zlínském kraji pak nejsou dostupné žádné kapacity této sociální služby. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby průvodcovské  

a předčitatelské služby. 

6.21 Raná péče 

Sociální služba raná péče je vymezena v § 54 zákona o sociálních službách a je poskytována terénní formou, 

popřípadě doplněná ambulantní formou, dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 

postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Sociální služba raná 

péče se poskytuje bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 90 % kapacit ambulantní formy rané péče je určeno pro 

převažující cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi, cca 5 % pro osoby s kombinovaným postižením a 

zbývajících 5 % pro osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením a osoby se zdravotním 

postižením. Kapacity terénní formy rané péče jsou z cca 58 % určeny pro převažující cílovou skupinu rodiny 

s dítětem/dětmi, z cca 20 % pro osoby se zrakovým postižením, z cca 10 % pro osoby se sluchovým 

postižením, z cca 10 % pro osoby s kombinovaným postižením a ze zbývajících cca 2 % pro osoby se 

zdravotním postižením. 
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Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu raná 

péče sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města Veltrusy se 

nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu raná péče. S ohledem na 

charakter této sociální služby však není podstatné, že se zařízení poskytovatele nenachází v bezprostředním 

okolí. Obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí mohou využít služby nabízené vzdálenějšími poskytovateli 

sociálních služeb v Hlavním městě Praze (celkem 5 poskytovatelů) či ve Středočeském kraji (celkem 4 

poskytovatelé).  

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby raná péče na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 42 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby raná péče 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 46,507 27 533,7 

Jihočeský kraj 638 782 23,131 27 615,8 

Jihomoravský kraj 1 178 812 35,772 32 953,5 

Karlovarský kraj 296 749 20,891 14 204,6 

Kraj Vysočina 508 952 32,840 15 497,9 

Královéhradecký kraj 550 804 13,243 41 592,1 

Liberecký kraj 440 636 21,735 20 273,1 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 22,433 53 933,0 

Olomoucký kraj 633 925 14,188 44 680,4 

Pardubický kraj 517 087 65,223 7 928,0 

Plzeňský kraj 578 629 16,695 34 658,8 

Středočeský kraj 1 338 982 63,725 21 011,9 

Ústecký kraj 821 377 60,620 13 549,6 

Zlínský kraj 583 698 29,237 19 964,4 

Celá ČR 10 578 820 466,240 22 689,6 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby raná péče cca 22 690 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota 

pohybuje na úrovni cca 21 012 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji více. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Moravskoslezském kraji, 

nejvyšší naopak v Pardubickém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 
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provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby raná péče. 

6.22 Služby následné péče 

Sociální služba služby následné péče je vymezena v § 64 zákona o sociálních službách a je poskytována  

v ambulantní nebo pobytové formě osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na 

návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní 

léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služby následné péče se, s výjimkou základních 

činností poskytovaných dle § 64 odst. 3, poskytují bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 55 % kapacit ambulantní formy služeb následné péče je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním a cca 45 % pro osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na návykových látkách. Kapacity pobytové formy služeb následné péče jsou z cca  

92 % určeny pro cílovou skupinu osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a z cca 8 % 

pro osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Dostupnost sociální služby 

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí služby 

následné péče. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících 

služby následné péče sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje 

rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že služby následné péče poskytují poskytovatelé sociálních služeb v následujících 

dopravně a časově dostupných městech: Neratovice a Kladno.  
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Obrázek 16 Dopravně a časově dostupná zařízení služeb následné péče 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 43 Identifikovaní poskytovatelé služeb následné péče 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy 
(počet 

klientů) 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele 

města Veltrusy 

Centrum ALMA, z.ú. Neratovice 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

15 ‒ N/A3 

Zařízení sociální 
intervence Kladno 

Kladno 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

‒ 6 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních služby následné péče 2 

poskytovatelé, z čehož služby 1 poskytovatele s kapacitou 6 lůžek v pobytové formě mohou za předpokladu 

volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. Tato služba je určena pro následující 

                                                 

3 Poskytovatel nebyl opakovaně k zastižení. 
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cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby, které vedou rizikový 

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby následné péče na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 44 Krajské srovnání dostupnosti služeb následné péče 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 10,043 127 502,5 

Jihočeský kraj 638 782 5,279 121 004,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 9,900 119 071,9 

Karlovarský kraj 296 749 — — 

Kraj Vysočina 508 952 7,700 66 097,7 

Královéhradecký kraj 550 804 3,883 141 850,1 

Liberecký kraj 440 636 1,950 225 967,2 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 28,179 42 935,5 

Olomoucký kraj 633 925 13,983 45 335,4 

Pardubický kraj 517 087 9,394 55 044,4 

Plzeňský kraj 578 629 5,204 111 189,3 

Středočeský kraj 1 338 982 4,000 334 745,5 

Ústecký kraj 821 377 5,392 152 332,5 

Zlínský kraj 583 698 3,567 163 638,4 

Celá ČR 10 578 820 108,474 97 524,0 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči služeb následné péče 97 524 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota 

pohybuje na úrovni cca 334 746 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o nejnižší dostupnost této služby 

v porovnání s ostatními kraji. Naopak nejvyšší míru dostupnosti lze sledovat v Moravskoslezském kraji. 

V Karlovarském kraji pak nejsou dostupné žádné kapacity této sociální služby. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit služeb následné péče. 
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6.23 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vymezena v § 65 zákona o sociálních 

službách a je poskytována v terénní, případně ambulantní formě rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj 

ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci 

překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi se poskytují bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 84 % kapacit ambulantní formy sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi je určeno pro převažující cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi, cca 9 % pro osoby se 

sluchovým postižením a zbývajících cca 7 % pro další cílové skupiny. Kapacity terénní formy sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi jsou z cca 93 % určeny pro převažující cílovou skupinu rodiny 

s dítětem/dětmi, ze zbývajících cca 7 % pro další cílové skupiny, mezi které patří např. osoby žijící 

v sociálně vyloučených komunitách, osoby s jiným zdravotním postižením, etnické menšiny či děti a mládež 

ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 

z poskytovatelů poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sídlo ani žádné ze svých 

zařízení na území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují poskytovatelé sociálních 

služeb v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou a Neratovice.  
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Obrázek 17 Dopravně a časově dostupná zařízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 45 Identifikovaní poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy 
(počet 

klientů) 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele 

města Veltrusy 

Dům Kněžny Emmy ‒ 
domov pro seniory 

Neratovice 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy; rodiny s 
dítětem/dětmi 

‒ 20 NE 

Farní charita Kralupy 
nad Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy; rodiny s 

dítětem/dětmi; etnické menšiny 
40 10 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

2 poskytovatelé, z čehož služby 1 poskytovatele s kapacitou 40 klientů v ambulantní formě a 10 klientů 

v terénní formě mohou za předpokladu volné kapacity využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. 

Identifikovaný poskytovatel v rámci terénní formy poskytování své služby pravidelně dojíždí do města 

Veltrusy a tuto sociální službu poskytuje následujícím cílovým skupinám: děti a mládež ve věku od 6 do 26 

let ohrožené společensky nežádoucími jevy; rodiny s dítětem/dětmi; etnické menšiny. 
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Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

na krajské a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby 

v jednotlivých krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 46 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 71,570 17 891,7 

Jihočeský kraj 638 782 22,175 28 806,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 64,701 18 219,4 

Karlovarský kraj 296 749 37,750 7 860,9 

Kraj Vysočina 508 952 23,445 21 708,3 

Královéhradecký kraj 550 804 79,809 6 901,5 

Liberecký kraj 440 636 39,731 11 090,5 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 147,189 8 219,9 

Olomoucký kraj 633 925 107,849 5 877,9 

Pardubický kraj 517 087 72,900 7 093,1 

Plzeňský kraj 578 629 53,875 10 740,2 

Středočeský kraj 1 338 982 106,797 12 537,6 

Ústecký kraj 821 377 139,479 5 888,9 

Zlínský kraj 583 698 74,083 7 879,0 

Celá ČR 10 578 820 1 041,353 10 158,7 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi cca 10 159 obyvatel. V případě 

Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni cca 12 538 obyvatel, což znamená, že je tato 

služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o 

pátou nejnižší dostupnost této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat 

v Jihočeském kraji, nejvyšší naopak v Olomouckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociálně aktivizačních služeb. 

6.24 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je vymezena v § 66 

zákona o sociálních službách a je poskytována v ambulantní, případně terénní formě osobám v důchodovém 

věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením se poskytují bez úhrady nákladů. 
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Standardem v České republice je, že cca 39 % kapacit ambulantní formy sociálně aktivizačních služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením je určeno pro převažující cílovou skupinu senioři, cca 16 % pro 

osoby s kombinovaným postižením, cca 13 % pro osoby se zrakovým postižením, cca 9 % pro osoby se 

sluchovým postižením, cca 9 % pro osoby se zdravotním postižením, cca 7 % pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním a zbývajících cca 7 % pro další cílové skupiny. Kapacity terénní formy sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou z cca 40 % určeny pro převažující 

cílovou skupinu senioři, z cca 34 % pro osoby se sluchovým postižením, z cca 17 % pro osoby se zrakovým 

postižením, ze zbývajících cca 9 % pro další cílové skupiny, mezi které patří např. osoby se zdravotním 

postižením nebo osoby s kombinovaným postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dle Registru poskytovatelů 

sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Obrázek níže 

zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou 

poskytovány v následujících dopravně a časově dostupných městech: Odolena Voda, Klecany, Obříství  

a Neratovice. 

Obrázek 18 Dopravně a časově dostupná zařízení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Identifikovaný poskytovatel, jeho celková kapacita a cílové skupiny, pro které je daná sociální služba 

určena, zobrazuje tabulka níže. Služby Identifikovaného poskytovatele však nemohou obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí využívat.    

Tabulka 47 Identifikovaní poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Farní charita Neratovice 

Neratovice; 
Klecany, 
Odolena 

Voda; Obříství 

osoby s kombinovaným postižením; osoby s tělesným 
postižením; osoby se zdravotním postižením; senioři 

200 NE 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením na krajské a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou 

nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden 

úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 48 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 59,869 21 338,5 

Jihočeský kraj 638 782 41,589 15 359,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 65,437 18 014,5 

Karlovarský kraj 296 749 4,200 70 654,5 

Kraj Vysočina 508 952 4,575 111 246,3 

Královéhradecký kraj 550 804 8,163 67 475,7 

Liberecký kraj 440 636 33,178 13 281,0 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 36,660 33 002,7 

Olomoucký kraj 633 925 59,179 10 712,0 

Pardubický kraj 517 087 13,497 38 311,3 

Plzeňský kraj 578 629 25,359 22 817,5 

Středočeský kraj 1 338 982 116,366 11 506,6 

Ústecký kraj 821 377 46,391 17 705,5 

Zlínský kraj 583 698 6,927 84 264,2 

Celá ČR 10 578 820 521,390 20 289,7 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením cca 

20 290 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni cca 11 507 obyvatel, 
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což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském kraji méně 

dostupná a současně se jedná o sedmou nejnižší dostupnost této služby v porovnání s ostatními kraji. 

Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v kraji Vysočina, nejvyšší naopak v Olomouckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociálně aktivizačních služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. 

6.25 Sociálně terapeutické dílny 

Sociální služba sociálně terapeutické dílny je vymezena v § 67 zákona o sociálních službách a je 

poskytována výhradně v ambulantní formě osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 

postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služby 

sociálně terapeutických dílen, s výjimkou základní činnosti poskytované dle § 67 odst. 2 písm. b, se 

poskytují bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 58 % kapacit sociálně terapeutických dílen je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby s mentálním postižením, cca 24 % pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, cca 10 % pro osoby s kombinovaným postižením, cca 6 % pro osoby se zdravotním postižením 

a cca 2 % pro osoby se zrakovým postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

sociálně terapeutické dílny sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města 

Veltrusy se nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu sociálně 

terapeutické dílny. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby sociálně terapeutické dílny na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 49 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby sociálně terapeutické dílny 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 63,801 20 070,3 

Jihočeský kraj 638 782 72,898 8 762,7 

Jihomoravský kraj 1 178 812 39,184 30 084,0 

Karlovarský kraj 296 749 48,183 6 158,8 

Kraj Vysočina 508 952 18,198 27 967,5 

Královéhradecký kraj 550 804 7,770 70 888,5 

Liberecký kraj 440 636 23,223 18 974,1 
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Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 117,586 10 289,3 

Olomoucký kraj 633 925 11,250 56 348,9 

Pardubický kraj 517 087 34,611 14 940,0 

Plzeňský kraj 578 629 23,805 24 307,0 

Středočeský kraj 1 338 982 119,059 11 246,4 

Ústecký kraj 821 377 82,786 9 921,7 

Zlínský kraj 583 698 41,110 14 198,4 

Celá ČR 10 578 820 703,464 15 038,2 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby sociálně terapeutické dílny cca 15 038 obyvatel. V případě Středočeského kraje 

se tato hodnota pohybuje na úrovni 11 246 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o čtvrtou nejvyšší dostupnost 

této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Královéhradeckém kraji, 

nejvyšší naopak v Karlovarském kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociálně terapeutických dílen. 

6.26 Sociální rehabilitace 

Sociální služba sociální rehabilitace je vymezena v § 70 zákona o sociálních službách a je poskytována 

formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. 

Sociální rehabilitace, s výjimkou základních činností poskytovaných dle § 70 odst. 3, se poskytuje bez 

úhrady nákladů. Za poskytování pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb hradí osoby 

úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 37 % kapacit ambulantní formy sociální rehabilitace je určeno pro 

převažující cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním, cca 17 % pro osoby s mentálním 

postižením, cca 13 % pro osoby bez přístřeší, cca 8 % pro osoby s kombinovaným postižením, cca 6 % pro 

osoby se zrakovým postižením, cca 6 % pro osoby se zdravotním postižením a zbývajících cca 13 % pak pro 

ostatní cílové skupiny. Kapacity terénní formy sociální rehabilitace jsou z cca 32 % určeny pro převažující 

cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním, z cca 21 % pro osoby s mentálním postižením, 

z cca 12 % pro osoby s kombinovaným postižením, z cca 9 % pro osoby se zdravotním postižením, z cca 7 % 

pro osoby se zrakovým postižením a ze zbývajících 19 % pro ostatní cílové skupiny. Kapacity pobytové formy 

sociální rehabilitace jsou z cca 17 % určeny pro cílovou skupinu osoby se zrakovým postižením, z cca 16 % 

pro rodiny s dítětem/dětmi, z cca 13 % pro osoby v krizi, z cca 13 % pro osoby s tělesným postižením, z cca 
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13 % pro osoby s chronickým duševním onemocněním, z cca 11 % pro osoby se zdravotním postižením, z cca 

10 % pro osoby s mentálním postižením a z cca 7 % pro osoby bez přístřeší. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu sociální rehabilitace. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 

z poskytovatelů poskytujících sociální službu sociální rehabilitace sídlo ani žádné ze svých zařízení na území 

města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu sociální rehabilitace poskytují poskytovatelé sociálních služeb 

v následujících dopravně a časově dostupných městech: Kralupy nad Vltavou a Praha.  

Obrázek 19 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby sociální rehabilitace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, jejich kapacitu, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže.     
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Tabulka 50 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby sociální rehabilitace 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
ambulantní 

formy (počet 
klientů) 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost 
pro 

obyvatele 
města 

Veltrusy 

Farní charita 
Kralupy nad 

Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

osoby v krizi; osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách; rodiny s 
dítětem/dětmi; etnické menšiny 

15 5 ‒ ANO 

Arcidiecézní 
charita Praha 

Praha 

osoby s jiným zdravotním 
postižením; osoby s tělesným 

postižením; osoby se zdravotním 
postižením 

‒ ‒ 14 ANO 

Pobytové 
rehabilitační a 
rekvalifikační 
středisko pro 

nevidomé 
Dědina, o.p.s. 

Praha 

osoby s chronickým onemocněním; 
osoby s kombinovaným postižením; 

osoby se zrakovým postižením; 
osoby v krizi 

‒ ‒ 20 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytují ve svých zařízeních sociální službu sociální 

rehabilitace 3 poskytovatelé. V rámci výše identifikovaných zařízení je tato sociální služba poskytována 

následujícím cílovým skupinám: osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; rodiny  

s dítětem/dětmi; etnické menšiny; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s tělesným postižením; 

osoby se zdravotním postižením; osoby s chronickým onemocněním; osoby s kombinovaným postižením; 

osoby se zrakovým postižením. Obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí mohou za předpokladu volné 

kapacity využívat všechny výše identifikované služby. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby sociální rehabilitace na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 51 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby sociální rehabilitace 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 233,833 5 476,2 

Jihočeský kraj 638 782 71,101 8 984,1 

Jihomoravský kraj 1 178 812 94,008 12 539,5 

Karlovarský kraj 296 749 34,758 8 537,6 

Kraj Vysočina 508 952 61,225 8 312,8 

Královéhradecký kraj 550 804 101,947 5 402,8 

Liberecký kraj 440 636 31,663 13 916,4 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 96,899 12 486,0 

Olomoucký kraj 633 925 49,222 12 878,9 

Pardubický kraj 517 087 80,928 6 389,5 

Plzeňský kraj 578 629 57,965 9 982,4 

Středočeský kraj 1 338 982 159,620 8 388,6 
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Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Ústecký kraj 821 377 85,558 9 600,2 

Zlínský kraj 583 698 80,425 7 257,7 

Celá ČR 10 578 820 1225,462 8 632,5 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby sociální rehabilitace cca 8 633 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 8 389 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o čtvrtou nejvyšší dostupnost této 

služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Libereckém kraji, nejvyšší 

naopak v Královéhradeckém kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby sociální rehabilitace. 

6.27 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Sociální služba sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je vymezena v § 52 

zákona o sociálních službách a je poskytována výhradně v pobytové formě osobám, které již nevyžadují 

lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické 

osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je 

zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo 

ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Za 

pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče hradí osoba úhradu za ubytování, 

stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Standardem v České republice je, že cca 44 % kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče je určeno pro převažující cílovou skupinu senioři, cca 21 % pro osoby s chronickým 

onemocněním, cca 11 % pro osoby s kombinovaným postižením, cca 8 % pro osoby se zdravotním 

postižením, cca 6 % pro osoby s jiným zdravotním postižením, cca 5 % pro osoby s mentálním postižením  

a zbylých cca 5 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby s chronickým duševním 

onemocněním a osoby s tělesným postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Žádný z poskytovatelů poskytujících 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče sídlo ani žádné ze svých zařízení na 

území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 
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Z obrázku je patrné, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytují 

poskytovatelé sociálních služeb v Praze.  

Obrázek 20 Dopravně a časově dostupná zařízení sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled identifikovaných zařízení, resp. poskytovatelů, a jejich kapacitu zobrazuje tabulka níže.     

Tabulka 52 Identifikovaní poskytovatelé sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 

Poskytovatel Město 
Kapacita pobytové formy 

(počet lůžek) 

Gerontologické centrum Praha 5 

Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 

Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha 60 

Ústřední vojenská nemocnice Praha Praha 10 

INTERNA Co, spol. s r.o. Praha 20 

Zdroj: Krajská síť sociálních služeb Hlavního města Prahy 

Z tabulky je zřejmé, že v okolí města Veltrusy poskytuje ve svých zařízeních sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče 5 poskytovatelů s celkovou kapacitou 101 lůžek. V rámci výše 

identifikovaných zařízení mohou obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí využívat poskytované sociální 

služby za předpokladu hospitalizace ve výše uvedených zařízeních. 
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Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče na krajské a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku 

této sociální služby v jednotlivých krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek 

pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 53 Krajské srovnání dostupnosti sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 114 11 232,5 

Jihočeský kraj 638 782 109 5 860,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 43 27 414,2 

Karlovarský kraj 296 749 38 7 809,2 

Kraj Vysočina 508 952 57 8 929,0 

Královéhradecký kraj 550 804 9 61 200,4 

Liberecký kraj 440 636 27 16 319,9 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 238 5 083,5 

Olomoucký kraj 633 925 95 6 672,9 

Pardubický kraj 517 087 70 7 387,0 

Plzeňský kraj 578 629 187 3 094,3 

Středočeský kraj 1 338 982 — — 

Ústecký kraj 821 377 145 5 664,7 

Zlínský kraj 583 698 39 14 966,6 

Celá ČR 10 578 820 1 171 9 034,3 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociálních služeb 

poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče cca 9 034 obyvatel. V případě Středočeského 

kraje nejsou dostupné žádné kapacity této sociální služby. Nejnižší míru dostupnosti lze pak sledovat 

v Královéhradeckém kraji a nejvyšší dostupnost v Plzeňském kraji. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociálních služeb poskytovaných ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

6.28 Telefonická krizová pomoc 

Sociální služba telefonická krizová pomoc je vymezena v § 55 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v terénní formě osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné 

obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Telefonická krizová pomoc se 

poskytuje bez úhrady nákladů. 
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Standardem v České republice je, že cca 90 % kapacit telefonické krizové pomoci je určeno pro převažující 

cílovou skupinu osoby v krizi, zbylých cca 10 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby, které 

vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a osoby se sluchovým postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

telefonická krizová pomoc sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy ani v jeho okolí.  

S ohledem na charakter této sociální služby však není podstatné, kde se zařízení poskytovatele nachází. 

V České republice je celkem registrováno 36 služeb telefonické krizové pomoci, které mohou obyvatelé 

města Veltrusy a okolních obcí využít.  

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby telefonická krizová pomoc na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 54 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby telefonická krizová pomoc 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 7,300 175 412,1 

Jihočeský kraj 638 782 32,546 19 627,1 

Jihomoravský kraj 1 178 812 20,800 56 673,7 

Karlovarský kraj 296 749 10,145 29 250,8 

Kraj Vysočina 508 952 2,300 221 283,5 

Královéhradecký kraj 550 804 — — 

Liberecký kraj 440 636 33,868 13 010,4 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 5,200 232 669,0 

Olomoucký kraj 633 925 40,960 15 476,7 

Pardubický kraj 517 087 5,250 98 492,8 

Plzeňský kraj 578 629 3,850 150 293,2 

Středočeský kraj 1 338 982 33,815 39 597,3 

Ústecký kraj 821 377 13,834 59 373,8 

Zlínský kraj 583 698 3,200 182 405,6 

Celá ČR 10 578 820 213,068 49 650,0 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby telefonická krizová pomoc 49 650 obyvatel. V případě Středočeského kraje se 

tato hodnota pohybuje na úrovni cca 39 597 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o čtvrtou nejvyšší dostupnost 

této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Moravskoslezském kraji, 

nejvyšší naopak v Libereckém kraji. V Královéhradeckém kraji pak nejsou dostupné žádné kapacity této 

sociální služby. 
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Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby telefonická krizová 

pomoc. 

6.29 Terapeutické komunity 

Sociální služba terapeutické komunity je vymezena v § 68 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v pobytové formě i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby  

s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Za poskytování 

sociálních služeb v terapeutických komunitách hradí osoby úhradu za ubytování a stravu. 

Standardem v České republice je, že cca 52 % kapacit terapeutických komunit je určeno pro převažující 

cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním, cca 48 % pak pro cílovou skupinu osoby 

ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu terapeutické komunity. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný 

z poskytovatelů poskytujících sociální službu terapeutické komunity sídlo ani žádné ze svých zařízení na 

území města Veltrusy. Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu terapeutické komunity poskytuje jeden dopravně a časově dostupný 

poskytovatel sociálních služeb, a to v Kladně.  
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Obrázek 21 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby terapeutické komunity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Identifikované zařízení, resp. poskytovatel, jeho celková kapacita, cílové skupiny, pro které je dané 

zařízení určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města 

Veltrusy a okolních obcí, zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka 55 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby terapeutické komunity 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Zařízení sociální 
intervence Kladno 

Kladno 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

15 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že celková kapacita identifikovaného poskytovatele je 15 lůžek v pobytové formě. 

Tuto sociální službu mohou využívat i obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. Tato sociální služba je 

určena pro cílovou skupinu osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby terapeutické komunity na krajské  

a celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 
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Tabulka 56 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby terapeutické komunity 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 — — 

Jihočeský kraj 638 782 — — 

Jihomoravský kraj 1 178 812 — — 

Karlovarský kraj 296 749 — — 

Kraj Vysočina 508 952 — — 

Královéhradecký kraj 550 804 — — 

Liberecký kraj 440 636 — — 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 — — 

Olomoucký kraj 633 925 16 39 620,3 

Pardubický kraj 517 087 — — 

Plzeňský kraj 578 629 15 38 575,3 

Středočeský kraj 1 338 982 15 89 265,5 

Ústecký kraj 821 377 — — 

Zlínský kraj 583 698 — — 

Celá ČR 10 578 820 46 229 974,3 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

terapeutické komunity cca 229 974 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na 

úrovni cca 89 266 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou ve 

Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o třetí nejvyšší dostupnost této služby v porovnání 

s ostatními kraji. Nejvyšší míru dostupnosti lze pak sledovat v Plzeňském kraji. V kraji Hl. město Praha, 

Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Vysočina, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, 

Pardubickém, Ústeckém a Zlínském nejsou dostupné žádné kapacity této sociální služby. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby terapeutické komunity. 

6.30 Terénní programy 

Sociální služba terénní programy je vymezena v § 69 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v terénní formě osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy. Terénní programy se poskytují bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že cca 59 % kapacit terénních programů je určeno pro převažující cílovou 

skupinu osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, cca 12 % pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách, cca 11 % pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
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nežádoucími jevy, cca 9 % pro osoby bez přístřeší a zbylých cca 9 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi 

které patří osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické 

menšiny, rodiny s dítětem/dětmi, osoby komerčně zneužívané, osoby v krizi, imigranti a azylanti, oběti 

obchodu s lidmi a pachatelé trestné činnosti.  

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu terénní programy. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 

poskytujících sociální službu terénní programy sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu terénní programy poskytuje jeden dopravně a časově dostupný 

poskytovatel sociálních služeb, a to v Neratovicích.  

Obrázek 22 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby terénní programy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Identifikované zařízení, resp. poskytovatel, jeho kapacita a cílová skupina, pro kterou je daná služba 

určena, zobrazuje tabulka níže. Tuto sociální službu však občané města Veltrusy a okolních obcí nemohou 

využívat.  
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Tabulka 57 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby terénní programy 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
terénní 
formy 
(počet 

klientů) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Dům Kněžny Emmy ‒ 
domov pro seniory 

Neratovice etnické menšiny 70 NE 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby terénní programy na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 58 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby terénní programy 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 88,928 14 399,4 

Jihočeský kraj 638 782 41,250 15 485,6 

Jihomoravský kraj 1 178 812 48,232 24 440,5 

Karlovarský kraj 296 749 47,882 6 197,5 

Kraj Vysočina 508 952 15,125 33 649,7 

Královéhradecký kraj 550 804 16,096 34 219,9 

Liberecký kraj 440 636 31,030 14 200,3 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 108,265 11 175,2 

Olomoucký kraj 633 925 63,305 10 013,8 

Pardubický kraj 517 087 33,797 15 299,8 

Plzeňský kraj 578 629 40,020 14 458,5 

Středočeský kraj 1 338 982 66,838 20 033,2 

Ústecký kraj 821 377 136,917 5 999,1 

Zlínský kraj 583 698 23,950 24 371,5 

Celá ČR 10 578 820 761,635 13 889,6 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby terénní programy cca 13 890 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 20 033 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji méně dostupná a současně se jedná o čtvrtou nejnižší dostupnost 

této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejvyšší míru dostupnosti lze sledovat v Ústeckém kraji, nejnižší 

naopak  

v Královéhradeckém kraji. 
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Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města byla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost sociální služby terénní programy. Potřebnost terénních programů byla 

identifikována především pro cílovou skupinu mládež a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách. Kvalifikovaný odhad celkové velikosti zjištěných cílových skupin je 20-30 osob 

ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách a 10-15 osob z cílové skupiny mládež. 

6.31 Tísňová péče 

Sociální služba tísňová péče je vymezena v § 41 zákona o sociálních službách a je poskytována výhradně 

jako terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami 

vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich 

zdravotního stavu nebo schopností. Za poskytování tísňové péče hradí osoby úhradu za základní činnosti 

v rozsahu stanoveném smlouvou. 

Standardem v České republice je, že cca 89 % kapacit tísňové péče je určeno pro převažující cílovou 

skupinu senioři, cca 10 % pro osoby s tělesným postižením a cca 1 % pro osoby s chronickým onemocněním. 

Dostupnost sociální služby  

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

tísňová péče sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města Veltrusy se 

nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu tísňová péče. S ohledem 

na charakter této sociální služby však není podstatné, kde se zařízení poskytovatele nachází. Zpracovatel 

má  

s poskytováním tohoto druhu sociální služby praktické zkušenosti. Z těchto zkušeností vyplývá, že ačkoli je 

tato sociální služba dostupná prakticky na celém území ČR, zájem ze strany cílové skupiny neodpovídá 

skutečnému potenciálu využití této služby. Dle zkušeností zpracovatele nemá cílová skupina o této sociální 

službě dostatečné informace a nejsou jim při sociálním šetření (např. v případě žádosti o poskytování 

jiného druhu sociální služby nebo jejího využívání) o možnosti využívání této služby informace podány.  

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby tísňová péče na krajské a celorepublikové 

úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých krajích České 

republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 59 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby tísňová péče 

Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 9,075 141 102,8 

Jihočeský kraj 638 782 3,750 170 341,9 

Jihomoravský kraj 1 178 812 — — 

Karlovarský kraj 296 749 20,105 14 760,0 

Kraj Vysočina 508 952 7,000 72 707,4 
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Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Královéhradecký kraj 550 804 14,880 37 016,4 

Liberecký kraj 440 636 9,075 48 554,9 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 16,550 73 104,5 

Olomoucký kraj 633 925 — — 

Pardubický kraj 517 087 — — 

Plzeňský kraj 578 629 2,490 232 381,1 

Středočeský kraj 1 338 982 18,875 70 939,4 

Ústecký kraj 821 377 — — 

Zlínský kraj 583 698 — — 

Celá ČR 10 578 820 101,800 103 917,7 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby tísňová péče cca 103 918 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni cca 70 939 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou 

Českou republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o čtvrtou nejvyšší dostupnost 

této služby v porovnání s ostatními kraji. Nejvyšší míru dostupnosti lze pak sledovat v Karlovarském kraji. 

V Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Ústeckém a Zlínském kraji nejsou dostupné žádné kapacity 

této sociální služby. S ohledem na charakter služby není její dostupnost na území ČR relevantní zjišťovat 

počtem obyvatel na úvazek v přímé péči, což dokazuje její zdánlivá nedostupnost v některých krajích ČR, 

přestože je v těchto krajích poskytována. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby tísňová péče. 

6.32 Tlumočnické služby 

Sociální služba tlumočnické služby je vymezena v § 56 zákona o sociálních službách a je poskytována  

v terénní, případně ambulantní formě osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým 

postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Tlumočnické služby 

se poskytují bez úhrady nákladů. 

Standardem v České republice je, že 100 % kapacit ambulantní i terénní formy tlumočnických služeb je 

určeno pro převažující cílovou skupinu osoby se sluchovým postižením.  
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Dostupnost sociální služby 

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů poskytujících sociální službu 

tlumočnické služby sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. Taktéž v okolí města Veltrusy 

se nenacházejí žádná časově a dopravně dostupná zařízení nabízející sociální službu tlumočnické služby. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby tlumočnické služby na krajské a 

celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 60 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby tlumočnické služby 

  Kraj Počet obyvatel Úvazky v přímé péči Počet obyvatel na úvazek 

Hl. město Praha 1 280 508 32,454 39 456,1 

Jihočeský kraj 638 782 2,725 234 415,4 

Jihomoravský kraj 1 178 812 51,637 22 828,8 

Karlovarský kraj 296 749 — — 

Kraj Vysočina 508 952 7,128 71 401,8 

Královéhradecký kraj 550 804 3,021 182 325,1 

Liberecký kraj 440 636 30,466 14 463,2 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 35,463 34 116,7 

Olomoucký kraj 633 925 0,750 845 233,3 

Pardubický kraj 517 087 1,138 454 382,2 

Plzeňský kraj 578 629 1,690 342 384,0 

Středočeský kraj 1 338 982 32,454 41 257,8 

Ústecký kraj 821 377 10,050 81 729,1 

Zlínský kraj 583 698 7,230 80 732,8 

Celá ČR 10 578 820 216,206 48 929,4 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jeden úvazek pracovníka 

v přímé péči sociální služby tlumočnické služby cca 48 929 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato 

hodnota pohybuje na úrovni 41 258 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou 

republikou ve Středočeském kraji více dostupná a současně se jedná o pátou nejvyšší dostupnost této služby 

v porovnání s ostatními kraji. Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Olomouckém kraji, nejvyšší naopak  

v Libereckém kraji. V Karlovarském kraji pak nejsou dostupné žádné kapacity této sociální služby. 

Potřebnost sociální služby  

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby tlumočnické služby. 
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6.33 Týdenní stacionáře 

Sociální služba týdenní stacionáře je vymezena v § 47 zákona o sociálních službách a je poskytována 

výhradně v pobytové formě osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích hradí osoba úhradu za ubytování, 

stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Standardem v České republice je, že cca 53 % kapacit týdenních stacionářů je určeno pro převažující 

cílovou skupinu osoby s mentálním postižením, cca 28 % pro osoby s kombinovaným postižením, cca 10 % 

pro seniory a zbylých cca 9 % pak pro ostatní cílové skupiny, mezi které patří osoby s jiným zdravotním 

postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením a osoby se 

zdravotním postižením. 

Dostupnost sociální služby  

Zpracovatel identifikoval časově a dopravně dostupná zařízení v okolí města Veltrusy, která nabízejí 

sociální službu týdenní stacionáře. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb nemá žádný z poskytovatelů 

poskytujících sociální službu týdenní stacionáře sídlo ani žádné ze svých zařízení na území města Veltrusy. 

Obrázek níže zobrazuje rozmístění identifikovaných zařízení. 

Z obrázku je patrné, že sociální službu týdenní stacionáře poskytuje jeden dopravně a časově dostupný 

poskytovatel sociálních služeb, a to v Kladně.  

Obrázek 23 Dopravně a časově dostupná zařízení sociální služby týdenní stacionáře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Identifikované zařízení, resp. poskytovatel, jeho kapacita, cílové skupiny, pro které je dané zařízení 

určeno, a zda mohou služby daného poskytovatele v současnosti využívat i obyvatelé města Veltrusy a 

okolních obcí, zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka 61 Identifikovaní poskytovatelé sociální služby týdenní stacionáře 

Poskytovatel Město Cílové skupiny 

Kapacita 
pobytové 

formy 
(počet 
lůžek) 

Dostupnost pro 
obyvatele města 

Veltrusy 

Zahrada, poskytovatel 
sociálních služeb 

Kladno osoby s mentálním postižením 15 ANO 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, vlastní analýza 

Z tabulky je zřejmé, že celková kapacita identifikovaného poskytovatele je 15 lůžek v pobytové formě. 

Tato sociální služba je poskytována cílové skupině osoby s mentálním postižením a mohou ji využívat i 

obyvatelé města Veltrusy a okolních obcí. 

Níže zpracovatel přináší pohled na dostupnost sociální služby týdenní stacionáře na krajské a 

celorepublikové úrovni. Uvedená tabulka srovnává současnou nabídku této sociální služby v jednotlivých 

krajích České republiky na základě počtu obyvatel na jeden úvazek pracovníka v přímé péči. 

Tabulka 62 Krajské srovnání dostupnosti sociální služby týdenní stacionáře 

Kraj Počet obyvatel Kapacita (lůžka) Počet obyvatel na kapacitu 

Hl. město Praha 1 280 508 136 9 415,5 

Jihočeský kraj 638 782 90 7 097,6 

Jihomoravský kraj 1 178 812 68 17 335,5 

Karlovarský kraj 296 749 10 29 674,9 

Kraj Vysočina 508 952 40 12 723,8 

Královéhradecký kraj 550 804 11 50 073,1 

Liberecký kraj 440 636 74 5 954,5 

Moravskoslezský kraj 1 209 879 19 63 677,8 

Olomoucký kraj 633 925 15 42 261,7 

Pardubický kraj 517 087 24 21 545,3 

Plzeňský kraj 578 629 29 19 952,7 

Středočeský kraj 1 338 982 187 7 160,3 

Ústecký kraj 821 377 38 21 615,2 

Zlínský kraj 583 698 45 12 971,1 

Celá ČR 10 578 820 786 13 459,1 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Jak je z tabulky výše zřejmé, v rámci celorepublikového průměru připadá na jedno lůžko sociální služby 

týdenní stacionáře cca 13 459 obyvatel. V případě Středočeského kraje se tato hodnota pohybuje na úrovni 

cca 7 160 obyvatel, což znamená, že je tato služba v porovnání s celou Českou republikou ve Středočeském 
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kraji více dostupná a současně se jedná o třetí nejvyšší dostupnost této služby v porovnání s ostatními kraji. 

Nejnižší míru dostupnosti lze sledovat v Moravskoslezském kraji, nejvyšší naopak v Libereckém kraji. 

Potřebnost sociální služby 

Na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, vzhledem k obvyklému 

zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a současně na základě 

provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí 

identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit sociální služby týdenní stacionáře. 

6.34 Závěr 

V rámci kapitoly 6 zpracovatel analyzoval jednotlivé druhy sociálních služeb z pohledu jejich dostupnosti  

a potřebnosti. Za účelem zjištění potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb bylo nezbytné provedení 

rozsáhlé analýzy současné dostupnosti všech druhů sociálních služeb ve Veltrusech a okolních obcích, dále 

také vypracování predikce vývoje obyvatelstva a v neposlední řadě realizace průzkumu mezi obyvateli 

města Veltrusy. Pouze na základě takto rozsáhlé analýzy bylo možné stanovit potřebnost sociálních služeb 

ve městě Veltrusy. 

Průzkum mezi obyvateli města byl realizován prostřednictvím focus group ‒ setkání s občany a následné 

sondy prostřednictvím dotazovacího formuláře. Setkání s občany se konalo 26. 7. 2018 v Hasičském domě. 

Po skončení setkání byla realizována sonda prostřednictvím dotazovacího formuláře (viz Příloha č. 2 

Dotazovací formulář ‒ Zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb), který umožňoval obyvatelům města 

Veltrusy se k potřebám v oblasti sociálních služeb vyjádřit, a to až do 17. 8. 2018. Dotazovací formulář byl 

obyvatelům k dispozici na podatelně Městského úřadu Veltrusy a také v online verzi na webových stránkách 

města. Z focus group a provedené sondy vyplynuly především následující skutečnosti: 

 nedostatečná informovanost obyvatel města Veltrusy o dostupných sociálních službách; 

 nedostatečné pokrytí poskytovaných sociálních služeb během víkendu; 

 nedostatečná kapacita sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra; 

 preference terénní a ambulantní formy sociálních služeb před formou pobytovou; 

 preference zajištění sociálních služeb především pro cílovou skupinu senioři. 

Následující tabulka shrnuje, u kterých druhů sociálních služeb byla identifikována potřebnost navyšování 

současných dostupných kapacit. Závěry týkající se potřebnosti jednotlivých druhů sociálních služeb jsou 

uvedeny vždy v rámci příslušné podkapitoly konkrétní sociální služby.  
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Tabulka 63 Potřebnost navyšování kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb pro obyvatele města Veltrusy  
a okolních obcí 

Sociální služba 

Potřebnost 

navyšování 

kapacit 

Sociální služba 

Potřebnost 

navyšování 

kapacit 

Azylové domy NE Pečovatelská služba ANO 

Centra denních služeb NE Podpora samostatného bydlení NE 

Denní stacionáře NE Průvodcovské a předčitatelské služby NE 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením NE Raná péče NE 

Domovy pro seniory NE Služby následné péče NE 

Domovy se zvláštním režimem NE 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 
NE 

Domy na půl cesty NE 
Sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením 
NE 

Chráněné bydlení NE Sociálně terapeutické dílny NE 

Intervenční centra NE Sociální rehabilitace NE 

Kontaktní centra NE 
Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
NE 

Krizová pomoc NE Telefonická krizová pomoc NE 

Nízkoprahová denní centra NE Terapeutické komunity NE 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ANO Terénní programy ANO 

Noclehárny NE Tísňová péče NE 

Odborné sociální poradenství NE Tlumočnické služby NE 

Odlehčovací služby ANO 
Týdenní stacionáře NE 

Osobní asistence NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že na základě provedených analytických prací, predikce vývoje obyvatelstva města, 

vzhledem k obvyklému zajištění sociálních služeb ve městech obdobné velikosti v České republice a 

současně na základě provedeného průzkumu mezi obyvateli města nebyla pro obyvatele města Veltrusy a 

okolních obcí identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit u azylových domů, 

center denních služeb, denních stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro 

seniory, domovů se zvláštním režimem, domů na půl cesty, chráněného bydlení, intervenčních center, 

kontaktních center, krizové pomoci, nízkoprahových denních center, nocleháren, odborného sociálního 

poradenství, osobní asistence, podpory samostatného bydlení, průvodcovských a předčitatelských služeb, 

rané péče, služeb následné péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace, 

sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, telefonické krizové pomoci, 

terapeutických komunit, tísňové péče, tlumočnických služeb a týdenních stacionářů. 

Naopak u pečovatelské služby, terénních programů, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

a odlehčovacích služeb byla identifikována potřebnost navyšování současných dostupných kapacit. 
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Analýza potřeb jednotlivých druhů sociálních služeb byla realizována s ohledem na potřebné cílové skupiny 

těchto služeb. Zpracovatel tedy rovněž identifikoval nejpotřebnější cílové skupiny, na které by se mělo 

město při směřování sociálních služeb především zaměřit. Jednotlivé cílové skupiny a kvalifikovaný odhad 

jejich kvantifikace ve městě Veltrusy a okolí přináší tabulka níže. 

Tabulka 64 Kvantifikace reálných cílových skupin 

Cílová skupina Kvalifikovaný odhad 

Senioři 20-30 osob 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 20-30 osob 

Mládež 10-15 osob 

Rodiny s dětmi 5-10 rodin 

Osoby se zdravotním postižením 5-10 osob 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doporučení zpracovatele k zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb uvádí kapitola 7. Doporučení. 

Shrnutí  

Zpracovatel na základě výše provedených analytických prací identifikoval potřebnost navýšení 

současných dostupných kapacit následujících druhů sociálních služeb seřazených dle nejvyšší priority:  

1. pečovatelská služba; 

2. terénní programy; 

3. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; 

4. odlehčovací služby. 

Potřebnost těchto druhů sociálních služeb byla identifikována především pro cílovou skupinu senioři 

(20-30 osob), osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (20-30 osob), mládež (10-

15 osob), rodiny s dětmi (5-10 rodin) a osoby se zdravotním postižením (5-10 osob). 
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7. DOPORUČENÍ  

Zpracovatel doporučuje podporovat především rozvoj terénních sociálních služeb, aby bylo v prvé řadě 

podporováno setrvání osob v jejich přirozeném prostředí, až následně rozvoj služeb ambulantních  

a pobytových. Tomuto doporučení odpovídá také zjištěná potřebnost jednotlivých druhů sociálních služeb  

a potřebných cílových skupin. S nejvyšší prioritou byla identifikována potřebnost pečovatelské služby, 

druhou prioritou je zajištění terénních programů, jako terénních sociálních služeb. Třetí identifikovanou 

prioritou jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jakožto ambulantní sociální služba. Čtvrtou 

prioritou je zajištění odlehčovacích služeb, a to především v pobytové formě. 

V tuto chvíli zpracovatel s ohledem na identifikovanou potřebnost cílových skupin a jednotlivých druhů 

sociálních služeb doporučuje zahájit poskytování primárně pečovatelské služby. Pro zajištění poskytování 

služby existují následující možnosti:  

 město se stane poskytovatelem; 

 město si zřídí vlastní příspěvkovou organizaci, která bude službu zajišťovat; 

 město si zřídí vlastní společnost s ručením omezeným, která bude službu zajišťovat 4; 

 město si najme již existujícího poskytovatele. 

Z výše uvedených možností zpracovatel doporučuje zajistit poskytování pečovatelské služby obyvatelům 

města Veltrusy a okolních obcí najmutím již fungujícího externího poskytovatele, který má 

s poskytováním pečovatelské služby zkušenosti. Tento poskytovatel by měl zajišťovat dostupnost služby 

také během víkendu. 

Město Veltrusy by poskytovateli platilo formou dotačních prostředků peníze za dostupnost. Průměrná výše 

dotačních prostředků se na základě provedeného benchmarkingu dotací, které poskytují obce ve 

Středočeském kraji na zajištění pečovatelské služby na jednoho klienta za rok, pohybuje kolem 4 000 Kč - 

5 000 Kč. V České republice jsou poskytované dotace obcí pečovatelským službám na úrovni  

4 200 Kč – 5 200 Kč. Finální výše poskytované dotace městem Veltrusy bude záležet na dohodě s konkrétním 

poskytovatelem. 

Jednou z výhod této varianty zajištění je, že městu odpadá povinnost registrace sociální služby, což sice 

není náročný proces, ale vyžaduje určitou administraci.  

Dále město nemusí podstupovat proces zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb Středočeského 

kraje, což implikuje vyšší náročnost. V rámci tohoto procesu je zapotřebí splňovat 10 základních kritérií pro 

vstup sociální služby do krajské sítě sociálních služeb, která jsou vedena v kapitole 5. Aktuální legislativní 

podmínky. 

Nespornou výhodou zajištění sociální služby najmutím externího poskytovatele je také skutečnost, že je 

mnohem jednodušší tuto formu spolupráce zrušit, pokud by v rámci pilotního ověření reálného zajištění 

služby občané neprojevili dostatečný zájem o poskytování této služby, než rušit např. zřízenou společnost 

                                                 

4 Zdánlivě stejná možnost jako předchozí, ale rozdíl se významně odrazí v nákladové struktuře. 
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s ručením omezeným. Preferovaná varianta přenáší veškerá rizika spojená s poskytováním služby na daného 

poskytovatele. 

I tento model zajištění pečovatelské služby má své limity, je pro město výhodný pouze do určité výše 

dotačních nákladů poskytovaných danému externímu poskytovateli. 

Zpracovatel doporučuje každoročně vyhodnocovat nákladovost zajištění pečovatelské služby a poptávku po 

této službě a zachovat výše popsaný způsob zajištění pečovatelské služby do doby, dokud náklady na 

zajištění služby pomocí externího poskytovatele nepřevýší náklady samostatného zajištění. Vlastní zajištění 

pečovatelské služby zpracovatel doporučuje až v situaci, kdy by toto zajištění bylo pro město nákladově 

optimálnější. 

Následující tabulka zobrazuje základní rozpočtové ukazatele pečovatelské služby. Za účelem získání co 

největšího validního vzorku byly zprůměrovány hodnoty všech poskytovatelů pečovatelské služby ve 

Středočeském kraji. 

Tabulka 65 Průměrné roční provozní náklady a příjmy pečovatelské služby ve Středočeském kraji 

Pečovatelská služba 

Osobní náklady na úvazek 293 008 Kč 

Náklady na služby na úvazek 58 310 Kč 

Provozní náklady na úvazek  26 712 Kč 

Celkové náklady na úvazek 378 030 Kč 

Příjmy od uživatelů služby na uživatele 23 589 Kč 

Ostatní příjmy na uživatele (např. dary, fakultativní služby apod.) 78 505 Kč 

Celkové příjmy na uživatele 102 094 Kč 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Druhou nejpotřebnější identifikovanou sociální službou jsou terénní programy. Zajištění terénních programů 

zpracovatel doporučuje obdobným způsobem jako u pečovatelské služby. Následující tabulka zobrazuje 

základní rozpočtové ukazatele terénních programů. Za účelem získání co největšího validního vzorku byly 

zprůměrovány hodnoty všech poskytovatelů terénních programů ve Středočeském kraji. U terénních 

programů uživatelé nepodepisují žádnou smlouvu a služba je poskytována zdarma, z tohoto důvodu 

zpracovatel v tabulce kalkuluje s průměrnými příjmy na úvazek, nikoli na uživatele. 
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Tabulka 66 Průměrné roční provozní náklady a příjmy terénních programů ve Středočeském kraji 

Terénní programy 

Osobní náklady na úvazek 409 478 Kč 

Náklady na služby na úvazek 63 873 Kč 

Provozní náklady na úvazek  57 315 Kč 

Celkové náklady na úvazek 530 666 Kč 

Příjmy od uživatelů služby na úvazek 0 Kč 

Ostatní příjmy na úvazek (např. dary, fakultativní služby apod.) 499 714 Kč 

Celkové příjmy na úvazek 499 714 Kč 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Následně v horizontu 5-10 let zpracovatel doporučuje zajistit ambulantní službu nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež. Vodítkem je pravidelné vyhodnocování.  

Následující tabulka zobrazuje základní rozpočtové ukazatele nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Za 

účelem získání co největšího validního vzorku byly zprůměrovány hodnoty všech poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Středočeském kraji. 

Tabulka 67 Průměrné roční provozní náklady a příjmy nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Středočeském 
kraji 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Osobní náklady na úvazek 269 865 Kč 

Náklady na služby na úvazek 51 356 Kč 

Provozní náklady na úvazek  14 988 Kč 

Celkové náklady na úvazek 336 209 Kč 

Příjmy od uživatelů služby na uživatele 0 Kč 

Ostatní příjmy na uživatele (např. dary, fakultativní služby apod.) 13 339 Kč 

Celkové příjmy na uživatele 13 339 Kč 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 
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Dále byla identifikována potřebnost odlehčovacích služeb, a to především v pobytové formě. Zpracovatel 

však v současné situaci nedoporučuje tuto službu zřizovat, neboť by zajištění této služby představovalo 

astronomické náklady. Investiční náklady spojené se zřízením odlehčovacích služeb se pohybují v rozmezí 

1,2-1,5 mil. Kč na jedno lůžko této sociální služby, provozní náklady pak představují cca 0,4 mil. Kč na 

lůžko za rok. 

Následující tabulka zobrazuje základní rozpočtové ukazatele odlehčovacích služeb. Za účelem získání co 

největšího validního vzorku byly zprůměrovány hodnoty všech poskytovatelů odlehčovacích služeb ve 

Středočeském kraji. 

Tabulka 68 Průměrné roční provozní náklady a příjmy odlehčovacích služeb ve Středočeském kraji 

Odlehčovací služby ‒ pobytová forma 

Osobní náklady na lůžko 259 591 Kč 

Náklady na služby na lůžko 73 288 Kč 

Provozní náklady na lůžko  38 708 Kč 

Celkové náklady na lůžko 371 587 Kč 

Příjmy od uživatelů služby na lůžko 111 210 Kč 

Příjmy z veřejných zdrojů na lůžko 121 070 Kč 

Příjmy ze zdravotních pojišťoven na lůžko 64 756 Kč 

Ostatní příjmy na lůžko (např. dary, fakultativní služby apod.) 26 578 Kč 

Celkové příjmy na lůžko 323 614 Kč 

Zdroj: OKslužby — poskytovatel, vlastní analýza 

Zpracovatel rozpracoval rovněž další varianty zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb pro obyvatele 

města Veltrusy a okolních obcí. Jednotlivé varianty blíže představuje příloha č. 3: Varianty zajištění 

potřebného rozsahu sociálních služeb. Dle názoru zpracovatele však tyto varianty zajištění potřebného 

rozsahu sociálních služeb nejsou v současné situaci města Veltrusy, kdy doposud nebylo poskytování 

sociálních služeb rozvíjeno a jedná se o prvotní fázi nastavení rozvoje sociálních služeb ve městě Veltrusy, 

relevantní. Na hlubší analýzu variant vlastního zajištění sociálních služeb představených v příloze č. 3 se 

zpracovatel doporučuje zaměřit až v horizontu následujících 2-5 let. 
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S ohledem na další zjištěné skutečnosti v rámci realizace Studie, kterými jsou: 

 nedostatečná informovanost obyvatel města Veltrusy o dostupných sociálních službách,  

 nedostatečné pokrytí poskytovaných sociálních služeb během víkendu,  

 nedostatečné kapacity sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra,  

 preference terénní a ambulantní formy sociálních služeb před formou pobytovou a  

 preference zajištění sociálních služeb především pro cílovou skupinu senioři,  

považuje zpracovatel v současnosti za stěžejní nastavit klíčové metriky (tzv. KPI), na základě kterých bude 

město situaci v sociální oblasti pravidelně vyhodnocovat. Tabulka níže představuje jednotlivé doporučené 

KPI, způsob jejich vyhodnocení a interval vyhodnocování. 

Tabulka 69 KPI pro vyhodnocování situace v oblasti sociálních služeb 

KPI Způsob vyhodnocování Interval vyhodnocování 

Informovanost 

 Počet článků zveřejněných ve Veltruských 

listech; 

 počet dotazů týkajících se sociálních 

služeb ze strany občanů; 

 počet distribuovaných letáků mezi 

obyvatele města. 

jednou ročně 

Zajištění sociálních služeb během 

víkendu 
 ANO/NE jednou ročně 

Poptávka po sociálních službách 

 Setkání s občany; 

 statistiky poskytovatelů sociálních služeb 

v okolí. 

jednou za 2 roky 

Ekonomická efektivita způsobu 

zajištění pečovatelské služby 

 Srovnání nákladovosti jednotlivých variant 

dle aktuální poptávky po této službě. 
jednou ročně 

Zdroj: Vlastní analýza 

 



  Seznam zkratek 

 

 

 
Stránka | 107 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

 

8. SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Význam 

ČSÚ Český statistický úřad 

KPI Klíčové metriky či ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators) 

OZP Osoby se zdravotním postižením 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SPRSS Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

PPP Public Private Partnership 
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Příloha č. 2: Dotazovací formulář ‒ Zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb  

 
 

Vážení spoluobčané,  

dovolujeme si Vás, občany města Veltrusy, oslovit formou krátkého dotazníkového šetření ohledně zjištění potřeb 

v oblasti sociálních služeb. Níže naleznete formulář krátkého dotazníkového šetření, který, prosím, vyplňte 

a vyplněný odevzdejte v podatelně nejpozději do 17. 8. 2018.  

Otázky označené symbolem * jsou povinné. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy pouze jednu z nabízených 

možností.  

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že se nám společně podaří ještě více zlepšit oblast sociálních služeb 

v našem městě. 

 

1. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách poskytovaných občanům Veltrus? * 

a) ano b) ne 

2. Využíváte v současné době Vy nebo některý člen Vaší rodiny žijící ve městě Veltrusy (rodič/prarodič, potomek, 

sourozenec, manžel/ka, partner/ka) některou ze sociálních služeb? * 

a) ano b) ne 

3. Pokud Vy nebo člen Vaší rodiny některou ze sociálních služeb využívá, jedná se o (můžete zvolit více možností): 

a) seniora 

b) zdravotně postižené dítě 

c) zdravotně postiženého dospělého 

d) mentálně postižené dítě 

e) mentálně postiženého dospělého 

f) jiné 

……………………………………………………………………… 

4. Pokud Vy nebo některý člen Vaší rodiny některou ze sociálních služeb využívá, jaká je její forma? (můžete zvolit 

více možností) 

a) péče v domácím prostředí ‒ domácnosti  

b) péče v pobytovém zařízení  

c) zajištění krátkodobých pobytů mimo rodinu 

d) docházka do zařízení poskytující sociální 

služby  

e) sociální poradenství  

5. Pokud sociálních služeb využíváte, jste s nimi spokojeni? 

a) ano b) ne 

6. Kam se obracíte, nebo kam byste se obrátili, pokud byste potřebovali získat informace o sociálních službách 

poskytovaných občanům města Veltrusy? * (můžete zvolit více možností) 

a) Městský úřad Veltrusy 

b) Městský úřad Kralupy nad Vltavou  

c) Krajský úřad Středočeského kraje 

d) poskytovatel sociálních služeb 

e) osoba, která již sociálních služeb využívá 

f) rodina, přátelé, známí apod. 

g) lékař 

h) internet 
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7. Pokud byste Vy nebo některý člen Vaší rodiny sociální službu využívali, jakou formu byste preferovali? * 

a) péči v domácím prostředí ‒ domácnosti  

b) péči v pobytovém zařízení  

c) zajištění krátkodobých pobytů mimo rodinu 

d) docházka do zařízení poskytující sociální 

služby  

e) sociální poradenství  

8. Jaké skupině by měla být na území Města Veltrusy věnována větší pozornost při řešení sociálních problémů? * 

(můžete zvolit více možností) 

a) rodinám s dětmi 

b) seniorům 

c) mládeži 

d) osobám se zdravotním postižením 

e)  osobám bez domova 

f) osobám ohroženým závislostmi 

9. Co by podle Vašeho názoru pomohlo zlepšit fungování sociálních služeb na území Města Veltrusy? * (můžete zvolit 

více možností) 

a) zvýšení kvality 

b) zvýšení dostupnosti (kapacity) 

c) zvýšení počtu nabízených služeb 

d) návaznost na jiné sociální služby 

e) informovanost občanů 

f) nevím 

10. Prostor pro Vaše komentáře 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

  



  Seznam příloh 

 

 

 
Stránka | 115 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

 

Příloha č. 3: Varianty zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb  

V rámci této kapitoly zpracovatel představuje možné další varianty zajištění potřebného rozsahu sociálních 

služeb pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. 

V současné době lze v poskytování a potažmo též financování sociálních služeb rozlišit dva základní 

přístupy. Na jedné straně stojí poskytování sociálních služeb, které je založeno na ryze komerční bázi, tj. 

bez využívání dotačních titulů z veřejných zdrojů. Veškerou péči si hradí klient (nebo jeho příbuzní) 

z vlastních zdrojů, popř. využívají tito poskytovatelé fundraisingových aktivit k získání dodatečných zdrojů 

na pokrytí provozních nákladů. 

Na druhé straně pak stojí poskytovatelé (sociální služby), jejichž provoz je spolufinancován z veřejných 

zdrojů. I v tomto případě si klient poskytování této služby platí, nicméně na pokrytí části provozních 

nákladů je poskytovateli sociální služby nebo služeb poskytnuta provozní dotace, a to primárně 

z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a jednotlivých krajů. Samotný systém 

financování sociálních služeb z veřejných zdrojů pak řídí v přenesené působnosti jednotlivé kraje. 

Systém financování sociálních služeb z veřejných zdrojů (MPSV, kraje) pak předpokládá participaci obcí na 

financování provozu těchto služeb, což je popsáno v příslušných pravidlech financování sociálních služeb 

(typicky střednědobé plány rozvoje sociálních služeb) jednotlivých krajů. Lze rovněž předpokládat, že tento 

trend bude v nejbližších letech, díky významným změnám ve financování sociálních služeb (zvyšování 

nároků na státní rozpočet, zavedení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly EU apod.), 

ještě více sílit. Například již v současné době Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 

kraji na období 2015-2019 předpokládá, že do sítě sociálních služeb, tj. služeb, které budou 

spolufinancovány z veřejných rozpočtů (MPSV a Středočeský kraj), budou zařazeny ty služby, v případě 

kterých se jednotlivé obce zaváží jejich provoz spolufinancovat. 

Výhodou zařazení sociální služby do sítě je, že má de facto (ačkoli je to právně nevymahatelné) zajištěno 

financování z veřejných zdrojů, tj. ze zdrojů MPSV, Středočeského kraje a současně též ze strany příslušné 

obce, což může být z pohledu obce pochopitelně nevýhoda. Další nevýhodou zařazení služby do sítě 

sociálních služeb je, že se daná služba musí řídit příslušnými pravidly, které určují jednotlivé kraje. 

Přidělení veřejné podpory a její výše pak není nikterak garantována. 

Na druhé straně služby, které nejsou do sítě sociálních služeb zařazeny, nejsou svázány předpisy 

jednotlivých krajů a nemusejí poskytování služby kraji, resp. MPSV reportovat. Nevýhodou je pochopitelně 

nemožnost čerpat prostředky z MPSV a krajů.   

Varianta A ‒ Poskytování sociálních služeb v již existujících prostorách 

Jednou z variant zajištění potřebných druhů sociálních služeb ve městě Veltrusy je využití stávajících  

prostorů / stávajícího objektu v majetku města Veltrusy, který by byl k danému poskytování vhodný. 

V tomto případě se může jednat o objekt, který je již v současné době zcela vhodný pro provoz 

předmětných sociálních služeb, nebo o objekt, který by musel být pro tyto potřeby rekonstruován/upraven. 

V závislosti na finanční náročnost této investice se může jednat o prostředky města Veltrusy nebo o 

prostředky získané z investiční dotace (MPSV, Středočeský kraj, EU apod.). 
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V případě, že Veltrusy vhodný objekt k realizaci této varianty nemají, lze s touto variantou počítat při 

budoucích investičních aktivitách v rámci stávající infrastruktury, např. při zvyšování kapacity školy, školky 

apod.  

V této podobě by poskytovatelem sociálních služeb bylo buď samotné město Veltrusy (prostřednictvím 

k tomuto účelu zřízené organizace nebo organizační složkou obce), nebo jiný subjekt, který má oprávnění – 

registraci k provozování takové služby (např. Farní charita Kralupy nad Vltavou).  

V návaznosti na výše popsané by pak náklady na provoz tohoto zařízení byly buď na straně města Veltrusy, 

nebo na straně jiného poskytovatele. V obou případech by mohlo být na pokrytí části provozních nákladů 

využito dotace poskytované Středočeským krajem (po zařazení služby, resp. služeb do sítě sociálních služeb 

Středočeského kraje). 

Dominantní nákladovou položkou jsou osobní náklady pracovníka, popř. pracovníků v sociálních službách, 

kteří poskytují přímou péči klientům ‒ uživatelům služby.  

Výhody 

Stěžejní výhodou této varianty je její nižší náročnost na investiční náklady v porovnání s budováním nových 

prostor. Provozní náklady této varianty budou záviset na druzích poskytovaných sociálních služeb. Vedle 

toho se rovněž příjmy od uživatelů budou pohybovat v závislosti na počtu klientů, na počtu hodin 

stráveného času v zařízení a nastavených sazeb úhrady za poskytované služby.  

Na základě výše uvedeného lze identifikovat další možnou výhodu této varianty, a to potenciál zajištění 

krytí provozních nákladů příjmy od uživatelů služby, popř. služeb, samozřejmě v závislosti na konkrétních 

druzích poskytovaných služeb. Nemuselo by tak být nutné financování provozu tohoto zařízení provozní 

dotací nebo z rozpočtu města Veltrusy. 

Rizika  

Následující tabulka uvádí přehled rizik spojených s realizací Varianty A zajištění potřebného rozsahu 

sociálních služeb pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. Zpracovatel v tabulce uvádí rovněž 

zhodnocení závažnosti rizika, žlutá barva představuje nízké riziko, oranžová barva střední riziko a červená 

barva vysoké riziko. 

Tabulka 70 Varianta A ‒ přehled rizik a jejich závažnost 

Závažnost rizika Riziko Popis rizika 

 

Závislost příjmů z poskytování základních činností 

sociálních služeb na poptávce po těchto službách 

Asi největší nevýhodou této varianty je závislost 

příjmů z poskytování základních činností sociálních 

služeb na poptávce po těchto službách. V případě 

ambulantních služeb je obecně tato poptávka, resp. 

využívání těchto služeb nepředvídatelná (klient není 

vázán k odběru nabízených služeb). V návaznosti na to 

pak značně kolísají předpokládané příjmy ze strany 

uživatelů. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Varianta B ‒ vybudování kapacit ze strany města Veltrusy 

Jednou z možností, která se nabízí v souvislosti s vybudováním potřebných kapacit (dále též „Centrum 

sociálních služeb“), je jeho výstavba vlastními prostředky. Centrum sociálních služeb v tomto případě může 

poskytovat pobytovou službu – pobytovou formu odlehčovacích služeb společně s ambulantními a terénními 

službami (pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy).  

Investiční náklady by byly v tomto případě na straně města Veltrusy. Vybudování Centra sociálních služeb 

může být financováno přímo z rozpočtu města, nebo z investiční dotace. Případné Centrum sociálních 

služeb by pak měl svou vlastní právní subjektivitu, přičemž by bylo ve vlastnictví města. Z analýzy 

obdobných projektů pak vyplývá, že lze využít v zásadě dvou forem právní subjektivity, a to formu 

příspěvkové organizace nebo společnosti s ručením omezeným (forma akciové společnosti je s ohledem na 

její parametry zanedbána). 

a) Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným (dále jen „SRO“) je nejjednodušším typem kapitálové společnosti, 

přestože obsahuje mnoho prvků osobní společnosti. Společnost může mít i jen jednoho společníka, 

maximální počet společníků není stanoven.  

Statutárním orgánem společnosti je jeden, nebo více jednatelů. Společnost může zřídit i dozorčí radu. 

V případě zřízení SRO obcí vkládá územní samosprávný celek do společnosti část svého majetku a financí, se 

kterými hospodaří ‒ veřejné prostředky. Může se jednat například o tvorbu základního kapitálu tvořeného 

peněžními i nepeněžními vklady nebo o správu majetku na základě smlouvy. Z hlediska vystupování v 

právních vztazích se tato obchodní společnost chová jako všechny ostatní soukromoprávní subjekty, ale z 

důvodu financování z veřejných financí a spravování veřejného majetku má zastupitelstvo obce právo na 

informace o hospodaření společnosti a její činnosti a na vznášení dotazů týkajících se dané společnosti. 

Zastupitelstvo obce také navrhuje zástupce obce do orgánů obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast a mimo jiné deleguje zástupce obce na valnou hromadu obchodní společnosti. 

Obchodní společnosti v případech, kdy je obec či kraj jediným společníkem, jsou založeny za konkrétním 

účelem a plní pro svého zakladatele konkrétní úkoly. Společnost dostává za poskytování služeb (plnění) 

zaplaceno přímo z rozpočtu obce. Tato společnost může samozřejmě poskytovat služby v rámci předmětu 

svého podnikání nejen svému zakladateli, ale i dalším osobám jako každá společnost s ručením omezeným. 

Společnost s ručením omezeným ručí celým svým majetkem za své závazky. Společník SRO ručí do výše 

svého nesplaceného vkladu. Jednatel SRO ručí celým svým majetkem, ale pouze ve vztahu ke škodě 

způsobené společnosti, za kterou jedná. Povinnost se registrovat jako plátce DPH mají podnikatelé v České 

republice, pokud jejich obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců přesáhne 

1 000 000 Kč dle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZDPH“). Výsledek hospodaření společnosti představuje hrubý zisk, ze kterého se po jeho neúčetní 

úpravě určí základ daně z příjmů právnických osob. 

b) Příspěvková organizace 

Příspěvková organizace (dále také „PO“) je veřejnoprávní nezisková organizace, založena k plnění úkolů ve 

veřejném zájmu. Základy právního postavení příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávným 

celkem upravuje předpis č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů. Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 

právní subjektivitu. Zřizovatel vydává o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu.  

Příspěvková organizace provozuje hlavní činnost (činnost, ke které byla zřízena) a může provozovat také 

doplňkovou činnost. Z tohoto důvodu by PO měla během roku členit výnosy a náklady z hlavní činnosti  

a výnosy a náklady z vedlejší činnosti. Nemělo by dojít k situaci, kdy by doplňková činnost převažovala nad 

činností hlavní. 

PO hospodaří s majetkem, který jí zřizovatel svěřil k hospodaření. Tento majetek zůstává ve vlastnictví 

zřizovatele. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

činnosti, pro kterou byla zřízena. Při hospodaření s majetkem vznikají příjmy a výdaje. Zřizovatel určí, 

jakým způsobem a kdo s příjmy hospodaří, kdo hradí náklady na opravy a údržbu. Vlastník majetku 

(zřizovatel) může povolit PO, že jeho majetek může pronajímat, přičemž příjmy z pronájmu zůstanou PO. 

Příjmy z pronájmu jsou předmětem daně z příjmů PO. 

PO hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu jiných 

územně samosprávných celků, ze státního rozpočtu, z darů od fyzických a právnických osob,  

z rozpočtu Evropské unie, ze zahraničí a s prostředky získanými z doplňkové činnosti. Protože jsou PO 

zřizovány zpravidla jako neziskové, mají nižší příjmy než výdaje. Zřizovatel poskytne příspěvek na provoz, 

kterým rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovná. Příspěvek na provoz pak musí být poskytován v souladu 

s pravidly veřejné podpory. V případě, že schopnost zřizovatele poskytovat PO příspěvek klesne, nemusí být 

PO schopna příjmy z doplňkové činnosti pokrýt náklady na svůj provoz. PO musí před začátkem účetního 

období předložit rozpočet. Rozpočet PO musí zahrnovat pouze náklady a výnosy související s předmětem 

hlavní činnosti a po zahrnutí příspěvku od jejího zřizovatele musí být sestaven jako vyrovnaný. Na konci 

hospodářského roku vykáže PO zlepšený výsledek hospodaření v rámci hlavní činnosti (výnosy převyšující 

náklady), z něj se vytváří fondy účetní jednotky, nebo zhoršený výsledek hospodaření (náklady převyšující 

výnosy), k jehož úhradě je třeba použít rezervní fond nebo požádat o návratnou finanční výpomoc 

zřizovatele. Jelikož PO je neziskovou organizací, která není založena za účelem podnikání, dle předpisu 

č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„ZDP“) naplňuje status veřejně prospěšného poplatníka, neboť tím je poplatník, který v souladu se svým 

zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci 

jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 

U neziskových subjektů je předmět daně úzce vymezen. U veřejně prospěšného poplatníka pak nejsou 

předmětem daně příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že náklady z každé jednotlivé činnosti 

přesahují příjmy. Předmětem daně neziskových organizací nejsou: 

 příjmy z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtu obcí; 

 úroky z vkladů na běžném účtu; 

 příjmy z pronájmu a prodeje státního majetku, které jsou podle zvláštního předpisu (zákon  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů) příjmem 

státního rozpočtu. 

Naopak vždy je předmětem daně příjem z reklamy, z členského příspěvku, z úroku, z nájemného s výjimkou 

nájmu státního majetku. Případný zisk podléhá dani z příjmů právnických osob, jejíž sazba je pro rok 2018 
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ve výši 19 %. Případnou ztrátu z činnosti nelze kompenzovat kladným výsledkem z činnosti jiné, ztrátu 

nelze ani odečíst od základu daně. 

Dle § 38 ZDP nemusí veřejně prospěšní poplatníci podávat daňové přiznání, pokud mají příjmy, které nejsou 

předmětem daně, příjmy od daně osvobozené (příjmy z členských příspěvků) nebo příjmy, z nichž je daň 

vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (úroky z účtu). Nevznikla-li veřejně prospěšnému poplatníkovi 

ve zdaňovacím období povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinen sdělit tuto skutečnost 

správci daně. 

Veřejně prospěšný poplatník může základ daně snížit až o 30 %, minimálně o 300 000 Kč, maximálně  

o 1 mil. Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících  

s činnostmi, které nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích 

obdobích. 

Neziskové organizace, resp. příspěvkové organizace, se často mohou, vzhledem ke svým činnostem, 

ocitnout v režimu plátce daně z přidané hodnoty. Zákon o dani z přidané hodnoty vymezuje okruh osob 

povinných k dani a uvádí, že osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo 

zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. PO jsou osobami povinnými k platbě 

DPH tehdy, pokud jejich obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců přesáhne 

1 000 000 Kč dle § 6 předpisu č. 235/2004 Sb., ZDPH. PO je tedy povinna provádět test obratu a v případě 

jeho překročení provést dle § 94 ZDPH povinnou registraci plátce.  

Odměňování zaměstnanců PO se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, podle kterého je platový 

tarif určen platovou třídou a platovým stupněm. Příslušná platová třída odpovídá náročnosti práce a je 

stanovena v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Platový stupeň 

je vyjádřením počtu let tzv. započitatelné praxe, tato pravidla jsou obsahem nařízení č. 278/2015 Sb.,  

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Mimo platového tarifu musí 

zaměstnavatel zaměstnanci přiznat i jiné složky mzdy (např. příplatek za vedení), popř. je může přiznat, 

pokud jsou zdůvodněny kvalitou odvedené práce (osobní příplatek). Plat není možné určit jiným způsobem 

a zaměstnavatel nesmí poskytnout zaměstnanci jiné složky platu. Způsob odměňování stanovuje ředitel PO, 

avšak jeho výši platu včetně odměn určuje zřizovatel PO, může se stát, že výše platu ředitele PO může být 

nižší než výše platu jeho zaměstnanců. Na plat ředitele ale musí mít finanční prostředky daná organizace 

a nikoli zřizovatel. Může se stát, že si ředitel nebude moci odměny vyplatit, protože na ně příspěvková 

organizace nemá finanční prostředky a zřizovatel, který mu je navrhl, mu o tyto prostředky nezvýšil 

příspěvek. 

Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným 

zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, práva a závazky na nové 

anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne 

uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo 

splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele. 
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Výhody 

Díky tomu, že by se poskytovatelem sociální služby, resp. služeb stalo samotné město Veltrusy, lze 

předpokládat snadnější přístup k financování provozu sociálních služeb z veřejných zdrojů a zařazení těchto 

služeb do sítě sociálních služeb Středočeského kraje.  

V případě, kdy sociální službu poskytuje samotné město (organizace zřízená městem) existuje více 

možností, kterými lze obsazovat kapacitu sociální služby občany města. 

V tomto případě má město plně pod kontrolou hospodaření, řízení organizace a další strategické otázky 

(např. stanovení kapacity jednotlivých služeb zařízení, personální obsazení, ceník služeb apod.). 

Rizika 

Následující tabulka uvádí přehled rizik spojených s realizací Varianty B zajištění potřebného rozsahu 

sociálních služeb pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. Zpracovatel v tabulce uvádí rovněž 

zhodnocení závažnosti rizika, žlutá barva představuje nízké riziko, oranžová barva střední riziko a červená 

barva vysoké riziko. 

Tabulka 71 Varianta B ‒ přehled rizik a jejich závažnost 

Závažnost rizika Riziko Popis rizika 

 
investiční náklady 

Největší nevýhodou jsou investiční náklady, které je 

nutné vynaložit při vybudování Centra sociálních 

služeb. V případě vybudování nového objektu se může 

jednat o náklady ve výši stovek milionů (v závislosti na 

velikosti objektu, druzích a kapacity poskytovaných 

sociálních služeb). 

 
riziko nenaplnění kapacit 

Toto riziko je shodné pro všechny varianty, v případě 

vybudování a provozu Centra sociálních služeb 

vlastními prostředky by však mělo na město Veltrusy 

největší dopad. 

 
udržitelnost projektu 

Nevýhodou budování kapacit sociálních 

služeb z dotačních prostředků je zejména udržitelnost 

takovéhoto projektu. V důsledku to znamená, že 

nebude možné po určitou dobu měnit velikost kapacity 

sociálních služeb, měnit samotné druhy poskytovaných 

sociálních služeb apod. Díky tomuto omezení není 

možné pružně reagovat na poptávku po sociálních 

službách ze strany občanů města Veltrusy, popř. též 

okolních obcí. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Varianta C ‒ Zajištění pozemku subjektu, který Centrum sociálních služeb vybuduje 

V této variantě by město Veltrusy buď zajistilo pozemek pro vybudování „Centra sociálních služeb“ (od 

jiného subjektu), nebo by poskytlo za tržních podmínek pozemek ve vlastnictví města soukromému 

subjektu, který by na něm vystavěl objekt Centra sociálních služeb a toto zařízení současně provozoval. 

V tomto případě by byly jak investiční, tak provozní náklady Centra sociálních služeb na straně tohoto 

subjektu. Předpokladem této varianty je, že by se jednalo o subjekt, který má s vybudováním a provozem 

takovéhoto zařízení již zkušenosti. 

Výhody 

Díky prodeji pozemku by město Veltrusy získalo dodatečné finanční prostředky do svého rozpočtu. Provoz 

samotného Centra sociálních služeb by navíc zajišťoval jiný subjekt, a to na své vlastní riziko. Subjekt, 

který by Centrum sociálních služeb provozoval, by pak mohl využít svých zkušeností z provozu jiných 

zařízení obdobného typu. 

Rizika 

Následující tabulka uvádí přehled rizik spojených s realizací Varianty C zajištění potřebného rozsahu 

sociálních služeb pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. Zpracovatel v tabulce uvádí rovněž 

zhodnocení závažnosti rizika, žlutá barva představuje nízké riziko, oranžová barva střední riziko a červená 

barva vysoké riziko. 

Tabulka 72 Varianta C ‒ přehled rizik a jejich závažnost 

Závažnost rizika Riziko Popis rizika 

 

málo mechanismů k ovlivnění provozu a budoucího 

vývoje 

Město Veltrusy by mělo jen málo mechanismů, jakým 

způsobem ovlivnit provoz Centra sociálních služeb 

a zejména pak jeho budoucí vývoj (např. kdyby se 

v objektu přestaly poskytovat sociální služby a začal 

by sloužit jinému účelu). 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianta D ‒ Založení společnosti s majetkovou účastí města Veltrusy a jiného subjektu 

Pokud by bylo rozhodnuto, že bude Centrum sociálních služeb vystavěno na pozemku ve vlastnictví města 

Veltrusy, nabízí se možnost, aby bylo toto Centrum sociálních služeb vybudováno a provozováno ve 

spolupráci se soukromým subjektem, v ideálním případě s takovým, který má již s poskytováním sociálních 

služeb bohaté zkušenosti.  

Jednou z těchto forem jen založení společnosti s majetkovou účastí města Veltrusy s jiným subjektem. 

Vkladem města do této společnosti by byl primárně pozemek, na kterém by bylo Centrum sociálních služeb 

vybudováno. Samotnou výstavbu by zajišťoval primárně soukromý subjekt. Město by bylo v ideálním případě 

minoritním podílníkem v této společnosti, a to zejména za účelem minimalizace rizik spojených s provozem 

Centra sociálních služeb. Zároveň si však město Veltrusy udrží vliv na rozhodování této společnosti. 
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Výhody 

Výhodou je v tomto případě podíl na řízení Centra sociálních služeb ze strany města Veltrusy. Dále pak 

spojení s partnerem, u kterého se předpokládá, že má s obdobnými projekty dostatečné zkušenosti. Dále 

pak snazší přístup k externímu kapitálu (bankovní úvěr nebo jiný instrument). 

Rizika 

Následující tabulka uvádí přehled rizik spojených s realizací Varianty D zajištění potřebného rozsahu 

sociálních služeb pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. Zpracovatel v tabulce uvádí rovněž 

zhodnocení závažnosti rizika, žlutá barva představuje nízké riziko, oranžová barva střední riziko a červená 

barva vysoké riziko. 

Tabulka 73 Varianta D ‒ přehled rizik a jejich závažnost 

Závažnost rizika Riziko Popis rizika 

 
spoluodpovědnost za řízení a provoz 

Nevýhodou této varianty je (např. oproti PPP projektu 

– viz další bod) spoluodpovědnost za řízení a provoz 

Centra sociálních služeb na straně města 

Veltrusy.  V tomto případě pak není možné využít jiné 

právní formy podnikání, než společnosti s ručením 

omezeným (popř. též akciové společnosti) a nelze tak 

využít výhod právní formy příspěvkové organizace. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianta E ‒ PPP projekt 

Public Private Partnership (ve zkratce PPP) je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého 

sektoru vzniklé za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné 

infrastruktury nebo veřejných služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně a úspěšně aplikovány, zvyšují 

kvalitu i efektivnost veřejných služeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci nejrůznějších 

projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. 

Zadavatelem PPP projektu je vždy veřejný subjekt, který detailně specifikuje své potřeby a výstupy, které 

od projektu očekává. Rolí soukromého sektoru je co nejefektivněji zajistit veřejnou službu podle zadání 

zadavatele ‒ vyhrává nejlepší nabídka ‒ hodnotí se ekonomická výhodnost. V případě, že soukromý sektor 

neplní smluvní podmínky, například o kvalitě služby, ohrozí své příjmy z veřejného sektoru a tím i splácení 

svých investic. 

Veřejný sektor platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby nebo umožní soukromému 

sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby, a to pro předem sjednanou dobu. Banky zajišťují 

projektové financování projektů (až do 95 %) a disponují speciálními právy. Na konci projektu infrastruktura 

přechází obvykle do vlastnictví veřejného sektoru. 

PPP projekt v oblasti sociálních služeb se na základě výše uvedeného nehodí výhradně pro služby 

ambulantní, a to z hlediska nemožnosti přesné ekonomické kalkulace výnosů a cash flow.  
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Stěžejní otázkou přípravné fáze, kterou si na tomto místě musí každý veřejný zadavatel položit, je 

výhodnost způsobu PPP oproti jiným variantám. Smyslem je stanovení hodnoty, kterou veřejný sektor získá 

využitím PPP, oproti způsobu, kdy by projekt realizoval sám.  

Následuje fáze výběrového řízení, která začíná uveřejněním oznámení o výběrovém řízení. V rámci této 

fáze může být využit koncesní nebo soutěžní dialog, který umožní vzájemnou konzultaci mezi zadavatelem 

a jednotlivými soutěžiteli. S ohledem na vysokou náročnost PPP projektů je tento prostředek často 

využíván. Výběrové řízení je po úspěšném provedení zakončeno vybráním nejvhodnějšího dodavatele a 

uzavřením smlouvy. 

Poslední fází je realizace samotného předmětu zakázky. Ta se u PPP projektů skládá ze dvou částí – fáze 

výstavby a fáze provozu. Vítězný dodavatel obvykle získává první platby až po dokončení výstavby a 

uvedení zakázky do provozu formou tzv. uživatelských poplatků, kterými mohou být platba za dostupnost, 

platba za využití nebo platba za kvalitu. 

Klíčovým prvkem v případě PPP projektů je otázka jejich financování. Ta se významně liší od tradiční formy 

veřejného financování. PPP projekty totiž znamenají stabilní platby z veřejných prostředků po celou dobu 

trvání smlouvy. 

Důležitým prvkem Public Private Partnership jsou jeho účastníci z řad veřejného i soukromého sektoru. 

Soukromý sektor ve smlouvě obvykle vystupuje ve formě tzv. Special purpose vehicle (SPV). Tato účelově 

založená společnost zastupuje konsorcium podnikatelských firem. Smyslem zapojení zástupců soukromého 

i veřejného sektoru je především zjednodušení a zpřehlednění smluvních ujednání oproti tradiční formě 

realizace investic. 

Primární otázkou v oblasti financování PPP projektů je způsob získání potřebného kapitálu. Lze se setkat 

s typickým rozhodováním soukromého sektoru, který může mít k dispozici vlastní nebo cizí zdroje. 

Významnou roli v oblasti financování hraje již zmíněný nositel koncese tedy SPV. Tato účelově založená 

společnost se skládá z podílníků/akcionářů obou sektorů a často i z podílníků/akcionářů samotných 

komerčních bank, které zajišťují finanční prostředky pro konkrétní projekty. Banky tak často disponují 

právy, kterými mohou projekt ovlivňovat. V otázce financování se však odráží i následný provoz projektu. 

Zde může docházet k platbám od uživatelů případně k úhradě za užívání ze strany státu. Dále může být 

uvažováno o platbě za dostupnost nebo využití služby. Dané možnosti jsou otázkou konkrétního projektu. 

Mezi výhody konceptu PPP je také možnost využití podpory ze strany Evropské unie. 

Formy PPP projektů 

Design-Build-Operate-Transfer (DBOT) – soukromý sektor se stará o návrh, výstavbu a provoz, po uplynutí 

smluvně dané doby je tato výstavba převedena do vlastnictví veřejného partnera. 

Design-Build-Finance-Operate (DBFO) – soukromý sektor se stará o návrh, výstavbu, financování a také 

provoz, v rámci DBFO se zpravidla využívá způsob, kdy je subjekt ve vlastnictví soukromé firmy, která ho na 

své náklady i provozuje. Náklady jsou soukromému partnerovi částečně vraceny formou veřejných dotací. 

Build-Operate-Transfer (BOT) – veřejný sektor definuje předmět plnění a vyhlásí veřejnou zakázku, 

soukromý sektor předmět vybuduje, provozuje a po sjednaném časovém období převede do rukou 

veřejného sektoru. 
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Koncese – totožné s předchozí variantou, specifikem je návratnost nákladů soukromému investorovi, který 

je získává zpět formou uživatelských poplatků. 

Build-Own-Operate (BOO) - veřejný zadavatel vypíše předmět veřejné zakázky a vybere nejvhodnějšího 

uchazeče, ten následně dílo ve svém vlastnictví postaví i sám provozuje. 

Příklady realizovaných a plánovaných PPP projektů z oblasti sociálních služeb: 

 Domov pro seniory Vysoké Mýto 

Projekt byl zaměřen na pouhé provozování domova pro seniory. Výstavba domova v celkové hodnotě 

150 mil. Kč byla plně financována prostřednictvím veřejných zdrojů. Příprava projektu domova jako 

takového trvala poměrně dlouho a zahrnovala návrh projektu a žádost o dotaci. Dotace byla městu 

poskytnuta v roce 2007 a o dva roky později byla započata výstavba nové budovy. Soukromý partner 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. se zavázal platit městu nájemné za poskytnutý objekt. Částka v ročním 

vyjádření činí okolo 5 až 6 mil. Kč. Zároveň město hradí obdobnou částku nazpět společnosti. Ta je 

definována jako jistý druh příspěvku na činnost. Město jako přispěvatel si tímto zajistilo možnost 

kontroly nad fungováním společnosti. Soukromá společnost provozující domov pro seniory dále využívá k 

financování svých služeb poplatků od uživatelů za ubytování a stravování. Neméně důležitým zdrojem 

jsou platby od pojišťoven za zdravotní péči. Zdroje financí, které v rámci společnosti nelze opomenout, 

jsou dary soukromých firem a dotační příspěvky ze strany MPSV a kraje. 

 Domov pro seniory Vranovice 

Netradiční PPP projekt, kdy se rozhodlo, že po realizaci výstavby bude část budovy prodána 

soukromému partnerovi, který by garantoval rozsah služeb zadaných obcí. Důležitou byl především 

odkup ubytovací části budovy za současné garance fungování domova ke stanovenému účelu na období 

20 let. Výstavba byla financována za pomoci bankovního úvěru a pohybovala se okolo hodnoty 55 mil. 

Kč. Ihned po výstavbě byla část domova odprodána za 35 mil. Kč. 

Výhody  

Asi největší výhodou PPP projektu je přenos rizik spojených s jeho realizací z veřejného sektoru na sektor 

soukromý. Smluvní dokumentace přesně rozděluje zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory tak, 

že každý sektor nese takovou zodpovědnost, kterou dokáže nejlépe řídit. 

Mezi další výhody PPP projektů patří zejména efektivita realizace (z pohledu času a případného překročení 

plánovaného rozpočtu) a transparentnost. Vždy se jedná o jednu kvalifikovaně provedenou veřejnou soutěž 

– projekt se nedělí na velké množství menších zakázek obvyklých za dobu trvání projektu. Soukromý sektor 

je současně schopen zajistit zejména při následném provozu jeho efektivitu a potřebné inovace.  

Rizika 

Následující tabulka uvádí přehled rizik spojených s realizací Varianty E zajištění potřebného rozsahu 

sociálních služeb pro obyvatele města Veltrusy a okolních obcí. Zpracovatel v tabulce uvádí rovněž 

zhodnocení závažnosti rizika, žlutá barva představuje nízké riziko, oranžová barva střední riziko a červená 

barva vysoké riziko. 
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Tabulka 74 Varianta E ‒ přehled rizik a jejich závažnost 

Závažnost rizika Riziko Popis rizika 

 

Malá rozšířenost PPP projektů a jejich náročná 

realizace 

V současné době nejsou PPP projekty zatím široce 

rozšířené a jsou velmi náročné na realizaci, a to 

zejména v oblasti přípravy samotného projektu. 

Vzhledem k dlouhodobosti realizace PPP projektů 

(v horizontu až několik desítek let) vstupuje do 

realizace PPP projektů riziko změn politické 

reprezentace na úrovni veřejného sektoru 

(zejména v případě krajů, měst a obcí). 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


