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1 Úvod 

Sociální politika patří mezi významné politiky každého státu, díky ní se předchází 

problémům, které by mohly vyvolat až nestabilitu státu. Její realizaci lze spatřovat v řešení 

problémů jednotlivců, rodin a skupin obyvatelstva, které by mohly bez řešení přerůst ve velké 

sociální problémy státu. Jednou z aktivit sociální politiky je zajišťování sociálních služeb, 

které by měly být poskytovány v takovém množství, aby byla zajištěna dostatečná kapacita 

pro ty, kteří je objektivně potřebují. Sociální služby pomáhají lidem zachovat důstojnost         

a soběstačnost. Po roce 1989 prošly sociální služby vývojem, k ustálení došlo až v roce 2006, 

schválením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon poskytl výčet sociálních služeb, které reagují na současné potřeby společnosti.  

Zdravotní politika patří v hospodářsky vyspělých zemí k oblastem, kterým je 

v posledních dvou stoletích věnována značná pozornost. Rozvoj společnosti sebou přináší        

i negativní jevy např. vzniku nových civilizačních nemocí, rostoucí počet nádorových 

onemocnění, změny životního stylu ovlivňující zdraví jedince či nezdravý způsob života. 

Zároveň dochází k rozvoji medicíny, a proto je zde snaha politických elit zpřístupnit kvalitní 

zdravotní služby všem obyvatelům. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit dostupnost sociálních a zdravotních služeb 

v okrese Nový Jičín. 

Pro dosažení cíle diplomové práce byly stanoveny tři hypotézy: 

1. Sociální služby pro seniory jsou dostupné ve všech správních obvodech obcí 

s rozšířenou působností v okrese Nový Jičín. Azylové domy jsou dostupné pro 

občany v každém správním obvodě obcí s rozšířenou působností v okrese Nový 

Jičín. 

2. Služby sociální prevence a sociálního poradenství v dostatečné míře pokrývají 

území okresu Nový Jičín. 

3. Zdravotní služby jsou dostupné občanům v jednotlivých správních obvodech obcí 

s rozšířenou působností v okrese Nový Jičín. 

Pro ověření hypotéz a dosažení cíle diplomové práce je využito vybraných metod 

vědeckého zkoumání. Pro ověření první hypotézy je aplikována metoda komparace 

doporučených normativů dostupnosti vybraných sociálních služeb pro rok 2010 a skutečného 

stavu těchto služeb v roce 2012. Druhá hypotéza je ověřena také pomocí komparace Modelu 

doporučených služeb pro území okresu a skutečně poskytovanými sociálními službami 
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v okrese Nový Jičín. Třetí hypotéza komparuje skutečnou dojezdovou dobu, která definuje 

místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

s doporučenou dojezdovou dobou. 

Pro získání přehledu o poskytovaných sociálních službách v jednotlivých správních 

obvodech obcí s rozšířenou působností v okrese Nový Jičín je použita metoda analýzy. 

Pomocí metody syntézy jsou zhodnoceny sociálních služby v Modelu doporučených služeb 

pro území okresu, kdy jsou shrnuty sociální služby ze všech správních oblastí obcí 

s rozšířenou působností na území okresu Nový Jičín. 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je 

tvořena teoretickou částí, kde jsou definovány sociální a zdravotní služby, které jsou 

rozčleněny podle různých hledisek. V rámci této kapitoly jsou vyjmenovány veškeré sociální 

služby definované příslušným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a je specifikováno, které služby jsou zahrnovány do zdravotních služeb. 

Také je popsaná návaznost mezi sociálními a zdravotními službami. Následující část kapitoly 

je věnována dostupnosti veřejných služeb nejprve obecně a následně je dostupnost 

specifikovaná pro sociální a zdravotní služby.   

Třetí kapitola je věnovaná základní charakteristice příslušného správního obvodu obce    

s rozšířenou působností. Vždy je nejprve popsán demografický vývoj obyvatelstva, dále je 

v časové řadě ukázán vývoj některých vybraných demografických jevů, které by mohly být 

předzvěstí zvýšené potřeby vybraných sociálních služeb. Vývoj seniorů je popsán několika 

možnými způsoby a je uzpůsoben pro následující porovnávání s doporučenými normativy. Je 

vypočten orientační počet příjemců příspěvku na péči, který může být také vodítkem pro 

poskytování sociálních služeb pro staré a zdravotně postižené občany. U každého správního 

obvodu následuje popis dostupných zdravotních a sociálních služeb v dané správní oblasti. 

Sociální služby jsou rozděleny do skupin podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence. Zdravotní služby jsou rozděleny do skupin dle jejich dojezdové doby podle nařízení 

vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. 

Ve čtvrté kapitole je provedeno zhodnocení dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. 

Část kapitoly je věnovaná dostupnosti sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené 

osoby podle odlišně koncipovaných doporučených normativů. Další úsek popisuje dostupnost 

míst v azylových domech v rozdělení na matky s dětmi, bezdomovce a noclehárny. Služby 

sociální prevence jsou analyzovány pomoci doporučeného modelu sociální služeb pro území 
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okresu. U zdravotních služeb bylo využito nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové 

dostupnosti zdravotních služeb, které vymezuje doporučené dojezdové doby dle jednotlivých 

druhů zdravotní péče. Je porovnávána skutečná dojezdová doba s doporučenou dobou 

dojezdu. 

Diplomová práce vychází z platné legislativy k 1. 4. 2014. 
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2 Charakteristika sociálních a zdravotních služeb a jejich 

dostupnosti 

Sociální a zdravotní služby patří mezi veřejné služby. Veřejné služby lze chápat jako 

služby obyvatelstvu, které jsou poskytovány státem, kraji či obcemi a financovány 

z veřejných financí. Sociální služba je praktická činnost nebo souhrn činností, které poskytují 

pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. Zdravotní službou se rozumí poskytování 

zdravotní péče zdravotnickým personálem obyvatelům, jejichž fyzický či psychický stav to 

vyžaduje; nakládání s tělem zemřelého; konzultační hodiny pro zhodnocení individuálního 

léčebného programu předepsaného pacientovi; zdravotnická záchranná služba; zdravotnická 

dopravní služba; přeprava pacientů neodkladné péče a specifické zdravotní služby. Zákon 

vymezuje jako zdravotní služby činnosti tkáňových zařízení, odběrových zařízení, transfúzní 

služby a krevní banky.
1
 

2.1 Zařazení sociálních a zdravotních služeb 

2.1.1 Zařazení sociálních a zdravotních služeb v rámci národního hospodářství 

Národní hospodářství lze rozčlenit z několika hledisek. Pro rozčlenění jsou požívána 

různá kritéria:
2
 

Kritérium odvětví - rozděluje národní hospodářství dle ekonomických aktivit, které jsou 

rozlišovány podle charakteru potřeb, jež uspokojují. Dle tohoto kritéria patří sociální              

a zdravotní služby do odvětví služeb. 

Kritérium vlastnictví – podle toho kdo je vlastníkem služby. Sociální a zdravotní služby 

mohou být provozovány a vlastněny soukromým i veřejným subjektem. Ve veřejném sektoru 

pak mohou být vlastněny obecním, krajským či státním subjektem. Toto kritérium je 

individuální pro každou sociální a zdravotní službu. 

Kritérium sektoru – činnosti jsou zařazeny dle realizujících statků s porovnatelnou mírou 

produktivity práce. V rámci tohoto kritéria jsou sociální a zdravotní služby zařazeny do 

kvartálního sektoru. 

Kritérium financování provozu a rozvoje – z pohledu tohoto kritéria patří sociální               

a zdravotní služby do neziskového veřejného nebo soukromého sektoru.  

                                                 
1
 § 2 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů. 
2
REKTOŘÍK, Jaroslav at al. (2007, s. 17). 
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2.1.2 Zařazení sociálních a zdravotních služeb v rámci veřejného sektoru 

Veřejný sektor je část národního hospodářství, kde jsou ve veřejném zájmu 

uspokojovány potřeby občanů dané země. Sociální a zdravotní služby jsou součástí veřejného 

sektoru. Veřejný sektor lze rozdělit dle několika kritérií
3
: 

Kritérium funkcí – sociální a zdravotní služby plní sociální a etickou funkci. 

Kritérium zakladatele – zakladatelem může být obec, kraj, jiný subjekt státní správy či jsou 

založeny ze zákona. 

Kritérium podílu vlastnictví majetku – vlastníkem sociální a zdravotních služeb může být 

soukromý, státní, krajský nebo obecní subjekt. 

Kritérium potřeb – je rozděleno do šesti bloků. Obě služby spadají do bloku odvětví rozvoje 

člověka. 

2.2 Sociální služby 

Gestorem sociální politiky České republiky, a tedy i sociálních služeb, je Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV ČR“), které zodpovídá za vytvoření 

legislativního rámce. Obce či kraje a jimi zřizované právnické osoby jsou poskytovateli 

sociálních služeb, a jsou hlavními garanty rozvoje sociálních služeb na příslušném území, 

zajištění reálných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení. Sociální služby jsou poskytovány 

v souladu s principem subsidiarity
4
. 

Obce a kraje mohou sami zřizovat právnické osoby pro poskytování sociálních služeb. 

Další okruh poskytovatelů sociálních služeb tvoří nestátní neziskové organizace, právnické 

osoby a fyzické osoby, které jsou zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb. Sociální 

služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, může 

poskytovat ten, kdo získá oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká 

rozhodnutím o registraci, tedy naplní personální a materiální podmínky.
5
 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definuje 

sociální služby, ale nevyčleňuje povinné sociální služby pro určité oblasti. Sestavení 

optimální struktury sociálních služeb ve správním obvodě zajišťuje místní politická 

reprezentace. Volení zastupitelé správních obvodů musí uvážit na základě zjištěných 

                                                 
3
REKTOŘÍK, Jaroslav at al. (2007, s. 18-19). 

4
Subsidiarita – služby jsou poskytovány na nejnižším stupni správy, která má k jejich poskytování vytvořen 

právní rámec, dostupné finanční a lidské zdroje a disponibilní relativní informace. 
5
 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. (2012, s. 105). 
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informací o možných cílových skupinách a vyskytujících se sociálních problémech, které 

sociální služby budou v rámci komunitního plánování naplánovány, a které budou občané 

využívat. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, člení 

sociální služby do tří skupin, podle charakteru poskytované služby. Jedná se o následující 

skupiny: 

 Sociální poradenství – pomoc občanům při vyřešení nepříznivé sociální situace. 

Takovými situacemi může být ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, rozvod manželství, 

pomoc s handicapovaným rodinným příslušníkem, řešení drogové závislosti, pomoc 

týraným osobám a v mnoha dalších životních situacích, s kterými si osoba neví sama 

rady. Cílem je předcházet následků, které by vznikly neřešením nepříznivé sociální 

situace. Zahrnuje tyto sociální služby: 

 sociální poradenství. 

 Služby sociální péče – jejich funkce je ochranná a stimulační. Jsou určeny pro osoby, 

které by se díky své fyzické či psychické nesoběstačnosti nemohli zapojit do běžného 

života společnosti. Dále je určena lidem, jejichž stav vylučuje zajistit si důstojné 

prostředí a zacházení.  Zahrnuje tyto sociální služby: 

 odlehčovací služby, 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním režimem, 

 centra denních služeb, 

 osobní asistence, 

 pečovatelská služba, 

 průvodcovské a předčitatelské služby, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře, 

 chráněné bydlení, 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, 

 tísňová péče, 

 podpora samostatného bydlení. 

 Služby sociální prevence – plní funkci preventivní a ochrannou. Služby sociální 

prevence pomáhají občanům v krizových situacích, aby nedošlo k jejich sociálnímu 
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vyloučení, a zmírňují sociální riziko pocházející ze špatných životních návyků nebo 

způsobu života, který vede ke konfliktu se společenskými normami či trestné činnosti.  

V rámci této skupiny jsou poskytovány následující sociální služby: 

 telefonická krizová pomoc, 

 sociální rehabilitace, 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 noclehárny, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 raná péče, 

 tlumočnické služby, 

 kontaktní centra, 

 intervenční centra, 

 krizová pomoc, 

 sociální služby následné péče, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 terapeutické komunity, 

 terénní programy, 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 

2.3 Zdravotní služby 

Gestorem zdravotní politiky České republiky je Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen 

„MZ ČR“), které je zodpovědné za vytváření právního rámce. Kraj je zodpovědný za 

dostupnost zdravotních služeb obyvatelstvu na svém území. Při vytváření plánu o pokrytí 

zdravotními službami mohou krajské úřady mezi sebou spolupracovat.  

Zdravotní služby jsou definovány v § 2 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a rozumí se tím 

následující zdravotní služby: 

 zdravotní péče zdravotnickým personálem obyvatelům, jejichž fyzický či psychický 

stav to vyžaduje, 
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 nakládání s tělem zemřelého,  

 konzultační hodiny pro zhodnocení individuálního léčebného programu předepsaného 

pacientovi,  

 zdravotnická záchranná služba,  

 zdravotnická dopravní služba, 

 přeprava pacientů neodkladné péče 

 specifické zdravotní služby, 

 zdravotní služby činnosti tkáňových zařízení, odběrových zařízení, transfúzní služby   

a krevní banky. 

Zdravotní služby jsou poskytované obyvatelstvu na základě udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb. Toto oprávnění je vydáno místně příslušným krajským 

úřadem, v některých případech Ministerstvem spravedlnosti ČR, Ministerstvem vnitra ČR či 

Ministerstvem obrany ČR pokud se jedná o zařízení jimi zřízené. Oprávnění mimo jiné 

náležitosti vymezuje zdravotnická zařízení, ve kterých může být zdravotní služba 

poskytována. 

Zdravotní služby jsou provozovány soukromými a zejména veřejnými subjekty a jejich 

příspěvkovými organizacemi
6
 ve zdravotnickém zařízení, které musí být vybaveno technicky 

a věcně pro poskytování zdravotních služeb. Přesné vymezení těchto požadavků pro 

jednotlivé druhy zdravotní péče je ve vyhlášce č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 

technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

Zdravotnické ambulance poskytující ambulantní péči jsou zpravidla v soukromém vlastnictví. 

Zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou a jednodenní péči jsou zřizovány kraji, 

soukromými subjekty, MZ ČR a ostatními orgány státní správy. 

Zdravotní péči lze rozdělit podle účelu jejího poskytnutí na
7
: 

 Preventivní péči – služba, která je poskytovaná v časových intervalech stanovených 

v prováděcím právním předpise za účelem včasného diagnostikování a odstraňování či 

minimalizování faktorů, které mohou vést k zhoršení zdravotního stavu jedince. 

Hledání indikátorů, které by mohly naznačovat vznik nemoci. 

 Diagnostickou péči – v rámci této péče je zjišťován skutečný stav jedince a je 

stanoven individuální léčebný postup. 

                                                 
6
 Mohou být nemocnice ve vlastnictví kraje, obce či církve. 

7
§ 5 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 Dispenzární péči – navazuje na diagnostickou péči, služba má zajišťovat aktivní         

a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta, kterému hrozí nebo byla 

diagnostikována nemoc. Nezajištění této péče by mohlo výrazně ovlivnit další léčbu     

a vývoj nemoci. 

 Léčebnou péči – cílem je vyléčení pacienta či zmírnění následků nemoci na základě 

realizace individuálního léčebného postupu. Jejím cílem je vyléčení či omezení příčin 

nemoci. 

 Posudkovou péči – smyslem této péče je posoudit stav pacienta s ohledem na nároky 

jeho zaměstnání. Je-li pacient schopen své zaměstnání nadále vykonávat, a zda by 

zařazení do pracovního procesu nemělo nepříznivý vliv na pacientův stabilizovaný 

stav. 

 Léčebně rehabilitační péči – účel péče je zajistit pacientovi účinnou rehabilitaci po 

předcházejících nemocech či úrazech, které měly vliv na pacientovi fyzické, 

poznávací, smyslové, řečové a psychické funkce. 

 Paliativní péči – služba pro pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí. Služba má 

podpořit zmírnění utrpení a udržení kvality života pacienta. 

 Ošetřovatelskou péči – služba, která pomáhá v uspokojování biologických, sociálních 

a psychických potřeb vzniklých v souvislosti s nemocí. Jejím smyslem je udržení, 

navrácení a podpora zdraví. 

 Lékárenskou péči – službou zajišťující léčiva, dále pak přípravu, uchování, úpravu, 

kontrolu a výdej léčiv. Součástí této péče je jsou i konzultace, poradenství a podpora 

v oblasti zdraví. 

Zdravotní péče může být poskytována ve čtyřech formách zdravotní péče:
8
 

 Ambulantní péče – osoba, která potřebuje lékařskou pomoc, vyhledá příslušné 

zařízení, kde je následně ošetřena a odeslaná domů bez potřeby následné 

hospitalizace. Ambulantní péče může byt poskytovaná jako např. primární, 

stacionární či specializovaná péče.
9
 

                                                 
8
 § 6, 7, 8, 9,10 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů. 
9
 Primární péče zahrnuje diagnostickou a preventivní péči, konzultaci či posudkovou péči. Stacionární péče je 

péči denně poskytovanou ambulantní péčí. Specializovaná péče je zdravotní péčí poskytovanou některým 

z oborů zdravotní péče např. ortodoncie, chirurgie. 
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 Lůžková péče -  jde o péči, kterou nelze provést ambulantně, je k ní nutná 

hospitalizace pacienta do zařízení s nepřetržitým provozem. Jedná se např. o akutní 

lůžkovou péči, následnou lůžkovou péči či dlouhodobou lůžkovou péči. 

 Jednodenní péče – nutnost pacienta hospitalizovat na dobu kratší než 24 hod. 

k zdravotním úkonům. Pacient musí být hospitalizován v zařízení, kde je zajištěna 

nepřetržitá akutní lůžková péče intenzivní. 

 Poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí – jsou poskytovány zdravotní služby, 

vyžaduje-li to stav pacienta a zahrnuje návštěvní službu a služby domácí péče
10

. Lze 

realizovat zdravotní služby, které nejsou podmíněny technickým a věcným 

vybavením. 

2.4 Návaznost sociálních a zdravotních služeb 

Návaznost zdravotních služeb na sociální služby nebo naopak návaznost sociálních 

služeb na zdravotní služby nevzniká vždy a je individuální záležitostí jedince. Určitá 

návaznost je však prokázána u některých služeb sociální péče
11

.   

První varianta návaznost zdravotních služeb na sociální služby, nastane obvykle 

v situaci, kdy se člověku zhorší zdravotní stav a on do té doby nepotřeboval žádnou sociální 

službu. Bohužel zhoršující se zdravotní stav snižuje soběstačnost jedince, a pokud jeho stav 

nevyžaduje lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, měly by být dostupné příslušné služby 

sociální péče, aby nedošlo vyloučení jedince ze společenského života. Mezi tyto služby 

sociální péče patří pečovatelská služba, odlehčovací služba, osobní asistence nebo centra 

denních služeb. V nutných případech mohou být využity denní či týdenní stacionáře. 

Druhá varianta návaznost sociálních služeb na služby zdravotní nastává v situacích, kdy 

jedinec již využívá sociální služby z důvodů snížené soběstačnosti a jeho zdravotní stav se 

nadále zhoršuje a vede až k vyhledání zdravotní služby.  

V obou případech, pokud nedojde k úplnému uzdravení, může nastat cirkulace služeb, 

jak demonstruje Obr. 2.1.           

 

 

 

                                                 
10

 Službami domácí péče jsou paliativní péče, léčebně rehabilitační péče a ošetřovatelská péče. 
11

 Mertl, Jan. (2007, s. 13-15). 
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                                              Obr. 2.1 Cirkulace služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Také může dojít k doléčení, ale jedinec má trvale zhoršený zdravotní stav, který 

vyžaduje nutnost sociální služby.  

2.5 Dostupnost sociálních a zdravotních služeb 

Veřejné služby by obecně měly splňovat při pravidlo „The Three E“
12

 (dále jen „3E“). 

Pravidlo vymezuje: 

 Hospodárnost (economy) – dosáhnou vytýčených cílů s minimálními náklady na 

vstupech. 

 Efektivnost (efficiency) – porovnání vstupů na veřejné služby s jejich výstupy. 

 Účelnost, účinnost (effectiveness) – výstupy vedou k vytýčeným cílům či splněným 

úkolům. 

Dostupnost z pohledu pravidla „The Three E“ lze zařadit k účelnosti, že tedy pomocí 

vynaložených minimálních nákladů výstupy vedou k zajištění dostupnosti veřejných služeb 

občanům. 

Kromě pravidla „3E“ lze dostupnost veřejných služeb vyjádřit jako jeden ze 

základních požadavků na kvalitní veřejnou správu. Kvalitní veřejné služby jsou definovány:
13

 

 Spolehlivostí – občan se může spolehnout, že jeho požadavek bude vyřízen v souladu 

s platnou legislativou, v daném čase a bez chyb. 

 Důvěryhodností -  výkonem veřejné služby by měl být pověřen bezúhonný člověk. 

 Jistotou a bezpečností – veřejné služby jsou poskytovány v bezpečných budovách, kde 

jsou splněny hygienické či požární předpisy. 

                                                 
12

 FLYNN, Norman. (2007, s. 59). 
13

 VRABKOVÁ, Iveta. (2012, s. 24-25). 

sociální 
služba 

zdravotní 
služba 
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 Dostupností – místní, časovou, ekonomickou či fyzickou. Místní dostupnost znamená, 

že veřejná služba pokrývá určité vymezené území. Časová dostupnost představuje určitý 

časový limit, ve kterém je služba poskytovaná. Ekonomická dostupnost je definovaná 

přístupem pro všechny příjmové skupiny, často jde o různé formy slev pro určité 

skupiny klientů veřejných služeb. Příjmový handicap by neměl bránit spotřebě veřejné 

služby. Fyzická dostupnost zahrnuje odstraňování bariér, které by znamenaly 

nemožnost využití veřejných služeb osobami se sníženou pohyblivostí nebo orientací. 

 Čekací dobou – jde o dobu, za kterou bude občan vyřízen, je daná objednáním či 

zapsáním v elektronickém zařízení při příchodu. 

 Dobou vyřízení – zákonem dané lhůty pro vyřízení požadavků občana. 

 Komunikací – pracovníci veřejné správy by měli být velmi empatičtí a komunikativní. 

 Kompetentností a způsobilostí – zaměstnanci veřejné správy jsou schopni aplikovat 

získané vzdělání a zkušenosti na konkrétní problém. 

 Přijetím, porozuměním a zacházením-  tento požadavek zahrnuje psychické vlastnosti, 

které se projevují v mravní stránce jeho chování vůči ostatním lidem jako např. 

vstřícnost, ohleduplnost, respekt či vlídnost vůči klientům. 

 Prostředím – vybavení prostor poskytovatelů veřejných služeb by mělo být pro klienty 

příjemné, ale také efektivní pro danou službu. 

 Technickým vybavením – by mělo být v takovém stavu, aby bylo schopno zaměstnanci 

poskytnout součinnost při vyřizování požadavků občana. Jde zejména o kvalitní 

udržovanou výpočetní techniku či jiné technické zařízení potřebné pro výkon dané 

služby.  

2.5.1 Dostupnost sociálních služeb 

Dostupnost neboli vybavenost sociálními službami znamená, že na vymezeném území 

jsou potencionálním klientů sociální služby k dispozici v dostatečném množství a požadované 

kvalitě. Územní vybavenost sociálními službami je odlišná, mění se v čase a to zejména 

z důvodu sociálně – demografických změn ve společnosti.  

Vybavenost sociálními službami je závislá především na velikosti obce, malá obec 

nemůže efektivně jednotlivé sociální služby zajišťovat (otázkou je zda malá obec vůbec 

sociální služby potřebuje, v takové obci je větší soudržnost obyvatel a v případě výskytu 
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sociálního problému, může nastoupit sousedská pomoc). Dalšími faktory ovlivňující 

vybavenost jednotlivými sociálními službami jsou
14

: 

 Věková struktura obyvatelstva na daném území – v případě, že území opouštějí mladší 

ročníky a v obci jsou převážně občané důchodového věku, lze indikovat větší potřebu 

služeb sociální péče pro staré občany, tj. mít především k dispozici fungující 

pečovatelskou službu. 

 Sociální struktura obyvatelstva na  daném území – na územní se vyskytují 

nezaměstnaní, etnické menšiny či sociálně nepřizpůsobivý, je předpoklad větší 

potřebnost služeb sociální prevence např. azylové domy, nízkoprahová denní centra či 

terénní programy.  

 Kvalifikační a profesní struktura obyvatelstva na  daném území – obyvatelé s vyšším 

vzděláním vyhledávají sociální služby méně než obyvatelé s nižším vzděláním. 

 Míra urbanizace – zda na vymezeném území je obyvatelstvo koncentrováno do měst, či 

zůstává bydlet ve vesnicích. 

 Tradiční funkce rodiny – zda v daném území zůstala zachována její tradiční funkce tj. 

mezigenerační pomoc, zejména v oblasti péče o staré osoby.  

 Struktura osídlení – kromě velikosti obce je důležitá i její struktura osídlení, zda jsou 

obyvatelé soustředění na jedné velké rovině, či jde o hornatou krajinu, kde jsou 

obyvatelé rozmístěni od sebe ve velkých vzdálenostech.  

 Další sociologické změny ve společnosti – rozpad rodin, dětí žijí jen s jedním rodičem či 

omezení mezigeneračního soužití. 

Dostupnost sociálních služeb není normativně určena žádnou legislativou ČR. 

Významnou pomůckou v této oblasti může být publikace „Obce, města, regiony a sociální 

služby“ vydaná autorským kolektivem v roce 1997. Tato publikace může být návodem 

pro hodnocení vybavenosti sociálními službami. Přestože jde o poměrně starou publikaci, 

autoři stanovili normativy vybavenosti pro rok 2000 a 2010. Normativy vybavenosti se 

zabývají zejména službami pro seniory a zdravotně postižené občany.  

Při vytvoření optimální sítě služeb sociální prevence na daném územní může být 

nápomocen doporučený výčet služeb sociální prevence pro dané územní. 

                                                 
14

 PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 150). 
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2.5.2 Dostupnost zdravotních služeb 

Zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jejich místní     

a časová dostupnost občanům byly nejdříve řešeny pouze obecně, s odkazem na dříve 

neexistující vládní nařízení, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, kde zákon zdravotním pojišťovnám ukládá povinnost zajistit 

dostupnost hrazených zdravotních služeb. Koncepčně došlo k vyřešení místní a časové 

dostupnosti hrazených zdravotních služeb až v roce 2012, kdy bylo schváleno nařízení vlády 

č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Do tohoto roku se 

vycházelo se z předpokladu, že zdravotní služby v dostatečné míře pokrývají území ČR, což 

je dáno historickým vývojem.
15

 Výše uvedené nařízení vlády garantuje občanů vytvoření                      

a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení se zdravotním personálem s příslušnou odborností. 

Předmětem nařízení vlády č. 307/2012 Sb., je garantování dostupnosti pro hrazené 

zdravotní služby zdravotními pojišťovnami. Rozdělení dostupnosti: 

 Místní – občan vybraného ambulantního či pobytového zdravotního zařízení dosáhne 

v určitém čase. Dojezdová doba je stanovena jako nejzazší možná v minutách pro 

ambulantní a lůžkovou péči zvlášť, např. pro lékárny, gynekologii, dětské praktické 

lékaře je dojezdová doba 35 min. 

 Časová – definuje dobu, do které musí být vybrané vyšetření či operace provedeny, 

doba začíná „běžet“ následující den po indikaci a zapsaní do zdravotnické dokumentace 

pojištěnce. Tato dostupnost se však netýká akutních a neodkladných případů.  

Vytvořením sítě zdravotnických zařízení jsou pověřeny krajské úřady, které nesou 

zodpovědnost za vytvoření optimální sítě zdravotnických zařízení na svém správním území, 

tak aby byl splněn požadavek časové a místní dostupnosti. Krajské úřady za tímto účelem 

vydávají na základě písemné žádosti fyzické nebo právnické osobě oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb. Žadatel o toto oprávnění musí naplnit podmínky stanovené zákonem        

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů. Krajské úřady mají právo kontroly, zda jsou zdravotní služby 

poskytované v sounáležitosti s platnou legislativou, při zjištění nedostatků mohou jím vydané 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb odejmout. Dále krajský úřad vyřizuje a ověřuje 

stížnosti občanů na poskytovatele zdravotních služeb. Pro naplnění požadavků místní             

a časové dostupnosti zdravotních služeb mohou krajské úřady rozvíjet spolupráci s jinými 

                                                 
15

 HEALTH POLICY INSTITUTE online , 2010. 
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krajskými úřady. Spolupráce nazývaná public private partnership
16

 je zaměřena především na 

specializované pracoviště, jejichž zřízení a provozování je finančně náročné a počet klientů 

daného kraje by nenaplnil kapacitu zařízení např. Univerzitní leukemické centrum v Brně. 

Příslušný krajský úřad vypisuje výběrové řízení v případě potřeby doplnění poskytovatelů 

zdravotních služeb na svém území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Public private partnership – z anglického termínu Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Obecný pojem 

pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru obvykle vzniklé za účelem zajištění veřejné infrastruktury či 

veřejných služeb s využitím schopností a zdrojů soukromého sektoru. 
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3 Analýza sociálních a zdravotních služeb v okrese Nový Jičín 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definuje 

sociální služby, ale nevyčleňuje povinné sociální služby pro určité oblasti. Sestavení 

optimální struktury sociálních služeb v rámci komunitního plánování ve správním obvodě 

zajišťuje místní politická reprezentace.  

Potřeba služeb sociální prevence vychází z demografických jevů jako sňatkovost, 

rozvodovost, porodnost a počet narozených dětí mimo manželství. Tato analýza je popsaná 

v následujících tabulkách u každého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Dalším 

naznačujícím indikátorem je vývoj celkové nezaměstnanosti a jsou uvedeny čtyři 

potencionálně nejrizikovější skupiny nezaměstnaných, u kterých by se mohla vyskytnout 

zvýšená potřeba sociálních služeb, tj. absolventů
17

, dlouhodobě nezaměstnaných
18

, zdravotně 

postižených a osob starších 50 let. Tento indikátor je rozepsán v následujících tabulkách. 

Zůstává otázkou, jaký je počet neevidovaných nezaměstnaných, kteří některé druhy sociálních 

služeb např. azylový dům, noclehárny či terénní služby potřebují ve zvýšené míře, aby 

nedošlo k jejich úplnému sociálnímu vyloučení.  

V níže uvedených tabulkách je provedena demografická analýza občanů starších 65 let 

v rozdělení do tří skupin, které lze popsat následovně: 
19

 

- mladí senioři (65 – 74 let) – tato skupina nastoupila do důchodu a musí se přizpůsobit 

novému rytmu, snaží se najít nové způsoby seberealizace a naplnit svůj volný čas, 

- staří senioři (75 -84 let) – u seniorů v této skupině dochází většinou ke změně funkční 

zdatnosti, projevují se nemoci spojené s vyšším věkem, choroby mohou mít atypický 

průběh. U této skupiny je tedy předpoklad zvýšení nároků na zdravotní péči a na ní 

navazující sociální služby, 

- velmi staří senioři (85+) – může docházet k postupné ztrátě soběstačnosti, sebe 

obslužnosti, senioři této skupiny jsou odkázáni na pomoc druhých. 

Dalším indikátorem pro vytvoření sociální služby pro seniory a zdravotně postižené 

občany je poskytnutí příspěvku na péči. Příspěvek na péči je rozdělen dle míry 

                                                 
17

 Absolventem se rozumí zaměstnanec, který má požadovanou kvalifikaci, ale odborná praxe po ukončení 

střední či vysoké školy nedosáhla 2 let. Do doby se nezapočítává rodičovská ani mateřská dovolená. 
18

 Dlouhodobě nezaměstnaný je osoba, která nebyla zaměstnaná více jak 12 po sobě jdoucích měsíců. 
19

 MÜHLPACHR, Pavel. (2004, s. 86). 
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nesoběstačnosti do čtyř stupňů a k hodnocení, o tom jaký stupeň bude přiznán, slouží 

zákonem definované podmínky. Indikátory pro posouzení nesoběstačnosti:
20

 

 orientace, 

 komunikace, 

 mobilita, 

 tělesná hygiena, 

 oblékání a obouvání, 

 stravování, 

 výkon fyziologické potřeby, 

 osobní aktivity, 

 péče o domácnost, 

 péče ozdraví. 

Nárok na příspěvek na péči posuzuje krajská pobočka Úřadu práce ČR na základě 

lékařského posudku, vlastního sociálního šetření a posouzení dle indikátorů nesoběstačnosti. 

Výpočet počtu potencionálních klientů je proveden podle tabulky „Údaje, vymezující 

potřebu sociálních služeb ve vazbě na míře závislosti a věku osob vyššího věku“ 
21

 pro každý 

správní obvod zvlášť. Výpočet je orientační, i v mladších ročnících se mohou nacházet 

příjemci tohoto příspěvku na péči. Počet seniorů v jednotlivých pásmech je vynásoben 

procentem uvedeným v tabulce viz Příloha č. 1 pro dané věkové pásmo, vycházeno je z počtu 

seniorů v roce 2012. Potřeba sociálních služeb pro seniory podle tohoto indikátoru je 

demonstrována následujícími tabulkami. 

3.1 Správní obvod obce s rozšířenou působností Kopřivnice 

Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „SO ORP“) Kopřivnice se skládá 

z obcí Kopřivnice, Příbor, Závišice, Ženklava, Štramberk, Petřvald, Kateřinice, Trnávka, 

Mošnov a Skotnice. Rozkládá se na ploše 12 127 ha. Skládá se z 10 obcí, které se rozkládají 

na 19 katastrálních územích. 

3.1.1 Základní demografická analýza 

Tab. 3.1 uvádí základní demografickou skladbu obyvatelstva SO ORP Kopřivnice a její 

vývoj od roku 2006. Klesá počet osob ve skupině produktivních občanů, kde od roku 2006 do 

                                                 
20

 § 9 odst. 1 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
21

 PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 115). 
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2012 došlo ke snížení o 1250 osob, také došlo k poklesu osob ve skupině 0-14 let o 338 osob. 

Skupina obyvatel starších než 65 let naopak roste, počet osob vzrostl ve sledovaném období    

o 1147. 

Tab. 3.1: Struktura počtu obyvatelstva SO ORP Kopřivnice 

Počet obyvatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Struktura 

obyvatel 

 

0-14 6432 6343 6210 6200 6187 6242 6170 

15-64 30003 29955 29854 29630 29437 29114 28753 

65+ 5186 5370 5547 5713 5854 6052 6333 

Celkem 
 

41621 41668 41611 41543 41478 41408 41256 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013a. Vlastní zpracování. 

Tab. 3.2 ukazuje vývoj vybraných demografických údajů. Počet sňatků kulminoval 

v roce 2007, pak počet klesá pod 200 sňatků za rok, v roce 2012 se počet uzavřených sňatků 

překročil hranici 200 sňatků za rok. Tento trend plně odpovídá pohybu počtu uzavřených 

sňatků na celostátní úrovni.
22

 Počet rozvodů je kolísavý v letech 2006, 2008 a 2011 se 

pohybuje okolo 130 rozvodů za rok, nejnižší počet byl zaznamenán v roce 2012. Porovnání 

počtů sňatků a rozvodů naznačuje, že stále větší počet dětí bude vyrůstat v neúplných 

rodinách a vznikne tedy tlak na sociální síť. Průměrný věk se zvyšuje, v roce 2012 dosáhl 

40,5. Počet narozených dětí byl největší v roce 2009, pak dochází k poklesu. Počet dětí 

narozených mimo manželství při přepočtení na procenta roste do roku 2011, kdy se narodilo 

44,5 % dětí mimo manželství. V  roce 2012 procento opět klesá na 38,5 % dětí narozených 

mimo manželství. 

             Tab. 3.2: Vybrané demografické údaje SO ORP Kopřivnice 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet sňatků 192 245 210 185 177 184 202 

Počet rozvodů 131 125 134 110 113 130 92 

Průměrný věk 38,5 38,9 39,2 39,5 39,8 40,1 40,5 

Počet narozených dětí 429 478 446 471 450 409 401 

Narození mimo manželství 126 164 169 191 164 182 153 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013a. Vlastní zpracování. 

Pro další analýzu byly vybrány skupiny osob, u kterých je předpoklad, že využijí 

sociálních či zdravotních služeb. 

                                                 
22

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2014a.  
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Tab. 3.3: Vývoj nezaměstnanosti SO ORP Kopřivnice
23

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem nezaměstnaných 1973 1183 1296 2950 2322 1805 

Z toho absolventi 104 50 73 29 94 118 

 

dlouhodobě nezaměstnaní 881 455 268 505 835 656 

zdravotně postižení 380 263 269 356 333 286 

50+ 588 471 425 917 756 559 

Míra nezaměstnanosti v % 8,66 5,07 5,75 13,75 10,83 8,28 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2014b.Vlastní zpracování. 

Vývoj nezaměstnanosti ve SO ORP Kopřivnice naznačuje Tab. 3.3, kde je uveden 

celkový počet evidovaných nezaměstnaných, jejichž počet se výrazně snížil. U absolventů od 

roku 2010 dochází k růstu nezaměstnanosti, což spojeno s tím, že školní docházku dokončují 

populačně silnější ročníky. U dalších tří skupin byl v roce 2011 zaznamenán pokles počtu 

evidovaných nezaměstnaných osob. Také míra nezaměstnanosti po své kulminaci v roce 

2009, kdy dosáhla 13,75 %, což bylo o 4,51
24

 procentních bodů více než celorepublikový 

průměr, klesá a v roce 2011 se nacházela dokonce o 0,40
25

 procentních bodů pod 

republikovým průměrem. 

Tab. 3.4: Počet osob starších 65 let a jejich struktura 

                                                           SO ORP Kopřivnice 

Počet osob 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

65-74 
3242 3375 3518 3593 3806 4000 

75-84 
1744 1756 1752 1804 1788 1843 

85+ 
384 416 442 457 458 490 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013a.Vlastní zpracování. 

 

 

Tab. 3.4 rozděluje osoby 65+ do tří kategorií. V první kategorii seniorů se zvýšil počet 

osob spadajících do této kategorie. Od roku 2007došlo k nárůstu o 758 osob. Počet seniorů ve 

věkové kategorii 75-84 let se zvýšil pouze o 99 osob. U poslední skupiny se zvýšil počet        

o 106 osob. V souvislosti se zvýšením počtu seniorů se zvyšuje předpoklad, že budou využity 

                                                 
23

 Údaje v tomto členění nejsou za rok 2012 k dispozici. 
24

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2014b. 
25

 Tamtéž. 
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sociální služby pro starší občany a je třeba se zvyšujícím se počtem seniorů pokrýt správní 

území dostatečným počtem míst např. v domovech důchodců, pečovatelskou službou.  

                    Tab.  3.5: Orientační výpočet příjemců příspěvku 

          na péči v závislosti na věku ve SO ORP Kopřivnice za rok 2012 

Věk osoby 

Podíl osob z celkového počtu v dané věkové kategorii, 

které potřebují pomoc při sebeobsluze 

celkem 
Podle míry závislosti 

I. II. III. IV. 

65-69 68 34 34 0 0 

70-74 119 51 34 34 0 

75-79 116 44 33 33 6 

80-84 115 48 30 30 7 

85-89 100 33 30 30 7 

90+ 96 24 24 24 24 

celkem 614 234 185 151 44 
     Zdroj: Příloha č. 1; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013g.Vlastní zpracování. 

 

Ve stupni závislosti I. je dle Tab. 3.5 předpokládáno, že 234 osob by mohlo využít 

jednoho či dvou úkonů realizovaných pečovatelskou službou. Stupeň závislosti II. indikuje, 

kolik osob bude pravděpodobně potřebovat více úkonů pečovatelské služby, denního 

stacionáře či odlehčovacích služeb. Zde je předpokládaný počet klientů 185. Stupeň 

závislosti III. a IV. signalizuje, kolik potencionálních klientů již bude potřebovat komplexní 

péči v pobytových zařízeních (domovech důchodců, domovech pro seniory), či péči 

v domácím prostředí formou osobní asistence. Počet potencionálních klientů pro umístění 

v pobytových sociálních zařízeních je 195 osob.  

3.1.2 Sociální služby ve správním obvodu 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kopřivnice disponuje následujícími 

sociálními službami, které jsou rozděleny do tří skupin podle druhů dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
26

: 

I. Sociální poradenství 

 Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice, kontaktní místo Příbor – 

poskytuje poradenství v širokém spektru sociálních situací. Pomoc zde najdou např. 

                                                 
26

 Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. 2012. 
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tyto cílové skupiny: rodiny s dětmi, senioři, etnické menšiny, azylanti, imigranti, oběti 

domácího násilí a zdravotně postižení. Jde o terénní formu poskytování pomoci. V obou 

městech je zřízena kancelář na základě smlouvy mezi zřizovatelem a městským 

úřadem. Pobočka v Příboře je otevřena od roku 2013. Provozovatelem je Centrum pro 

zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. 

II. Služby sociální péče 

 Therápon 98, a.s. – je provozovatelem dvou sociálních služeb. První je pečovatelská 

služba, která je poskytovaná terénní formou. Druhou je sociální pobytová služba 

(sociální lůžka), která je provozovaná zdravotnickým zařízením. Lze zde umístit osoby, 

které již nepotřebují lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, ale zároveň jejich 

fyzický stav jim neumožňuje se o sebe postarat. Pobyt je zde po dobu nezbytně nutnou 

než bude zajištěna pomoc osobou blízkou či jinou fyzickou osobou nebo dojde 

k umístění do zařízení sociální pobytové služby. K dispozici je 7 sociálních lůžek. 

Služby jsou zajišťovány společností Therápon 98, a. s. - Středisko následné péče. 

 Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice – poskytuje pomoc osobám, 

kterým z důvodu jejich zdravotního stavu hrozí sociální vyloučení. Je poskytovaná 

terénní formou. Provozovatelem služby je Charita Kopřivnice. 

 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě – jde o pečovatelskou službu poskytovanou 

osobám se sníženou soběstačností z různých důvodů. Služba je poskytovaná přímo 

ambulantně v zařízení Pečovatelská služba Příbor nebo v domácnostech. Zřizovatelem 

je Diakonie ČCE. 

 Odlehčovací služba – Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. – zajišťuje 

pomoc nesoběstačným osobám v jejich přirozeném prostředí. Jde o pomoc např. při 

běžných úkonech péče o vlastní osobu, poskytnutí či zajištění stravy. Jde o terénní 

službu. 

 Denní stacionář Kopretina - zařízení je určeno dospělým osobám (18 - 64 let)                

s mentálním příp. přidruženým kombinovaným handicapem. Je poskytovaná formou 

ambulantní péče. Ráno jsou klienti dopraveni a odpoledne se vracejí do svého 

přirozeného prostředí. Provozovatelem je Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, 

p. o. (dále jen „SSSMK“).  

 Domov pro seniory OASA Petřvaldík – pobytové zařízení pro seniory a osoby 

s kombinovaným postižením. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj a provozovatelem 

je Pečovatelská služba OASA o. p. s., Nový Jičín. 
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 Domov Příbor, p. o. – pobytové zařízení pro seniory. Moderní zařízení s bezbariérovým 

přístupem, které poskytuje celodenní péči pro seniory a zdravotně postižené. 

Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

 Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomoci ve stáří, s. r. o. – zařízení pro seniory, 

osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním. Péče 

je poskytovaná pobytovou formou. Soukromé zařízení rodinného typu, které má malou 

kapacitu a tím zajišťuje klidné ovzduší rodinného kruhu a bližší vztahy mezi klienty. 

Zřizovatelem a provozovatelem je právnická osoba Domov s odbornou ošetřovatelskou 

péčí a pomoci ve stáří, s.r.o. 

 Chráněné bydlení – služba zaměřená na občany s mentálním postižením. Nabízí pobyt    

a nepřetržitou asistencí pro ubytované osoby. Služba je provozovaná ve vilce blízko 

centra města Kopřivnice s kapacitou 10 klientů. Poskytovatelem je Zámek Nová Horka, 

příspěvková organizace Moravskoslezského kraje.
27

 

III. Služby sociální prevence 

 Nízkoprahové denní centrum Racek
28

– ambulantní forma sociální služby. Úkolem je 

minimalizace důsledků sociálních a zdravotních, které jsou spojeny s životem na ulici. 

Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby bez přístřeší, kterým je poskytovaná pomoc při 

znovu začleňování do společnosti, kdy je podporován hlavně individuální přístup. 

Osoby bez domova se v tomto zařízení mohou zdržovat v průběhu dne. Provozovatelem 

je občanské sdružení „Máš čas?“. 

 Azylový dům – pobytové zařízení pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Ubytování je poskytováno na přechodnou dobu osobám starším 18 let. 

Je provozováno SSSMK, p. o. 

 Domov pro matky s dětmi v nouzi – Salus o. p. s. – pobytové azylové zařízení pro matky 

s dětmi, které se nachází v nepříznivé životní situaci např. ztráta bydlení, špatná rodinná 

situace. Ubytování se neposkytuje samotným dospělým osobám s výjimkou těhotných 

žen. Zřizovatelem je Salus o. p. s. 

 Klub Kamarád
29

 – nízkoprahové denní zařízení učené dětem ve věku 6 až 26 let, které 

zde mohou požádat o pomoc v nepříznivé osobní situaci. Dětem a mládeži je nabídnut 

bezpečný prostor pro trávení volného času. Služba je poskytována ambulantně. Hlavním 

cílem je pomoc cílové skupině v orientaci ve vztazích všedního života, pomoc s učením, 

                                                 
27

 ZÁMEK NOVÁ HORKA [online], 2014. 
28

 NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM RACEK [online], 2013.  
29

 KLUB KAMARÁD [online], 2013.  
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zdravím, starším s uplatněním na trhu práce, rozvíjení a podpoře schopností dětí            

a podpoře samostatnosti. Provozovatelem je Klub Kamarád, Kopřivnice zřízený městem 

Kopřivnice. 

 Noclehárna – služba je poskytovaná ambulantní formou, osobám bez přístřeší, které 

mají zájem o přenocování a použití hygienického zařízení. Služba je zajišťovaná 

SSSMK, p. o. 

 Salus o.p.s.
30

- společnost provozuje dvě služby sociální prevence. První je krizové 

centrum Čtyřlístek, které poskytuje pobyt na přechodnou dobu pro děti, jejichž vývoj 

je ohrožen např. syndromem týrání, zanedbáváním, zneužíváním nebo jsou náhle 

zbaveny přirozeného prostředí. Druhou službou je Sanace rodiny, což pod svým 

názvem skrývá sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Úkolem je především 

zachování rodiny s fungujícím pravidly a principy běžného života. Provozovatelem je  

Salus o. p. s. 

 Renarkon – terénní program na Novojičínsku
31

- klienty jsou osoby závislé na 

návykových látkách, osoby ohrožené na závislosti nebo osoby vedoucí rizikový způsob 

života. Součástí programu je i výměna injekčních setů, specifikem oblasti Nový Jičín.    

Zakladatelem je Statutární město Ostrava a provozovatelem Renarkon o.p.s., Ostrava. 

3.1.3 Zdravotní služby ve správním obvodu 

Zdravotní služby v SO ORP Kopřivnice jsou seřazeny podle Přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 307/2012 Sb. do skupin dle místní dostupnosti. 

I. Ambulantní zdravotní služby 

Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost působí v obci Kopřivnice 

a Příbor, dále pak obcích Petřvald, Ženklava a Štramberk. Zubní ambulance jsou zřízeny 

v Příboře, Kopřivnice, Petřvaldu a Štramberku. Gynekologické ordinace se nacházejí 

v Příboře a Kopřivnici. Lékárny jsou v Příboře, Kopřivnici, Štramberku a Petřvaldu. 

Ambulance chirurgie, diabetologie, oční, otorinolaryngologie (ORL), radiologie             

a rehabilitace jsou pro obyvatele dostupné v Příboře a Kopřivnici. Neurologie, ortopedie          

a urologie jsou k dispozici pouze v Kopřivnici. 

Logopedické poradny, plicní, kožní a psychiatrická ambulance jsou dostupné v Příboře 

a Kopřivnici. Ordinace gastroenterologická, kardiologie a psychologie se nachází 
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v Kopřivnici. Ostatní ambulance se nacházejí mimo správní oblast Kopřivnice, jsou umístěny 

ve městě Nový Jičín, jde o ambulanci hematologickou a transfúzní, revmatologickou              

a psychiatrickou. 

Další oblast zdravotních ambulantních služeb tvoří specializované ambulance, v Příboře 

se nachází alergologická ordinace. V Kopřivnici jsou alergologická a klinická imunologie pro 

děti a pro dospělé, endokrinologická a ortodontická ambulance. Mimo správní obvod 

Kopřivnice v Ostravě, Odrách a Bílovci se nachází ordinace angiologie. Další ordinace se 

nacházejí v Novém Jičíně, jde o ambulance nefrologie, klinické onkologie, dětské chirurgie     

a neurochirurgie, dětské a dorostové psychiatrie a počítačová tomografie. 

Poslední skupinku tvoří ordinace specialistů na foniatrii a audiologii, radiační onkologii, 

neurochirurgie a plastická chirurgie nacházející se v Novém Jičíně. Plastická chirurgie je 

provozována i v Kopřivnici. Ambulantní zařízení pro nukleární medicínu, cévní chirurgii       

a geriantrii se nacházejí v Bílovci. Ostatní ambulantní zařízení jsou ve statutárním městě 

Ostrava. 

II. Lůžkové zdravotní služby 

Pro lůžková zdravotnická zařízení jsou nařízením vlády stanoveny čtyři časová pásma 

pro jejich místní dostupnost. První skupina je zastoupena odděleními Nemocnice Nový Jičín 

a.s., ošetřovatelská péče je také poskytovaná v Kopřivnici.  

V druhé skupině se nachází oddělení neurologie, ortopedie, plicní, urologie a 

rehabilitační se nacházejí také v Nemocnici Nový Jičín a. s.  

V třetím pásmu jsou lůžková oddělení ORL, kožní, oční a klinická onkologie, které se 

nacházejí v Novém Jičíně. Léčebně rehabilitační péče
32

 je poskytovaná v Hrabyni a 

Klimkovicích. Psychiatrické lůžkové zařízení se nachází v Opavě. Infekční lékařství je ve 

Fakultní nemocnici v Ostravě.  

Zdravotní služby ve čtvrtém pásmu jsou zajišťovány až na jednu výjimku nemocnicemi 

v Ostravě, jedná se o tyto nemocnice: Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice 

Ostrava a Vítkovická nemocnice a.s.  Radiační onkologie je také umístěna v Nemocnici Nový 

Jičín a. s. 

                                                 
32

 Léčebně rehabilitační péče nahradila pojem lázeňská péče. 
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3.2 Správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm se skládá z 6 obcí, 

které se rozkládají na šesti katastrálních územích o celkové rozloze 9 863 ha.
33

 Správní oblast 

je tvořena obcemi Trojanovice, Veřovice, Tichá, Lichnov, Bordovice a Frenštátem pod 

Radhoštěm. 

3.2.1 Základní demografická analýza 

Tab. 3.6 uvádí základní demografickou skladbu obyvatelstva SO ORP Frenštát pod 

Radhoštěm a její vývoj od roku 2006. Z tabulky je patrný pokles počtu osob ve skupině 

produktivních občanů, kde od roku 2006 do 2012 došlo ke snížení o 214 osob. V ostatních 

dvou skupinách došlo ke kladnému vývoji počtu osob ve skupině osob 0 - 14 let vzrostl počet 

o 25 osob a ve skupině obyvatel starších než 65 let vzrostl počet o 482. 

Tab. 3.6: Struktura počtu obyvatelstva SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Počet obyvatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Struktura 

obyvatel 

 

0-14 2805 2767 2732 2751 2778 2805 2830 

15-64 13273 13346 13466 13374 13333 13145 13059 

65+ 2749 2844 2904 2981 3046 3129 3231 

Celkem 
 

18828 18957 19102 19106 19157 19079 19120 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013b. Vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.7 ukazuje vývoj vybraných demografických údajů. Počet sňatků kulminoval 

v roce 2007, pak počet klesá pod 100 sňatků za rok. Tento trend plně odpovídá pohybu počtu 

uzavřených sňatků na celostátní úrovni.
34

 Počty rozvodů jsou kolísavé, nejméně bylo 

rozvedeno párů v roce 2010 a nejvíce v roce 2007, kdy bylo rozvedeno 64 párů. Průměrný 

věk se zvyšuje, v roce 2012 dosáhl 40,5. Počet narozených dětí se v letech 2006 - 2009            

a v roce 2011 pohybuje pod hranicí 200 dětí, nejvíce dětí se narodilo v roce 2010. Počet dětí 

narozených mimo manželství do roku 2010 rostl, kdy v tomto roce dosáhl počtu 78 dětí za 

rok, jež se narodily mimo manželství. V roce 2011 a 2012 dochází k mírnému poklesu.  
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Tab. 3.7: Vybrané demografické údaje ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet sňatků 80 103 92 85 66 70 73 

Počet rozvodů 58 64 46 38 31 43 46 

Průměrný věk 39,9 40,2 40,4 40,6 40,7 41 41,2 

Počet narozených dětí 197 194 194 190 224 199 191 

Počet narozených mimo manželství 45 52 62 70 78 75 91 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013b. Vlastní zpracování. 

Pro další analýzu byly vybrány skupiny osob, u kterých je předpoklad, že využijí 

sociálních či zdravotních služeb. 

Tab. 3. 8: Vývoj nezaměstnanosti SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem nezaměstnaných 
662 484 517 1158 932 797 

Z toho absolventi 32 28 48 68 46 51 

 

dlouhodobě nezaměstnaní 254 153 123 203 310 262 

zdravotně postižení 102 96 92 100 113 107 

50+ 189 175 151 318 288 223 

Míra nezaměstnanosti v % 6,74 4,66 5,31 12,39 9,97 8,53 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2014b.Vlastní zpracování. 
 

Vývoj nezaměstnanosti ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm uvádí Tab. 3.8, kde je 

uveden celkový počet evidovaných nezaměstnaných, jejichž počet v časové řadě 2006 – 2011 

pohybuje kolísavě, v roce 2007 došlo k výraznému snížení, v roce 2009 naopak počet 

nezaměstnaných dosáhl 1158 osob, poslední dostupné údaje ukazují, že stav nezaměstnaných 

se snižuje. Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů kopíruje vývoj nezaměstnanosti v tomto 

správním obvodě. U dalších tří skupin byl v roce 2011 zaznamenán pokles počtu evidovaných 

nezaměstnaných osob, k největšímu poklesu došlo u skupiny osob 50+. Také míra 

nezaměstnanosti po své kulminaci v roce 2009, kdy dosáhla 12,39 %, což bylo o 3,15
35

 

procentních bodů více než celorepublikový průměr, klesá a v roce 2011 se nacházela dokonce 

o 0,15
36

 procentních bodů pod republikovým průměrem. 
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Tab. 3. 9: Počet osob starších 65 let a jejich struktura 

SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

65-74 
1537 1588 1671 1758 1775 1923 

75-84 
1055 1033 1023 983 950 962 

85+ 
242 289 287 319 316 344 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013b. Vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.9 demonstruje vývoj počtu osob starších 65 let, které jsou rozdělené do tří 

skupin. V první kategorii seniorů došlo k růstu počtu osob spadajících do této kategorie. Od 

roku 2007 došlo k nárůstu o 386 osob. Počet starých seniorů se snížil o 99 osob. U poslední 

skupiny se zvýšil počet o 102 osob. V souvislosti se zvýšením počtu mladých seniorů a 

snížením počtu starých seniorů může dojít k poklesu využití např. pečovatelské služby. Růst 

počtu velmi starých seniorů může být signálem pro zvýšení počtu míst v sociálních 

pobytových zařízeních. 

                  Tab. 3.10: Orientační výpočet příjemců příspěvku na péči 

        v závislosti na věku SO ORP Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 

Věk osoby 

Podíl osob z celkového počtu v dané věkové kategorii, 

které potřebují pomoc při sebeobsluze 

celkem 
Podle míry závislosti 

I. II. III. IV. 

65-69 34 17 17 0 0 

70-74 57 25 16 16 0 

75-79 55 20 16 16 3 

80-84 69 29 18 18 4 

85-89 68 23 20 20 5 

90+ 72 18 18 18 18 

celkem 355 132 105 88 30 
             Zdroj: Příloha č. 1; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013g. Vlastní zpracování. 

Tab. 3.10 naznačuje potřebu sociálních služeb podle příjemců příspěvku na péči. Ve 

stupni závislosti I. je předpokládáno, že 132 osob by mohlo využít jednoho či dvou úkonů 

realizovaných pečovatelskou službou. Stupeň závislosti II. indikuje, kolik osob bude 

pravděpodobně potřebovat více úkonů pečovatelské služby, denního stacionáře či 

odlehčovacích služeb. Zde je předpokládaný počet klientů 105. Stupeň závislosti III. a IV. 

signalizuje, kolik potencionálních klientů již bude potřebovat komplexní péči v pobytových 
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zařízeních (domovech důchodců, domovech pro seniory), či péči v domácím prostředí formou 

osobní asistence. Počet potencionálních klientů pro umístění v pobytových sociálních 

zařízeních je 118 osob.  

3.2.2  Sociální služby ve správním obvodu 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm se nacházejí 

následující sociální služby. Sociální služby jsou rozděleny podle zákona 108/2006 Sb.,           

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

I. Sociální poradenství 

Žádná organizace v této správní oblasti neposkytuje sociální poradenství jako službu, 

která by byla registrovaná v Registru sociálních služeb. To však neznamená, že se občané 

nemohou těchto služeb využít v jiné správní oblasti. Nejbližší služba sociálního poradenství 

se nachází v Kopřivnici. Také sociální pracovníci Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm 

mohou v některých životních situacích být občanům nápomocni a poskytnout základní 

přehled o možnosti využití sociální služeb či jiných služeb. Středisko sociálních služeb Města 

Frenštát pod Radhoštěm a Charita Frenštát pod Radhoštěm jsou dvě organizace, které 

disponují vyškolenými pracovníky, kteří se orientují v sociální oblasti a mohou se na ně 

občané správní oblasti obrátit v případě řešení tíživé sociální situace. 

II. Služby sociální péče 

 Domov Hortenzie – domov pro seniory, jedná se o pobytovou službu za úhradu 

poskytovanou seniorům 65 + se sníženou soběstačností. Jeho zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj. 

 Osobní asistence – zajišťuje pomoc méně soběstačným osobám, která je způsobena 

věkem, chronickým onemocněním, zdravotním postižením či dlouhodobým 

nepříznivým zdravotním stavem. Výhodu této služby je, že je poskytovaná 

v přirozeném prostředí osoby a podporuje přirozený běh života této osoby. Je 

poskytovaná osobám bez rozdílu věku a bez časového omezení. Služba je poskytovaná 

Charitou Frenštát pod Radhoštěm. 

 Pečovatelská služba – služba je poskytovaná Charitou Frenštát pod Radhoštěm. 

Zajišťuje pomoc nesoběstačným rodinám s dětmi, seniorům a osobám zdravotně 

postiženým, u kterých jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se 
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ve stanoveném čase, tj. omezeně od 7 - 19 hod.
37

. Služba plně pokrývá území SO ORP 

Frenštát pod Radhoštěm. 

 Pečovatelská služba – poskytovatelem je Město Frenštát pod Radhoštěm. Je jednou ze 

sociálních služeb poskytovanou Střediskem sociálních služeb. Služby jsou poskytovány 

od 6.30 – 18 h.
38

 Plní základní požadavky, pro které jsou sociální služby vytvořeny, tj. 

pomáhají méně soběstačným osobám zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí bez 

toho, aby došlo k jejich sociálnímu vyloučení. 

 KARMEL Tichá  - jde o denní stacionář, jehož provozovatelem je Slezská diakonie, 

která má pronajatu městkou budovu. Služby jsou poskytovány ambulantně osobám 

s různým zdravotním postižením. Klienti mohou využít počítačové pracovny, keramické 

dílny a místnosti pro muzikoterapii a snoezelen.
39

,
40

 

 KARMEL Tichá – druhá služba poskytovaná tímto zařízením je domov pro osoby se 

zdravotním postižením. Služby jsou pobytové a mohou zde být umístěny osoby se 

zdravotním postižením, kombinovaným postižením, tělesným postižením či mentálním. 

III. Služby sociální prevence 

 NZDM Klub Kryt – jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jeho 

poskytovatelem je Město Frenštát pod Radhoštěm, které je zřizovatelem Střediska 

sociálních služeb. Klub je otevřen pro mládež a děti ve věku od 6 do 26 let, které mohou 

být ohroženy společensky nežádoucími jevy, jako jsou alkohol, kouření či drogy. Klub 

je navštěvován převážně klienty ve věku 13 až 20 let, pro které jsou pořádány na 

vybraná témata přednášky, výlety, různé klubové aktivity a je zprostředkovaná 

spolupráce s podobnými zařízeními v jiných městech.
41

 

 Terénní práce – služba je realizována 1 sociálním pracovníkem, který se zaměřuje na 

osoby bez přístřeší, kterým je nabízeno využití hygienického zařízení na ul. Míru 1, 

Frenštát pod Radhoštěm. Také jsou vytipovány a kontaktovány osoby, které vedou 

rizikový způsob života, případně mohou být tímto životem ohroženy osobami, se 

kterými žijí. Poskytovatelem služby je Město Frenštát pod Radhoštěm.
42

 

 Azylová ubytovna – poskytuje celoroční ubytování pro osoby bez přístřeší, její kapacita 

je 24 lůžek. Z toho počtu je určeno 8 lůžek pro ženy v přízemí budovy a 16 lůžek pro 
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 CHARITA ČESKÉ REPUBLIKY online , 2014. 
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 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM online , 2014b. 
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 SLEZSKÁ DIAKONIE online , 2014c. 
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 Snoezelen – terapeutická metoda založená na nedirektivním přístupu, která má v klientovy vyvolat příjemné 

smyslové zážitky v atmosféře důvěry a uvolnění.  
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může v 1. patře budovy. Každé patro je vybaveno sociálním zařízením a kuchyňkou. 

Klienti mohou využít společenskou místnost, která je společná. Poskytovatelem služby 

je Město Frenštát pod Radhoštěm.
43

 

 Noclehárna – je součástí výše popsané Azylové ubytovny, k dispozici jsou 2 lůžka pro 

osoby bez přístřeší, které projeví zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. 

Poskytovatelem služby je Město Frenštát pod Radhoštěm.
44

 

3.2.3 Zdravotní služby ve správním obvodu 

Zdravotní služby a jejich místní dostupnost jsou rozděleny: 

I. Ambulantní zdravotní služby 

Praktičtí lékaři pro dospělé působí v obci Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice               

a Veřovice. Praktiční lékaři pro děti a dorost jsou pouze ve Frenštátě pod Radhoštěm.   Zubní 

ambulance jsou zřízeny ve Frenštátě pod Radhoštěm, Lichnově a Tiché.  Gynekologické 

ordinace se nachází pouze ve Frenštátě pod Radhoštěm. Lékárny jsou ve Frenštátě pod 

Radhoštěm.  

Ambulance chirurgie, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, radiologie             

a zobrazovacích metod, rehabilitační a vnitřního lékařství jsou dostupné ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Ostatní ambulance tj. diabetická, urologická, ortopedická a fyzioterapie jsou 

dostupné mimo SO ORP Frenštát pod Radhoštěm v Kopřivnici.  

Ambulance gastroenterologická, plicní, revmatologická, psychiatrická a logopedická je 

dostupná ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ostatní ambulance se nacházejí mimo správní oblast, 

ambulance kardiologická, psychologická a kožní jsou k dispozici v Kopřivnici. Ambulance 

hematologická a transfúzní se nachází se v bývalém okresním městě Nový Jičín nebo lze 

využít ambulanci mimo Moravskoslezský kraj, což je možné ve Zlínském kraji ve SO ORP 

Rožnov pod Radhoštěm. 

Další skupinou jsou specializované zdravotní ambulantní služby. Alergologická 

ordinace je ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ostatní ambulance jsou umístěny mimo správní 

oblast. V Kopřivnici jsou k dispozici endokrinologická a ortodontická ambulance. Ordinace 

angiologie je v Ostravě, Odrách, Bílovci a Rožnově pod Radhoštěm. Ostatní ambulance tj. 
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klinické onkologie, dětské chirurgie, neurologie, neurologie, dětské a dorostové psychiatrie                   

a počítačová tomografie se nacházejí v Novém Jičíně. 

Poslední skupinou jsou ordinace lékařských specialistů pro foniatrii a audiologii, 

radiační onkologii a neurochirurgii jsou v Novém Jičíně. Ambulance plastické chirurgie je 

provozována v Kopřivnici. 

II. Lůžkové zdravotní služby 

První časové pásmo pro místní dostupnost lůžkové péče je pokryta odděleními 

v Nemocnici Nový Jičín a.s. Ošetřovatelská péče je zajištěna neziskovou organizací Charitou 

Frenštát pod Radhoštěm. 

Zdravotní lůžkové služby ve druhém pásmu neurologie, ortopedie, plicní, rehabilitační  

a urologie se nacházejí v Novém Jičíně nebo mimo Moravskoslezský kraj v Rožnově pod 

Radhoštěm, kdy místní dostupnost je z některých obcí SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

splněna. 

Do třetího pásma spadají lůžková pobytová oddělení ORL, kožní, oční a klinická 

onkologie, které se nacházejí v Nemocnici Nový Jičín a. s. Léčebně rehabilitační péče je 

poskytovaná v Hrabyni, Klimkovicích nebo ve Zlínském kraji v Luhačovicích a Teplicích nad 

Bečvou. Psychiatrické lůžkové oddělení se nachází v Opavě. Infekčním lékařstvím se 

zabývají ve Fakultní nemocnici v Ostravě. 

Služby čtvrtého pásma jsou v Ostravě. Radiační onkologie je k dispozici v Novém 

Jičíně. 

3.3 Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílovec 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílovec se skládá z obcí Studénka, 

Bílovec, Kujavy, Pustějov, Albrechtičky, Bílov, Velké Albrechtice, Bravantice, Jistebník, 

Tísek, Slatina a Bítov. Rozkládá se na ploše 16 231 ha. Skládá se z 12 obcí, které se 

rozkládají na 22 katastrálních územích.
45

 

3.3.1 Základní demografická analýza 

Tab. 3.11 uvádí základní demografickou skladbu obyvatelstva SO ORP Bílovec a její 

vývoj od roku 2006. Klesá počet osob ve skupině produktivních občanů, kde od roku 2006 do 
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2012 došlo ke snížení o 464 osob, také došlo k poklesu osob ve skupině 0-14 let o 117 osob. 

Skupina obyvatel starších než 65 let je téměř stabilní, počet vzrostl o 75 osob. 

Tab. 3.11: Struktura počtu obyvatelstva SO ORP Bílovec 

Počet obyvatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Struktura 

obyvatel 

 

0-14 4024 3955 3913 3889 3919 3894 3907 

15-64 18316 18355 18321 18252 18193 18041 17852 

65+ 3458 3542 3680 3785 3841 4023 4113 

Celkem 
 

25798 25852 25914 25926 25953 25958 25873 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013c.Vlastní zpracování. 

Tab. 3.12 ukazuje vývoj vybraných demografických údajů. Počet sňatků kulminoval 

v roce 2009, kdy bylo uzavřeno 124 sňatků. Počet sňatků v roce 2012 dosáhl nejnižšího počtu 

za sledované období, bylo oddáno 100 párů. Počty rozvodů mají klesající trend, v prvním roce 

sledovaného období bylo rozvedeno celkem 87 manželských párů. V roce 2012 tento počet 

klesl na 47 párů. Průměrný věk se zvyšuje, v roce 2012 dosáhl 40,8. Počet narozených dětí od 

roku 2006 do 2009 vzrost o 40 dětí, od roku 2010 počet narozených dětí klesá. Počet 

narozených dětí mimo manželství překračuje v celé časové řadě 40 % z celkově narozených 

dětí. V roce 2011 se narodilo 56 % dětí mimo manželství. 

Tab. 3.12: Vybrané demografické údaje SO ORP Bílovec 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet sňatků 117 116 111 124 115 122 100 

Počet rozvodů 87 73 70 54 56 68 47 

Průměrný věk 39,2 39,5 39,7 40 40,2 40,6 40,8 

Počet narozených dětí 253 272 276 293 281 209 251 

Počet narozených dětí mimo manželství. 107 113 105 145 128 117 113 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013c.Vlastní zpracování. 

 

Pro další analýzu byly vybrány skupiny osob, u kterých je předpoklad, že využijí 

sociálních či zdravotních služeb. 
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Tab. 3.13: Vývoj nezaměstnanosti SO ORP Bílovec 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem nezaměstnaných 
1533 1034 987 1714 1647 1327 

Z toho absolventi 113 53 48 78 67 66 

 

dlouhodobě zaměstnaní 734 462 307 407 604 552 

zdravotně postižení 279 242 239 268 266 219 

50+ 408 344 358 505 531 396 

Míra nezaměstnanosti v % 10,67 7,36 7,20 13,34 12,56 9,98 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2014b.Vlastní zpracování. 
 

Vývoj nezaměstnanosti ve SO ORP Bílovec naznačuje Tab. 3.13, kde je uveden celkový 

počet evidovaných nezaměstnaných, jejichž počet se výrazně snížil. U absolventů od roku 

2006 dochází k poklesu nezaměstnanosti. U dalších tří skupin byl v roce 2011 zaznamenán 

pokles počtu evidovaných nezaměstnaných osob. Také míra nezaměstnanosti po své 

kulminaci v roce 2009, kdy dosáhla 13,34 %, což bylo o 4,14
46

 procentních bodů více než 

celorepublikový průměr, klesá a v roce 2011 se nacházela dokonce na 9,98 %. 

Tab. 3.14: Počet osob starších 65 let a jejich struktura 

SO ORP Bílovec 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

65-74 
2089 2180 2289 2325 2447 2552 

75-84 
1204 1206 1203 1210 1240 1232 

85+ 
259 292 299 313 327 325 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013b. Vlastní zpracování. 

Tab. 3.14 popisuje vývoj počtu osob starších 65 let, které jsou rozdělené do tří skupin. 

V první kategorii seniorů se negativně zvýšil počet osob spadajících do této kategorie. Od 

roku 2007došlo k nárůstu o 463 osob. Počet starých seniorů se zvýšil pouze o 28 osob.          

U poslední skupiny se zvýšil počet o 66 osob. V souvislosti se zvýšením počtu seniorů se 

zvyšuje předpoklad, že budou využity sociální služby pro starší občany a je třeba se 

zvyšujícím se počtem seniorů pokrýt správní území dostatečným počtem míst např. 

v domovech důchodců, pečovatelskou službou.  
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Tab. 3.15: Orientační výpočet příjemců příspěvku 

na péči v závislosti na věku SO ORP Bílovec za rok 2012 

Věk osoby 

Podíl osob z celkového počtu v dané věkové kategorii, 

které potřebují pomoc při sebeobsluze 

celkem 
Podle míry závislosti 

I. II. III. IV. 

65-69 44 22 22 0 0 

70-74 74 32 21 21 0 

75-79 73 28 21 21 3 

80-84 84 35 22 22 5 

85-89 62 21 18 18 5 

90+ 76 19 19 19 19 

celkem 413 157 123 101 32 
Zdroj: Příloha č. 1; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013g.Vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.15 naznačuje rozdělení osob dle stupně závislosti. U stupně závislosti I. je 

předpokládáno, že 157 osob by mohlo využít jednoho či dvou úkonů realizovaných 

pečovatelskou službou. Stupeň závislosti II. indikuje, kolik osob bude pravděpodobně 

potřebovat více úkonů pečovatelské služby, denního stacionáře či odlehčovacích služeb. Zde 

je předpokládaný počet klientů 123. Stupeň závislosti III. a IV. signalizuje, kolik 

potencionálních klientů již bude potřebovat komplexní péči v pobytových zařízeních či péči 

v domácím prostředí formou osobní asistence. Počet potencionálních klientů pro umístění 

v pobytových sociálních zařízeních je 133 osob.  

3.3.2 Sociální služby ve správním obvodu 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec se nacházejí následující 

sociální služby. Sociální služby jsou rozděleny podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

I. Sociální poradenství 

Ve správní oblasti ORP Bílovec není poskytována žádná služba sociálního poradenství, 

která by byla registrovaná nějakým poskytovatelem sociálních služeb. Město Bílovec má 

velmi silnou romskou populaci a její obvod tvoří obce početně malé obce mimo Studénku, 

které nejsou sami schopni tuto službu pro své občany zajistit. Z těchto důvodů by mělo být 

v zájmu voleného zastupitelstva tuto službu v blízké době zřídit. 
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II. Služby sociální péče 

 Charitativní ošetřovatelská a pečovatelská služba – sociální službou je pouze 

pečovatelská služba, která je poskytovaná Charitou Studénka. Jedná se o terénní službu, 

která pomáhá občanům se sníženou schopností samostatnosti v některých oblastech 

běžného života. Cílovou skupinou jsou převážně senioři. 

 Pečovatelská služba Bílovec – zajišťuje služby terénního nebo ambulantního charakteru. 

Poskytovatelem je organizační složka města Bílovec, Sociální zařízení města Bílovec. 

 Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny – poskytovatel a zároveň provozovatelem 

domova pro seniory je Charita Studénka. Je určena občanům, kteří se již sami o sebe 

nejsou bez pomoci schopni postarat a jejich blízcí také ne.
47

 

 Domov pro seniory – sociální zařízení města Bílovec. Nabízí celoroční pobytovou 

službu pro osoby, které nejsou schopny z důvodu svého věku či zdravotního stavu ani 

při zajištění terénní či ambulantní sociální služby, se o sebe postarat.
48

 

 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace – domov pro osoby se zdravotním 

postižením provozovaný společností se stejným názvem, jejímž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj. Pobytová služba zajišťující nepřetržitou službu osobám 

s mentálním a zdravotním postižením. Služba je poskytovaná v zámku Nová Horka, 

klientům je dispozici rozsáhlý park a kaple. Klienty mohou být osoby s trvalým 

bydlištěm na území Moravskoslezského kraje.
49

 

 Osobní asistence – je poskytovaná sociálními pracovníky či asistenty Města Bílovec. 

Pomáhá méně soběstačným osobám, jako jsou senioři či osoby se zdravotním nebo 

tělesným postižením při činnostech běžného života. 

III. Služby sociální prevence 

 Byt pro matky v tísni – azylový dům pro ženy s dětmi, které se nacházejí v krizi, žijí 

s rizikovými osobami nebo se staly oběťmi domácího násilí. Pobyt zde je limitován 

maximálně 1 rokem a počet dětí je v rozmezí 1 až 3 děti. Jedná se o plně zařízený byt 

1+1 včetně sociálního zařízení.
50
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3.3.3 Zdravotní služby ve správním obvodu 

Zdravotní služby jsou rozděleny na: 

I. Ambulantní zdravotní služby 

Praktiční lékaři pro dospělé jsou v Bílovci, Studénce, Tísku, Jistebníku, Bravanticích, 

Slatině a Pustějově. Praktiční lékaři pro děti a dorost jsou v Bílovci a Studénce. 

Stomatologické a gynekologické ambulance jsou k dispozici ve Studénce a Bílovci. Lékárny 

jsou umístěny ve Studénce a Bílovci. 

V druhém časovém pásmu jsou zdravotní ambulance diabetologie, neurologie, ORL, 

chirurgie, oční, rehabilitační, rentgenové, interní a ortopedie dostupné ve Studénce i Bílovci. 

Ordinace specialisty ortopedie se nachází ve Studénce. Ambulance urologická je v Bílovci.  

Ve třetím pásmu jsou také všechny ambulance ve SO ORP Bílovec. Ambulance 

revmatologie, gastroenterologie, kardiologie a plicní jsou provozovány v Bílovci. Ambulance 

dermatovenerologie, psychiatrie, psychologie, logopedie a gastroenterologie jsou ve 

Studénce. V Bílovci se nachází hemodialyzační středisko. 

Další pásmo s místní dojezdovou dobou do 90 min. je pokryto ambulancemi alergologie 

a klinické imunologie ve Studénce i Bílovci. Ambulance dětské neurologie a angiologie je 

v Bílovci a dětská chirurgie ve Studénce. Ostatní ordinace specialistů v endokrinologii, 

nefrologii, klinické onkologii, ortodoncii, dětské a dorostové psychiatrii a počítačová 

tomografie jsou mimo správní oblast v Novém Jičíně, lze využít služeb zdravotních 

specialistů v Ostravě, kde může být místní dojezdová doba kratší. 

V posledním pásmu jsou ve SO ORP Bílovec zajištěny ambulance nukleární medicíny, 

cévní chirurgie a geriatrie. Ambulance pro foniatrii a audiologii, radiační onkologii, 

neurochirurgii a plastickou chirurgii jsou v Novém Jičíně. Ostatní ambulance jsou v sídelním 

městě Moravskoslezského kraje. 

II. Lůžkové zdravotní služby 

Lůžková péče je rozdělena do čtyř časových pásem místní dostupnosti, přičemž první 

pásmo zahrnuje zdravotní služby mimo gynekologii a porodnictví a neonatologii, které 

poskytuje Bílovecká nemocnice a.s. Gynekologické a porodní oddělení je k dispozici 

v nemocnicích v Novém Jičíně a Ostravě, taktéž novorozenecké oddělení. Ošetřovatelská 

péče je zajišťována Charitou Studénka a Domácí zdravotní péčí Velké Albrechtice. 
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V druhém časovém pásmu jsou Bíloveckou nemocnicí a.s. poskytována akutní lůžková 

péče
51

a lůžková péče v oboru ortopedie. Pobytové zdravotní služby v oborech neurologie, 

plicním a urologickém jsou zajišťovány v Nemocnici Nový Jičín a.s. 

Zdravotní služby v následujícím pásmu s dobou dojezdu do 120 min. jsou z převážné 

části poskytovány Nemocnicí v Novém Jičíně. Bílovecká nemocnice a.s. poskytuje pouze 

následnou lůžkovou péči. Infekční lékařství je ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Psychiatrické 

lůžkové oddělení je v Opavě. Léčebně rehabilitační lůžková péče je zajišťována 

v Klímkovicích a Hrabyni. 

Poslední pásmo tvoří vysoce specializované zdravotní služby. Nemocnice Nový Jičín 

a.s. poskytuje zdravotní služby radiační onkologie. Bílovecká nemocnice a.s. v rámci 

chirurgického oddělení provozuje i cévní chirurgii. Ostatní služby jsou dostupné pouze 

v Ostravě. 

3.4 Správní obvod obce s rozšířenou působností Odry 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Odry se skládá z obcí Spálov, Jakubčovice 

nad Odrou, Fulnek, Odry, Mankovice, Vrchy, Luboměř, Heřmanice u Oder, Heřmánky           

a Vražné. Rozkládá se na ploše 22400 ha. Skládá se z 10 obcí, které se rozkládají na 29 

katastrálních územích.
52

 

3.4.1 Základní demografická analýza 

Tab. 3.16 uvádí základní demografickou skladbu obyvatelstva SO ORP Odry a její 

vývoj od roku 2006. I v této správní oblasti je patrný trend snížení počtu občanů v produktivní 

skupině, kdy od roku 2006 do 2012 došlo ke snížení o 483 osob, také došlo k poklesu osob ve 

skupině 0 - 14 let o 117 osob. Skupina obyvatel starších než 65 let naopak roste, počet osob 

vzrostl o 408. 

Tab. 3.16: Struktura počtu obyvatelstva SO ORP Odry 

Počet obyvatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Struktura 

obyvatel 

 

0-14 2781 2728 2726 2689 2666 2719 2664 

15-64 12455 12485 12425 12378 12303 12133 11972 

65+ 2257 2273 2324 2392 2457 2580 2665 

Celkem 
 

17493 17486 17475 17459 17426 17432 17301 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online],2013d. Vlastní zpracování. 
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Tab. 3.17 ukazuje vývoj vybraných demografických údajů, které mohou mít 

potencionální vliv na potřebu sociálních služeb. Počet sňatků kulminoval v roce 2007, pak 

počet klesá pod 100 sňatků za rok, v roce 2011 bylo uzavřeno 67 manželství, což je nejnižší 

počet ve sledované časové řadě.  Tento trend plně odpovídá pohybu počtu uzavřených sňatků 

na celostátní úrovni.
53

Počet rozvodů roste od roku 2006, kdy byl počet rozvedených párů 23 

až do roku 2012, kdy bylo rozvedeno 39 manželských párů. Porovnání počtů sňatků                

a rozvodů naznačuje, že stále větší počet dětí bude vyrůstat v neúplných rodinách a vznikne 

tedy tlak na sociální síť. Průměrný věk se zvyšuje, v roce 2012 dosáhl 40,5. Počet narozených 

dětí dosáhl nejvyššího počtu v roce 2007, kdy se narodilo 203 dětí, nejmenší porodnost byla 

v roce 2012, kdy se narodilo pouze 139 dětí. Počet dětí narozených mimo manželství se 

v poměru k celkovému počtu narozených dětí ve SO OSP Odry se zvyšuje, v roce 2011          

a 2012 přesáhl 50 %.  

Tab. 3.17: Vybrané demografické údaje SO ORP Odry 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet sňatků 80 110 65 65 72 63 67 

Počet rozvodů 23 53 31 44 44 34 39 

Průměrný věk 38,7 38,9 39,2 39,5 39,8 40,1 40,5 

Počet narozených dětí 175 203 202 194 177 172 139 

Počet narozených dětí mimo manželství 79 87 95 97 88 90 72 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013d. Vlastní zpracování. 

Pro další analýzu byly vybrány skupiny osob, u kterých je předpoklad, že využijí 

sociálních či zdravotních služeb. 

Tab. 3.18: Vývoj nezaměstnanosti SO ORP Odry 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem nezaměstnaných 
1037 851 888 1500 1613 1327 

Z toho absolventi 62 39 45 80 76 72 

 

dlouhodobě nezaměstnaní 458 301 237 391 619 568 

zdravotně postižení 170 169 155 195 215 183 

50+ 313 289 274 429 506 389 

Míra nezaměstnanosti v % 10,95 9,02 9,61 16,86 17,8 14,06 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2014b. Vlastní zpracování. 

. 
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Vývoj nezaměstnanosti ve SO ORP Odry naznačuje Tab. 3.18, kde je uveden celkový 

počet evidovaných nezaměstnaných, jejichž počet byl nejvyšší v roce 2010 a dosáhl počtu 

1613, následující rok došlo ke snížení o 286 osob. U absolventů byla nejnižší nezaměstnanost 

v roce 2007, nejvyšší v roce 2009 a v následujících letech docházelo k poklesu počtu 

nezaměstnaných v této kategorii. U následujících tří skupin byl počet nejvyšší v roce 2010                 

a následující rok klesl. Také míra nezaměstnanosti byla nejvyšší v roce 2010, kdy dosáhla 

17,8 %, což bylo o 7,66
54

 procentních bodů více než celorepublikový průměr, následující rok 

došlo k poklesu, přestože klesá a v roce 2011 se nacházela 5,46 procentních bodů nad 

celorepublikovým průměrem. 

Tab. 3.19: Počet osob starších 65 let a jejich struktura 

SO ORP Odry 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

65-74 
1310 1347 1385 1454 1466 1635 

75-84 
779 772 785 791 795 796 

85+ 
185 207 217 224 232 231 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013d. Vlastní zpracování. 

Tab. 3.19 popisuje vývoj počtu osob starších 65 let, které jsou rozdělené do tří skupin. 

V první kategorii seniorů se zvýšil počet osob spadajících do této kategorie. Od roku 

2007došlo k nárůstu o 325 osob. Počet seniorů ve skupině 74 – 85 let se zvýšil pouze o 17 

osob. U poslední skupiny se zvýšil počet o 46 osob. V souvislosti se zvýšením počtu seniorů 

se zvyšuje předpoklad, že budou využity sociální služby pro starší občany a je třeba se 

zvyšujícím se počtem seniorů pokrýt správní území dostatečným počtem míst např. 

v domovech důchodců, pečovatelskou službou.  
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Tab. 3.20: Orientační výpočet příjemců příspěvku na péči v závislosti 

na věku SO ORP Odry za rok 2012 

Věk osoby 

Podíl osob z celkového počtu v dané věkové kategorii, 

které potřebují pomoc při sebeobsluze 

celkem 
Podle míry závislosti 

I. II. III. IV. 

65-69 30 15 15 0 0 

70-74 46 20 13 13 0 

75-79 47 18 13,5 13,5 2 

80-84 54 23 14 14 3 

85-89 38 13 11 11 3 

90+ 56 14 14 14 14 

celkem 271 103 80,5 65,5 22 
Zdroj: Příloha č. 1; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013g.Vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.20 ukazuje počet osob dle stupně závislosti, které by mohli stát potencionálními 

klienty soc. služeb. Ve stupni závislosti I. je předpokládáno, že 103 osob by mohlo využít 

jednoho či dvou úkonů realizovaných pečovatelskou službou. Stupeň závislosti II. indikuje, 

kolik osob bude pravděpodobně potřebovat více úkonů pečovatelské služby, denního 

stacionáře či odlehčovacích služeb. Zde je předpokládaný počet klientů 80,5. Stupeň 

závislosti III. a IV. signalizuje, kolik potencionálních klientů již bude potřebovat komplexní 

péči v pobytových zařízeních, či péči v domácím prostředí formou osobní asistence. Počet 

potencionálních klientů pro umístění v pobytových sociálních zařízeních je 87,5 osob.  

3.4.2 Sociální služby ve správním obvodu 

I v této části práce je při rozdělení sociálních služeb vycházeno ze zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výčet sociálních služeb ve SO ORP 

Odry je následující. 

I. Sociální poradenství 

Ani zde není žádný registrovaný poskytovatel pro sociální poradenství. 

II. Služby sociální péče 

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Zvoneček – jedná 

se o centrum denních služeb. Je provozovaná stejnojmennou nestátní neziskovou 

organizací s celostátní působností. Využít jí mohou osoby a rodiče osob s mentálním, 

tělesným, zdravotním, kombinovaným a chronickým duševním postižením 
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a se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Hlavním úkolem je 

zabránit sociálnímu vyloučení klientů a pomoc rodičům při péči o jejich děti, které 

jsou postiženy některým výše uvedeným handicapem. 
55

 

 Domov Odry, příspěvková organizace – patří mezi domovy se zvláštním režimem, je 

zřízena Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě. Je určena osobám starším 65 

let, kterým poskytuje prostředí, které jim umožňuje podporovat samostatnost               

a soběstačnost a prožít stáří v příjemném prostředí.
56

 

 Pečovatelská služba – je zajišťována Charitou Odry, která má zřízena střediska ve 

větších obcích SO ORP Odry. Služba je poskytována středisky Fulnek, Budišov nad 

Budišovkou a Vítkov.
57

 

III. Služby sociální prevence 

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Zvoneček – jedná 

o ambulantní a terénní službu. Je provozovaná stejnojmennou nestátní neziskovou 

organizací s celostátní působností. Pomoc rodinám, jejichž člen či členové trpí 

mentálním, tělesným, zdravotním, kombinovaným, chronickým duševním postižením. 

Klienty mohu být členové etnických skupin, minoritních skupin a osoby v krizi. 

Pracovníci poskytují podporu rodinám, kdy jsou rodiče bez pravidelných příjmů, 

potřebují pomoc při organizaci života či pomoc při hospodaření s financemi, při řešení 

vztahů v rodině a výchovou dětí.
58

 

3.4.3 Zdravotní služby ve správním obvodu 

Zdravotní služby jsou rozděleny následovně: 

I. Ambulantní zdravotní služby 

Praktiční lékaři pro dospělé ordinují v Odrách, Jeseníku nad Odrou a Spálově. Praktiční 

lékaři pro děti a dorost provozují své ambulance ve Spálově a Odrách. Stomalogické               

a gynekologická ambulance se nacházejí v Odrách. Lékárna je k dispozici občanům pouze 

v Odrách. 

Druhá skupina ambulancí, které již provozují specialisté, se nachází pouze v Odrách      

a jsou zde oční, chirurgická, neurologická ortopedická a ORL ambulance. Ostatní zdravotní 

ambulantní péči poskytují zařízení a lékaři v Novém Jičíně. 
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Z třetího stanoveného pásma jsou v Odrách pouze čtyři ambulance a to plicní, 

psychiatrická a dvě logopedické zařízení. Ostatní zdravotní ambulance z tohoto pásma jsou 

občanům SO ORP Odry k dispozici v Novém Jičíně. 

V dalším pásmu s místní dojezdovou dobou do 90 min. jsou kromě angiologické 

ambulance všechny situovány v Novém Jičíně. 

Všechny ambulance z posledního pásma se nacházejí mimo SO ORP Odry. V Novém 

Jičíně jsou ordinace specialistů na foniatrii a audiologii, radiační onkologii, neurochirurgii      

a plastickou chirurgii. Ambulantní zařízení pro cévní chirurgii, geriatrii a nukleární medicínu 

jsou v Bílovci. Ostatní ambulance jsou provozovány v Ostravě. 

II. Lůžkové zdravotní služby 

Odry mají zřízenu Městskou nemocnici Odry, p. o., která poskytuje pobytové služby 

vnitřního lékařství. Ošetřovatelská péče je zajištěna Charitou Odry. Zbývající pobytové 

oddělení jsou k dispozici v Novém Jičíně. 

Pobytové oddělení z druhého pásma místní dostupnosti jsou zajišťovány Nemocnicí 

Nový Jičín a.s. 

V třetím pásmu jsou zdravotní lůžkové služby kromě následné lůžkové péče, kterou pro 

své občany zajišťuje Městská nemocnice Odry, p. o., které jsou poskytovány zdravotnickými 

zařízeními mimo SO ORP Odry. Lůžkové oddělení kožní, oční, ORL a klinické onkologie se 

nacházejí v Nemocnici Nový Jičín a.s. Léčebně rehabilitační péče je poskytována 

v Klimkovicích a Hrabyni. Infekční lůžkové oddělení je ve Fakultní nemocnici Ostrava. 

Veškeré zdravotní lůžkové služby v posledním pásmu jsou mimo SO ORP Odry. 

V Nemocnici Nový Jičín a. s. je radiační onkologie. Ostatní zdravotní služby musejí občané 

vyhledat v Ostravě. 

3.5 Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Jičín 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Jičín se skládá z obcí Nový Jičín, 

Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Starý Jičín, Libhošť, Hladké Životice, 

Hodslavice, Hostašovice, Mořkov, Kunín, Životice u Nového Jičína, Bartošovice, Sedlnice, 

Suchdol nad Odrou, Jeseník nad Odrou a Rybí. Rozkládá se na ploše 27 537 ha. Skládá se      

z 16 obcí, které se rozkládají na 37 katastrálních územích.
59
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3.5.1 Základní demografická analýza 

Tab. 3.21 uvádí základní demografickou skladbu obyvatelstva SO ORP Nový Jičín a její 

vývoj od roku 2006. Jedná o správní oblast s nejvyšší hustotou obyvatel v okrese Nový Jičín. 

Roste počet dětí ve skupině 0 - 14 let, ve sledovaném období vzrostl o 175 dětí. Klesl počet 

osob ve skupině produktivních občanů, kde od roku 2006 do 2012 došlo ke snížení o 1411 

osob. Skupina obyvatel starších než 65 let se zvýšila o 1429 osob. 

Tab. 3.21: Struktura počtu obyvatelstva SO ORP Nový Jičín 

Počet obyvatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Struktura 

obyvatel 

 

0-14 7377 7355 7260 7231 7373 7542 7552 

15-64 34765 34840 34706 34698 34394 33696 33354 

65+ 6075 6194 6438 6600 6743 7107 7504 

Celkem 
 

48217 48389 48404 48529 48510 48345 48410 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013e. Vlastní zpracování.  

Tab. 3.22 ukazuje vývoj vybraných demografických údajů. Počet sňatků kulminoval 

v roce 2008, pak počet klesá a v roce 2012 počet uzavřených sňatků pokles na 191 

uzavřených sňatků. Počty rozvodů v jednotlivých letech jsou kolísavé, nejméně párů bylo 

rozvedeno v roce 2009 a nejvíce v roce 2007. Celorepublikové data vypovídají také 

kolísavost. Porovnání počtů sňatků a rozvodů naznačuje, že stále větší počet dětí bude 

vyrůstat v neúplných rodinách a vznikne tedy tlak na sociální síť. Průměrný věk se zvyšuje, 

v roce 2012 dosáhl 40,5. Počet narozených dětí od roku 2006 vstoupl o 13, přičemž nejvyšší 

porodnost byla v roce 2009. Počet narozených dětí mimo manželství dosáhl 45,1 % 

z celkového počtu narozených dětí v této SO ORP v roce 2012.  

Tab. 3.22: Vybrané demografické údaje SO ORP Nový Jičín 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet sňatků 220 234 235 233 224 191 191 

Počet rozvodů 116 149 142 96 99 128 108 

Průměrný věk 39,1 39,3 39,5 39,7 39,9 40,2 40,5 

Počet narozených dětí 490 567 529 579 551 512 503 

Počet narozených dětí mimo manželství 177 211 226 223 228 250 227 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013e. Vlastní zpracování. 

 

Pro další analýzu byly vybrány skupiny osob, u kterých je předpoklad, že využijí 

sociálních či zdravotních služeb. 
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Tab. 3. 23: Vývoj nezaměstnanosti SO ORP Nový Jičín 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem nezaměstnaných 
2412 1692 1834 2956 2721 2295 

Z toho absolventi 145 75 110 102 122 103 

 

dlouhodobě nezaměstnaní 1052 579 597 634 906 730 

zdravotně postižení 362 301 344 387 428 362 

50+ 7714 602 411 931 915 689 

Míra nezaměstnanosti v % 9,14 6,22 6,95 11,7 10,53 8,66 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online],2014a. Vlastní zpracování. 
 

Vývoj nezaměstnanosti ve SO ORP Nový Jičín naznačuje Tab. 3.23, kde je uveden 

celkový počet evidovaných nezaměstnaných, jejichž počet se snížil o 117. U absolventů od 

roku 2006 dochází postupně k poklesu nezaměstnanosti. U dalších tří skupin byl v roce 2011 

zaznamenán pokles počtu evidovaných nezaměstnaných osob. Také míra nezaměstnanosti po 

své kulminaci v roce 2009, kdy dosáhla 11,7 %, což bylo o 2,5
60

 procentních bodů více než 

celorepublikový průměr, klesá a v roce 2011 se nacházela na republikovém průměru. 

Tab. 3.24: Počet osob starších 65 let a jejich struktura 

SO ORP Nový Jičín 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

65-74 
3439 3681 3852 4017 4395 4746 

75-84 
2203 2157 2107 2060 2013 2051 

85+ 
565 599 633 677 718 729 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013e. Vlastní zpracování. 

Tab. 3.24 popisuje vývoj počtu osob starších 65 let, které jsou rozdělené do tří skupin. 

V první kategorii seniorů se zvýšil počet osob spadajících do této kategorie. Od roku 

2007došlo k nárůstu o 1307 osob. Počet starých seniorů se poklesl o 152 osob. U poslední 

skupiny se zvýšil počet o 164 osob. V souvislosti se zvýšením počtu seniorů se zvyšuje 

předpoklad, že budou využity sociální služby pro starší občany a je třeba se zvyšujícím se 

počtem seniorů pokrýt správní území dostatečným počtem míst např. v domovech důchodců, 

pečovatelskou službou.  
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Tab. 3.25: Orientační výpočet příjemců příspěvku 

na péči v závislosti na věku SO ORP Nový Jičín za rok 2012 

Věk osoby 

Podíl osob z celkového počtu v dané věkové kategorii, 

které potřebují pomoc při sebeobsluze 

celkem 
Podle míry závislosti 

I. II. III. IV. 

65-69 88 44 44 0 0 

70-74 129 55 37 37 0 

75-79 121 47 34 34 6 

80-84 140 59 34 34 9 

85-89 146 49 43 43 11 

90+ 148 37 37 37 37 

celkem 772 291 229 185 63 
Zdroj: Příloha č. 1; ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2013g. Vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.25 ukazuje, jaká by mohla být poptávka po sociálních službách v jednotlivých 

stupních. Ve stupni závislosti I. je předpokládáno, že 291 osob by mohlo využít jednoho či 

dvou úkonů realizovaných pečovatelskou službou. Stupeň závislosti II. indikuje, kolik osob 

bude pravděpodobně potřebovat více úkonů pečovatelské služby, denního stacionáře či 

odlehčovacích služeb. Zde je předpokládaný počet klientů 229. Stupeň závislosti III. a IV. 

signalizuje, kolik potencionálních klientů již bude potřebovat komplexní péči v pobytových 

zařízeních (domovech důchodců, domovech pro seniory), či péči v domácím prostředí formou 

osobní asistence. Počet potencionálních klientů pro umístění v pobytových sociálních 

zařízeních je 248 osob.  

3.5.2 Sociální služby ve správní oblasti 

Pro popis sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, je vycházeno ze stejné struktury rozdělení jako u předcházejících 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Jelikož se jedná o největší správní obvod co 

do počtu obyvatel i do rozlohy a o bývalé okresní město, je zde výskyt sociálních služeb 

nejvyšší. 

I. Sociální poradenství 

 Občanská poradna Nový Jičín – poskytuje službu odborného sociálního poradenství 

pro občany s širokou škálou sociálních problémů. Je nápomocna imigrantům             

a azylantům, etnickým menšinám, rodinám s dětmi a seniorům. Služeb mohou využít 
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oběti domácího násilí či trestné činnosti, osoby s tělesným nebo zdravotním 

postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby 

vedoucí rizikový způsob života. Poskytovatelem je Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o. s..
61

 

 Rodinná a manželská poradna Nový Jičín – cílovou skupinou jsou osoby v krizi, 

rodiny s dětmi a děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 

jevy, které chtějí svou nepříznivou situaci řešit. Poskytovatelem je Centrum 

psychologické pomoci, p. o.
62

 

 Sociální poradna Nový Jičín – nabízí služby klientům ambulantní a terénní formou. 

Klienty jsou osoby se zdravotním nebo zrakovým postižením všech věkových 

kategorií a senioři. Poskytovatelem je KAFIRA o. p. s..
63

 

 Sociální poradna SONS – Nový Jičín – poskytuje klientům se zrakovým postižením 

odborné sociální poradenství ambulantní i terénní formou. Poskytovatelem služby je 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
64

 

II. Služby sociální péče 

 Osobní asistence Novojičínsko – cílovou skupinou jsou senioři a osoby se 

zdravotním postižením. Služby zahrnují pomoc při běžných každodenních úkonech 

v přirozeném prostředí klienta, aby bylo podporováno jeho plnohodnotné začlenění 

do společnosti a rozvíjeny jeho schopnosti. Služba není časově omezená. 

Poskytovatelem je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s..
65

 

 Domov Duha, p. o. – pobytová sociální služba pro osoby s mentálním postižením. 

Klienty mohou být osoby starší 55 let, kterým se Domov snaží vytvořit podmínky 

podporující upevňování a rozvíjení jejich schopností. Zřizovatelem příspěvkové 

organizace je Moravskoslezský kraj.
66

 

 Domov Duha, p. o – pobytová sociální služba pro seniory – domov pro seniory. 

Klienty jsou osoby starší 65 let, kteří z důvodu své snížené soběstačnosti nejsou 

schopni se o sebe ve svém přirozeném prostředí postarat. Zřizovatelem příspěvkové 

organizace je Moravskoslezský kraj
67
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 Domov Paprsek, p. o. – pobytová sociální služba pro osoby se zdravotním 

postižením ve věku od 45 – 64 let. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
68

 

 Domov Paprsek, p. o. – pobytová sociální služba pro seniory – domov pro seniory. Je 

učená seniorů starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost. Zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj. 

 Charitní dům pokojného stáří Mořkov – poskytuje pečovatelskou službu i pro osoby 

se SO ORP Kopřivnice. Nejvyužívanější službou v roce 2012 byl dovoz nebo 

donáška jídla a pomoc a podpora při podávání jídla či pití. Poskytovatelem služby je 

Charita Kopřivnice.
69

 

 Pečovatelská služba Nový Jičín – služba je poskytována terénní formou. Klienty jsou 

osoby zdravotně postižené, osoby postižené smyslovou vadou, senioři a rodiny 

s dětmi. Poskytovatelem je Město Nový Jičín.
70

 

 Denní stacionář Domovinka – služba zajišťovaná ambulantně. Slouží seniorům, kteří 

žijí v domácím prostředí, ale současně jsou odkázáni na pomoc druhých. Zajišťují 

klientům dozor a potřebnou péči, když se starající osoby nacházejí v zaměstnání. 

Poskytovatelem je Město Nový Jičín.
71

 

 Pohoda – poskytuje odlehčovací služby. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou 

méně soběstační, ale žijí ve svém přirozeném prostředí a starají se o ně jejich rodinní 

příslušnici nebo jiné osoby. Tato služba má pomoci rodinným příslušníkům v době, 

kdy se nemůžou o své blízké postarat. Poskytovatelem je Město Nový Jičín.
72

 

 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o. p. s. - terénní formou zajišťuje služby 

seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovatelem je Pečovatelská 

služba OASA Nový Jičín, o. p. s. 

 EDEN Nový Jičín, denní stacionář – ambulantní forma služby, která poskytuje 

v denních hodinách dozor a potřebnou péči pro osoby s kombinovaným nebo 

mentálním postižením. Klienti žijí ve svém přirozeném prostředí a zde jsou v době, 

kdy jim doma nemůže být blízkými osobami poskytnuta adekvátní péče. 

Poskytovatelem je Slezská diakonie.
73
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 Škola života o. p. s. – denní stacionář pro osoby s mentálním nebo kombinovaným 

postižením. Poskytovatelem služby je Škola života o. p. s.
74

 

III. Služby sociální prevence 

 NZDM Klub Bunkr – jedná o sociální službu, jejíž cílovou skupinou jsou děti            

a mládež ve věku od 6 do 26 let. Nabízí pomoc dětem a mladým lidem, kteří jsou 

ohroženi sociálním vyloučením a nabídnout jim bezpečný, motivující a atraktivní 

prostor pro provozování volnočasových aktivit. Poskytovatelem je Bunkr, o. s.
75

 

 Charitní dům bl. Matky Terezy – azylový dům – pobytová služba sociální prevence 

jejími klienty jsou osoby bez přístřeší a osoby, které se nacházejí v nepříznivě životní 

situaci a nejsou schopni jí vlastními silami vyřešit. Hlavním úkolem je pomoci se 

těmto lidem začlenit do společnosti, proto je pobyt časově omezený. Poskytovatelem 

služby je Charita Nový Jičín.
76

 

 Charitní dům bl. Matky Terezy – noclehárna – ambulantní služba pro osoby bez 

přístřeší. Těmto osobám je umožněno zde přespat a využít hygienického zařízení. 

K dispozici je 13 lůžek, 10 pro muže a 3 pro ženy. Poskytovatelem služby je Charita 

Nový Jičín.
77

 

 KAFIRA o. p. s., Nový Jičín – Sociální rehabilitace – služba je poskytovaná terénní    

a ambulantní formou. Okruh klientů tvoří osoby se zdravotním a zrakovým všech 

věkových kategorií a senioři. Jde o činnosti, které mají klientům pomoci dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a podpořit celkovou soběstačnost posilováním návyků. 

Poskytovatelem je KAFIRA o. p. s..
78

 

 Akutní sociální lůžko – služba je zajišťována pobytovou formou a klientům bez 

přístřeší a v krizových situacích. Klientům má pomoci najít podporu, bezpečí, 

umožnit a usnadnit návrat před krizovou úroveň. Poskytovatelem je Město Nový 

Jičín.
79

 

 SONS – Nový Jičín – poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Zařízení se specializuje na osoby se zrakovým postižením 
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všech věkových skupin a pomáhá těmto osobám a jejich rodinám při plnohodnotném 

začlenění do společnosti. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
80

 

 ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení – pobytová služba pro osoby s mentálním 

postižením. Umožňuje těmto dospělým klientům žít v samostatných domácnostech   

a využívání společenské místnosti, podporuje u nich soběstačnost, důstojnost            

a jedinečnost. K dispozici jsou sociální asistenti. Poskytovatelem služby je Slezská 

diakonie.
81

 

 EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny – ambulantní služba pro osoby 

s kombinovaným nebo mentálním postižením. Podporuje manuální dovednosti 

klientů a vžití těchto získaných dovedností. Poskytovatelem služby je Slezská 

diakonie.
82

 

3.5.3 Zdravotní služby ve správní oblasti 

SO ORP Nový Jičín je největší v okrese Nový Jičín co do počtu obyvatel i rozlohou      

a tomu odpovídá i počet lékařů a místní dostupnost. Zdravotní služby jsou dle nařízení vlády 

rozděleny na: 

I. Ambulantní zdravotní služby 

Praktičtí lékaři pro dospělé jsou v Novém Jičíně, kde si mohou občané vybrat ze 14 

praktických lékařů. Další ordinace praktických lékařů pro dospělé se nacházejí 

v Bartošovicích, Hodslavicích, Kuníně, Mořkově, Šenově u Nového Jičína, Fulneku, 

Mořkově a Starém Jičíně. Samostatné ordinace praktických lékařů pro děti a dorost jsou 

v Novém Jičíně, Bartošovicích, Hodslavicích, Kuníně, Mořkově, Suchdolu nad Odrou, 

Fulneku a Starém Jičíně. Zubní lékaři jsou v Novém Jičíně, Bartošovicích, Hodslavicích, 

Kuníně, Mořkově a Šenově u Nového Jičína. Gynekologické ambulance se nacházejí 

v Novém Jičíně a Fulneku. Lékárny jsou k dispozici v Novém Jičíně, Fulneku a Šenově          

u Nového Jičína. V Novém Jičíně je také výdejna zdravotnických potřeb. 

Druhé pásmo jsou lékaři specialisté, v Novém Jičíně se nacházejí ordinace ortopedie, 

ORL, oční, neurologie, chirurgie, interny, diabetická a urologie. Rehabilitační zařízení jsou 

v Novém Jičíně, Šenově u Nového Jičína, Suchdolu nad Odrou, Mořkově a Fulneku. Ve 

Fulneku jsou k dispozici ambulance chirurgie a ORL. 
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Ve třetím pásmu jsou lékaři specialisté na psychiatrii, kardiologii, plicní, 

dermatovenerologii, psychologii, hemodialýzu, gastroenterologii a revmatologii, jejichž 

ordinace jsou v Novém Jičíně. V Novém Jičíně je také zařízení pro hematologii. 

V dalším pásmu jsou ambulantní zdravotní zařízení pro endokrinologii, dětské 

neurologie, dětské chirurgie, dětskou a dorostovou psychiatrii, počítačovou tomografii, 

alergologii a klinickou imunologii, ortodoncii, které jsou provozovány samostatně nebo 

v rámci Nemocnice Nový Jičín a.s. Ordinace alergologie a klinické imunologie je ve Fulneku. 

Poslední pásmo tvoří ordinace vysoce specializovaných oborů, jejichž klientelu tvoří 

úzký okruh občanů. V Novém Jičíně se nacházejí ordinace specialistů na foniatrii                    

a audiologii, radiační onkologii, neurochirurgii a plastickou chirurgii. Mimo správní oblast 

v Bílovci je provozována ambulance pro nukleární medicínu, cévní chirurgii a geriatrii. 

Ostatní ambulantní zařízení jsou k dispozici v Ostravě. 

II. Lůžkové zdravotní služby 

V první skupina je zastoupena v Nemocnici Nový Jičín a.s. Ošetřovatelskou péči 

zajišťují tři organizace, dvě se nacházejí v Novém Jičíně a jedna je v Sedlnicích. 

Druhé pásmo zdravotních pobytových služeb je pokryto také Nemocnicí Nový Jičín a.s. 

Do třetího pásma spadají lůžková oddělení ORL, kožní, oční a klinická onkologie, které 

se nacházejí v Nemocnici Nový Jičín. Léčebně rehabilitační péče je poskytovaná v Hrabyni. 

Psychiatrické lůžkové oddělení se nachází v Opavě. Oddělení infekčního lékařství se nachází 

ve Fakultní nemocnici v Ostravě. 

Služby čtvrtého pásma jsou v Ostravě. Radiační onkologie je k dispozici v Nemocnici 

Nový Jičín a.s. 
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4 Zhodnocení stavu dostupnosti sociálních a zdravotních služeb v okrese 

Nový Jičín 

Analýza dostupnosti vybraných služeb vychází z normativů, které byly koncipovány 

v minulém století a zároveň také nebyly nikde aplikovány v praxi pro nastavení rozsahu 

sociálních služeb. Tyto normativy lze aplikovat pouze na některé vybrané služby, jelikož 

některé sociální služby před platností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, nebyly provozovány, byly definovány pod jinými názvy nebo byly 

zahrnovány pod jiné služby. 

4.1 Dostupnost sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany 

Pro zpracování tabulek jsou použita data z jednotlivých pracovišť za rok 2012, která 

byla sečtena. Tabulky jsou upraveny dle současných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vypuštěny jsou penziony pro 

důchodce, které nejsou sociální službou. V tabulkách jsou zahrnuty Domy s pečovatelskou 

službou, které nejsou sociální službou, ale úzce souvisí se sociální politikou státu, neboť jde             

o malometrážní byty, kde cena nájemného za m
2 

je nižší než tržní nájemné, což umožňuje 

osobám starším 65+ let získat přiměřené bydlení za dostupnou cenu.
83

 Tyto domy jsou dle 

nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nazvány jako 

domy zvláštního určení (DZU).  

Ústavy sociální péče jsou registrovány jako poskytovatelé služby sociální péče, jako 

provozovatelé domovů pro osoby se zdravotním postižením popř. domovy se zvláštním 

režimem. V tabulkách je ponechán původní název s tím, že do této služby jsou zahrnuty 

příslušné domovy. 

Doporučené normativy (dále jen „dpn“) jsou koncipovány na 10 000 obyvatel, na 1000 

obyvatel starších 65 let a na 1000 obyvatel starších 80 let pro rok 2010, pro SO ORP 

Kopřivnice jsou normativy přepočtené na 40 000 obyvatel (čtyřnásobek doporučeného 

normativu) na 10 000 osob, pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a Odry jsou normativy 

přepočteny na 20 000 obyvatel (dvojnásobek doporučeného normativu), pro SO ORP Bílovec 

jsou normativy přepočteny 25 000 obyvatel (2,5 násobek doporučeného normativu) a pro SO 

ORP Nový Jičín jsou normativy přepočteny na 50 000 obyvatel (pětinásobek doporučeného 
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normativu). Pro výpočet je vycházeno z dat k 31. 12. 2012. Normativy jsou porovnány se 

skutečným vypočteným stavem v roce 2012. 

4.1.1 Správní oblast obce s rozšířenou působností Kopřivnice 

Tab. 4.1 ukazuje, že ve správní oblasti ORP Kopřivnice jsou k dispozici místa 

v domovech důchodců
84

, které jsou provozovány v dvou zařízeních, a jejich celková kapacita 

je 88 míst, což je 63 % doporučených míst dle normativu. Domov s odbornou ošetřovatelskou 

péčí a pomoci ve stáří, s. r. o. je registrovaný jako domov se zvláštním režimem, který je 

zahrnut do ústavu sociální péče pro zdravotně postižené dospělé osoby. Počet míst je celkem 

šest, což je 14 % doporučeného normativu. 

        Tab. 4.1: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami 

            pro staré a zdravotně postižené v relaci na 10 000 osob celkem 

                                            SO ORP Kopřivnice 

Služba Normativ Přepočtený 

normativ 

Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 35 140 88 

Bytové jednotky v DPS 24,5 98 206 

Celkem místa pro seniory 59,5 238 294 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
100 400 425 

Vybavenost místy v ÚSP pro 

zdrav. postižené dospělé osoby 
11 44 6 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav.(1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

 

Bytové jednotky v DZU jsou umístěny v šesti domech, přičemž jeden s kapacitou 110 

se nachází v Kopřivnici, jeden se nachází v obci Petřvaldík, kde jsou bytové jednotky pro 

DZU vyčleněny v Domově pro seniory. Tři domy s celkovou kapacitou 60 míst jsou 

provozovány ve městě Příbor. Jeden dům s kapacitou 24 míst je zřízen Městským úřadem 

Štramberk. Celkový počet míst v DZU na vybraném území převyšuje normativ více jak o 100 

%. Na územní dle Tab. 3.4 se nachází nejvíce mladých seniorů jejich počet je téměř 

dvojnásobně vyšší než počet velmi starý seniorů a starých seniorů, a jejich počet roste 

rychleji. Je tedy zřejmé, že byty v DZU jsou plně využívány a jejich počet je opodstatněný.  

Pečovatelská služba je poskytovaná ve větší míře než je doporučený normativ, 

skutečná kapacita ho překračuje o 6,25 %. Skutečnost je zde daná součtem osob, kterým byla 

v roce 2012 poskytnuta pečovatelská péče. Pečovatelská služba je realizovaná zvlášť pro 
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správní oblast Kopřivnice, kde je zajišťovaná třemi subjekty a to Charitou ČR, společností 

Therápon a městem zřízenou společností SSSMK, p. o. Pro správní oblast Příbor je 

pečovatelská služba zajišťovaná Diakonií ČCE Ostrava. Do budoucna je na zvážení, zda by 

neměla kapacita pro pečovatelskou službu být posílena, s ohledem na vývoj počtu mladších 

seniorů.  

Další doporučený ukazatel pro vybavenost místy v domovech důchodců v relaci na 

1000 osob starších 80 let doporučuje, aby na 1000 obyvatel starších 80 let bylo zajištěno 

160 míst
85

. V SO ORP Kopřivnice bylo 1239 osob 80 + ke konci roku 2012. Počet míst by 

tedy měl být po přepočtení 198 lůžek. Skutečný stav je 88 míst, což je o polovinu méně, než 

je doporučováno. Třetí doporučený normativ definuje počet míst pro seniory a osoby 

zdravotně postižené v relaci na 1000 obyvatel starších 65 let. V SO ORP Kopřivnice bylo 

6333
86

 osob 65 +. 

Tab. 4.2: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami 

pro staré a zdravotně postižené v relaci na 1 000 osob 65 + let 

SO ORP Kopřivnice 

Služba Normativ Přepočtený 

normativ 

Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 26 164 88 

Bytové jednotky v DZU 18 114 206 

Celkem místa pro seniory 44 278 294 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
75 474 425 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

Podle tohoto normativu celkový počet míst pro seniory nedostačující, je velmi malý 

počet míst v Domovech důchodců. Naopak počet bytů v DZU je ve skutečnosti téměř 

dvojnásobný.   

4.1.2 Správní oblast obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm 

Tab. 4.3 naznačuje, že počet míst v domově pro seniory je dostačující a překračuje 

doporučený přepočtený normativ o 17 míst, což je o 24% více. Počet míst v pobytových 

zařízeních pro zdravotně postižené dosahuje pouze 45% dpn.  
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Tab. 4.3: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami  

pro staré a zdravotně postižené v relaci na 10 000 osob celkem 

SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 35 70 87 

Bytové jednotky v DZU 24,5 49 180 

Celkem místa pro seniory 59,5 119 267 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
100 200 171 

Vybavenost místy v ÚSP pro 

zdrav. postižené dospělé osoby 
11 22 10 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

Sedm bytových domů, které mají status DZU se nachází přímo ve Frenštátě pod 

Radhoštěm jejich celková kapacita je 180 míst, což je o 131 míst více než je dpn. 

Pečovatelská služba byla v roce 2012 využita 171 osobami, což je o 29 méně osob než 

je dpn. Pečovatelská služba je realizovaná dvěma poskytovateli, kteří pokrývají celé území 

SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. 

Další doporučený ukazatel pro vybavenost místy v penzionech pro důchodce v relaci na 

1000 osob 80+ doporučuje, aby na 1000 obyvatel starších 80 let bylo zajištěno 160 míst
87

. 

V SO ORP Frenštát pod Radhoštěm bylo 802 osob starších 80 let ke konci roku 2012. Počet 

míst by tedy měl být po přepočtení 128 lůžek. Skutečný stav je 87 míst, což je 30 % méně, 

než je doporučováno. Třetí doporučený normativ definuje počet míst pro seniory a osoby 

zdravotně postižené v relaci na 1000 obyvatel starších 65 let. V SO ORP Frenštát pod 

Radhoštěm bylo 3231 osob 65 +.     

Tab. 4.4: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami 

pro staré a zdravotně postižené v relaci na 1 000 osob 65 + let 

SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 26 84 87 

Bytové jednotky v DZU 18 58 180 

Celkem místa pro seniory 44 142 267 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
75 242 171 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 
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Dle tohoto dpn, jak uvádí Tab. 4.4 je počet míst v domovech pro seniory dostačující. 

Skutečný počet míst v DZU je o 122 větší než počet doporučuje tento přepočtený normativ.  

Počet osob, kterým by měla být poskytovaná pečovatelská služba dle dpn je nedostačující, 

dosahuje 70 % dpn. 

4.1.3 Správní oblast obce s rozšířenou působností Bílovec 

Tab. 4.5 naznačuje, že počet míst v domově pro seniory je nedostačující, počet míst je    

o 38 nižší míst než dpn, což je o 46 % méně. Počet míst v pobytových zařízeních pro 

zdravotně postižené dosahuje pouze 80 % dpn.  

Tab. 4.5: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami  

pro staré a zdravotně postižené v relaci na 10 000 osob celkem 

SO ORP Bílovec 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 35 87 49 

Bytové jednotky v DZU 24,5 61 99 

Celkem místa pro seniory 59,5 148 294 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
100 250 230 

Vybavenost místy v ÚSP pro 

zdrav. postižené dospělé osoby 
11 27,5 22 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

DZU se nachází přímo v Bílovci a jeho kapacita přesahuje dpn o 38 míst, což je o 62 % 

méně. Pečovatelská služba byla v roce 2012 využita 171 osobami, což je o 29 méně osob než 

je dpn. Pečovatelská služba je realizovaná dvěma poskytovateli Charitou Studénka                  

a Pečovatelskou službou Bílovec, které by měly pokrývat celé území SO ORP Bílovec. 

Celkový počet osob, kterým byl poskytnut jeden a více úkonů pečovatelské služby, je 230, 

což je 8 % méně než dpn.  

Další doporučený ukazatel pro vybavenost místy v penzionech pro důchodce v relaci na 

1000 osob 80+ doporučuje, aby na 1000 obyvatel starších 80 let bylo zajištěno 160 míst 
88

. 

V SO ORP Bílovec bylo 867 osob starších 80 let ke konci roku 2012. Počet míst by tedy měl 

být po přepočtení 138 lůžek. Skutečný stav je 49 míst, což je 65 % méně, než je 

doporučováno. Třetí doporučený normativ definuje v Tab. 4.6 počet míst pro seniory a osoby 
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zdravotně postižené v relaci na 1000 obyvatel starších 65 let. V SO ORP Bílovec bylo 4111
89

 

osob 65 +. 

Tab. 4.6: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami 

pro staré a zdravotně postižené v relaci na 1 000 osob 65 + let 

 SO ORP Bílovec 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 26 107 49 

Bytové jednotky v DZU 18 74 99 

Celkem místa pro seniory 44 181 148 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
75 308 230 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

Dle tohoto dpn je počet míst v domovech pro seniory velmi podhodnocený, nedosahuje 

ani poloviny požadovaných míst dle dpn. Služba je zajišťována dvěma zařízeními, jedno 

funguje ve Studénce a druhé zařízení je na územní obce Bílovec. 

Počet míst v DZU je naopak dostačující a překročuje dpn o 34 %, je nabízeno občanům 

o 25 míst více než dpn. Pečovatelská služba je při porovnání s dpn nedostačující, také 

s ohledem na počet mladých seniorů. Skutečný počet osob čerpajících pečovatelskou službu je 

o 78 méně než dpn. 

4.1.4 Správní oblast obce s rozšířenou působností Odry 

Tab. 4.7 uvádí, že počet míst v domově pro seniory téměř dosahuje dpn, počet 

nabízených míst je o 4 místa méně než je dpn. Počet míst v pobytových zařízeních pro 

zdravotně postižené je poloviční proti dpn, a je součástí domova pro seniory. 
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    Tab. 4.7: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami  

     pro staré a zdravotně postižené v relaci na 10 000 osob celkem 

SO ORP Odry 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 35 70 66 

Bytové jednotky v DZU 24,5 49 23 

Celkem místa pro seniory 59,5 119 294 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
100 200 418 

Vybavenost místy v ÚSP pro 

zdrav. postižené dospělé osoby 
11 22 11 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

Dům zvláštního určení je ve SO ORP Odry jeden, nabízí ubytování 23 osobám, což je 

47 % dpn. Pečovatelská služba byla v roce 2012 využita 418 osobami, což je o 218 více osob 

než je dpn. Pečovatelská službu je zajišťuje Charita Odry a její střediska v některých obcích 

SO ORP Odry. 

Další doporučený ukazatel pro vybavenost místy v penzionech pro důchodce v relaci na 

1000 osob 80+ doporučuje, aby na 1000 obyvatel starších 80 let bylo zajištěno 160 míst 
90

. 

V SO ORP Odry bylo 559 osob starších 80 let ke konci roku 2012. Počet míst by tedy měl být 

po přepočtení 89 lůžek. Skutečný stav je 65 míst, což je 73 % dpn. Třetí doporučený normativ 

definuje počet míst pro seniory a osoby zdravotně postižené v relaci na 1000 obyvatel starších 

65 let. V SO ORP Odry bylo 2665
91

 osob 65 +. 

Tab. 4.8: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami 

pro staré a zdravotně postižené v relaci na 1 000 osob 65 + let 

SO ORP Odry 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 26 69 66 

Bytové jednotky v DZU 18 48 23 

Celkem místa pro seniory 44 117 294 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
75 200 418 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 
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Tab. 4.8 ukazuje, že počet míst v domovech pro seniory je téměř dostačující, počet 

skutečných míst v jednom provozovaném domově pro seniory dosahuje 96 % dpn. Počet míst 

v DZU je naopak zajištěn v nedostatečné míře, počet míst je o 25 nižší než dpn. Počet osob, 

kterým by měla být poskytovaná pečovatelská služba dle dpn je nedostačující, dosahuje 70 % 

dpn. 

4.1.5 Správní oblast obce s rozšířenou působností Nový Jičín 

Tab. 4.9 naznačuje, že počet míst v domově pro seniory téměř shodný s dpn, 

k dispozici je pouze o 1 místo méně. Počet míst v pobytových zařízeních pro zdravotně 

postižené dosahuje je také téměř dostačující, skutečný stav k 31. 12. 2012 byl pouze o 7 míst 

nižší.  

Tab. 4.9: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami 

 pro staré a zdravotně postižené v relaci na 10 000 osob celkem 

SO ORP Nový Jičín 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 35 175 174 

Bytové jednotky v DZU 24,5 122 266 

Celkem místa pro seniory 59,5 297 440 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
100 500 532 

Vybavenost místy v ÚSP pro 

zdrav. postižené dospělé osoby 
11 55 48 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

Tři DZU se nachází přímo v Novém jejich celková kapacita je 266 pobytových míst, 

což je o 118 % více než je dpn. Pečovatelská služba byla v roce 2012 využita 532 osobami, 

což je o 32 osob více než je dpn. Pečovatelská služba je realizovaná dvěma poskytovateli, 

kteří pokrývají celé území SO ORP Nový Jičín. 

Další doporučený ukazatel pro vybavenost místy v penzionech pro důchodce v relaci na 

1000 osob 80+ doporučuje, aby na 1000 obyvatel starších 80 let bylo zajištěno 160 míst 
92

. 

V SO ORP Nový Jičín bylo 1629 osob starších 80 let ke konci roku 2012. Počet míst by tedy 

měl být po přepočtení 260 lůžek. Skutečný stav je 87 míst, což je 30 % méně, než je 

doporučováno. Třetí doporučený normativ definuje počet míst pro seniory a osoby zdravotně 
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postižené v relaci na 1000 obyvatel starších 65 let. V SO ORP Nový Jičín bylo 7504
93

osob 

65+. 

Tab. 4.10: Doporučené normativy a skutečná vybavenost službami 

pro staré a zdravotně postižené v relaci na 1 000 osob 65 + let 

SO ORP Nový Jičín 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 
Skutečnost 

2012 

Domovy důchodců 26 195 174 

Bytové jednotky v DZU 18 135 266 

Celkem místa pro seniory 44 330 440 

Počet osob, kterým je 

poskytovaná pečovatelská služba 
75 562 532 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 34). Vlastní zpracování. 

Tab. 4.10 uvádí počet míst ve dvou domovech pro seniory je o 21 míst nižší než dpn, 

což o 10 % méně. Počet míst v DZU překračuje doporučený normativ o 131 míst, což je o 97 

% více. Počet osob, kterým byly v roce 2012 poskytnuty některé úkony pečovatelské služby, 

je o 30 osob nižší.  

4.2 Dostupnost služeb sociální prevence – azylové domy 

Počet míst v azylových domech se v 21. století stává aktuálním a je na každém městě, 

správním obvodu, jak velkou kapacitu pro tyto domy vyčlení, aby byla pokryta potřeba 

obyvatelstva a zamezilo tak vzniku dalších sociopalogogických jevů. Níže uvedený normativ 

v tabulkách pro jednotlivé správní oblasti obcí s rozšířenou působností je pouze orientační, je 

potřeba provést podrobnou demograficko-sociologickou analýzu. 

Normativ je přepočten dle počtu obyvatel v jednotlivých správních oblastech, pro SO 

ORP Kopřivnice jsou normativy přepočtené na 40 000 obyvatel (čtyřnásobek doporučeného 

normativu) na 10 000 osob, pro SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a Odry jsou normativy 

přepočteny na 20 000 obyvatel (dvojnásobek doporučeného normativu), pro SO ORP Bílovec 

jsou normativy přepočteny 25 000 obyvatel (2,5 násobek doporučeného normativu) a pro SO 

ORP Nový Jičín jsou normativy přepočteny na 50 000 obyvatel (pětinásobek doporučeného 

normativu). Pro výpočet je vycházeno z dat k 31. 12. 2012. Normativy jsou porovnány se 
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skutečným vypočteným stavem v roce 2012. Počet míst v azylových domech je rozčleněn na 

místa pro matky s dětmi, pro bezdomovce a místa v noclehárně. 

4.2.1 Správní oblast obce s rozšířenou působností Kopřivnice 

Tab. 4.11 naznačuje potřebnost a skutečný stav azylových míst ve SO ORP Kopřivnice. 

               Tab. 4.11: Počet azylových míst dle skupin SO ORP Kopřivnice 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 

Skutečnost 

2012 

počet míst pro matky s dětmi 6 24 18 

počet míst pro bezdomovce 

v azylových domech  
7 28 20 

počet míst v noclehárnách 7 28 10 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 35). Vlastní zpracování. 

 

Ve všech třech definovaných skupinách není dosaženo normativu, ve skupině místa pro 

matky s dětmi dosahuje skutečný stav 75% přepočteného stavu u normativu. Tuto službu 

poskytuje obecně prospěšná společnost Salus, místa jsou zde využívána plně, nejvíce 

ubytovaných zůstává po dobu od 1 - 6  měsíců
94

. Počet lůžek pro matky s dětmi je tedy 

prozatím dostačující, žádná klientka nemusela být odmítnuta z kapacitních důvodů. 

Azylový dům pro bezdomovce a noclehárnu, která se nachází v stejné budově, 

provozuje Středisko sociálních služeb Kopřivnice, p. o. Počet míst pro bezdomovce je            

o 8 míst menší, než je doporučený normativ pro daný počet obyvatel, což je 80 % dpn. Míst 

v noclehárně je o 18 méně než doporučený normativ, což je 36 % doporučeného počtu míst. 

Počet míst v noclehárně se může jevit jako hodně nedostačující, ale v roce 2012 byly 

odmítnuti pouze 3 zájemci
95

. Počet míst pro bezdomovce bude pravděpodobně navyšován, 

zde nebylo uspokojeno 30 zájemců, stávající kapacita je nedostačující, a bude zvýšen počet 

míst, rozšířením o vícestupňové bydlení, tzn. pokoje pro dva či tři klienty.
96
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4.2.2 Správní oblast obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm 

Tab. 4.12 uvádí potřebnost a skutečný stav azylových míst ve SO ORP Frenštát pod 

Radhoštěm. 

Tab. 4.12: Počet azylových míst dle skupin 

SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 

Skutečnost 

2012 

počet míst pro matky s dětmi 6 12 0 

počet míst pro bezdomovce 

v azylových domech  
7 14 24 

počet míst v noclehárnách 7 14 2 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 35). Vlastní zpracování. 

Ve všech třech skupinách není dosaženo normativu, ve skupině místa pro matky s dětmi 

není vytvořeno žádné ubytovací místo.  Azylový dům pro bezdomovce a noclehárnu, která se 

nachází v stejné budově, provozuje Město Frenštát pod Radhoštěm. Počet míst pro 

bezdomovce je o 10 míst větší, než je doporučené množství pro daný počet obyvatel, což je    

o 71 % více než dpn. Míst v noclehárně je o 12 méně než doporučený normativ, což činní 

pouze 14 % doporučeného počtu míst. 

4.2.3 Správní oblast obce s rozšířenou působností Bílovec 

Tab. 4.13 naznačuje potřebnost a skutečný stav azylových míst ve SO ORP Bílovec. 

Skutečnost naznačuje, že tento SO ORP nedisponuje žádným azylovým ubytováním pro 

bezdomovce a není k dispozici ani noclehárna. Je zřízeno pouze jedno ubytovací místo pro 

matku s dětmi v tísni. 

Tab. 4.13: Počet azylových míst dle skupin SO ORP Bílovec 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 

Skutečnost 

2012 

počet míst pro matky s dětmi 6 15 1 

počet míst pro bezdomovce 

v azylových domech  
7 17,5 0 

počet míst v noclehárnách 7 17,5 0 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 35). Vlastní zpracování. 

4.2.4 Správní oblast obce s rozšířenou působností Odry 

Tab. 4.14 vykazuje potřebnost a skutečný stav azylových míst ve SO ORP Odry. 

Skutečný stav ve všech třech skupinách je nulový, nejsou k dispozici žádné azylové místa. 
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Tab. 4.14: Počet azylových míst dle skupin SO ORP Odry 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 

Skutečnost 

2012 

počet míst pro matky s dětmi 6 12 0 

počet míst pro bezdomovce 

v azylových domech  
7 14 0 

počet míst v noclehárnách 7 14 0 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 35). Vlastní zpracování. 

4.2.5 Správní oblast obce s rozšířenou působností Nový Jičín 

Tab. 4.15 demonstruje potřebnost a skutečný stav azylových míst ve SO ORP Nový 

Jičín. V této správní oblasti se stav azylového ubytování liší od předcházejících dvou oblastí. 

Tab. 4.15: Počet azylových míst dle skupin SO ORP Nový Jičín 

Služba Normativ 
Přepočtený 

normativ 

Skutečnost 

2012 

počet míst pro matky s dětmi 6 30 39 

počet míst pro bezdomovce 

v azylových domech  
7 35 18 

počet míst v noclehárnách 7 35 13 

Zdroj: PRŮŠA, Ladislav. (1997, s. 35). Vlastní zpracování. 

Požadovaný počet azylových pro matky s dětmi je překročen o 9 míst, je zajišťován 

v nemovitosti patřící městu Nový Jičín Charitou Nový Jičín. Počet míst ve druhé skupině je 

při porovnání s doporučeným normativem nedostatečný, skutečný počet míst je o 49 % menší 

než dpn. Počet míst v noclehárně je malý, nedosahuje ani poloviny doporučeného normativu 

v procentním vyjádření je o 73 % nižší než dpn. 

4.3 Vybavenost službami sociální prevence 

Pro hodnocení vybavenosti službami sociální prevence v jednotlivých správních 

oblastech je aplikováno doporučené schéma služeb pro vybavenost na správním území 

pověřených obcí, okresu, kraje a státu. Model doporučených služeb charakterizuje pouze 

minimální síť, součástí není specifikace kapacit těchto zařízení, jelikož jde o velmi 

individuální záležitost každého vymezeného území a je nutné ji podložit sociálně 

demografickou analýzou. Pro obce s rozšířenou působností není doporučován žádný návrh na 
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vytvoření sítě služeb sociální prevence, proto je popsána síť těchto zařízení v rámci celého 

okresu Nový Jičín. Model doporučených služeb pro území okresu
97

: 

 kontaktní práce – nízkoprahový klub pro mládež, místo prvního kontaktu, kontaktní 

centra pro lidi se závislostmi (drogy), nízkoprahové středisko pro uživatele drog, 

streetworkeři
98

, romské centrum, 

 raná intervence – střediska rané intervence, 

 poradny – jsou rozděleny na základní a odborné poradenství, 

       základní poradenství – občanská poradna, 

 odborné poradenství – právní, pro lidi se závislostmi, pro problémovou 

mládež, pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a linka důvěry a linka bezpečí, 

 denní stacionáře 

 dům na půl cesty – zahrnuje i chráněné bydlení, 

 krizová pomoc – pro děti, matky s dětmi, nebydlící, dospělé a oběti násilí, 

 azylové domy -  pro může, ženy a pro matky s dětmi, 

 denní centra – denní centrum, 

 noclehárny – pro může a pro ženy. 

 

V rámci správního území okresu Nový Jičín jsou zastoupeny následující doporučované 

služby sociální prevence, rozčleněné dle modelu. 

Nízkoprahový klub pro mládež – je provozován v Kopřivnici, Frenštátě pod 

Radhoštěm a Novém Jičíně.  

Místo prvního kontaktu – je v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích 

s rozšířenou působností realizovány sociálními pracovníky, kteří jsou zaměstnanci 

příslušných obecních úřadů. Celkem je v okrese Nový Jičín 9 obcí s pověřeným obecním 

úřadem a 5 obcí s rozšířenou působností, které jsou však zároveň obcí s pověřeným úřadem. 

Pro občany jsou místa prvního kontaktu v 9 obcích. 

Streetworkeři a kontaktní centra pro lidi s drogovou závislostí jsou zajišťovány 

společností Renarkon, která se zabývá se pomocí drogově závislým a to formou výměny 

injekčních setů v terénu ve vymezeném čase v Odrách, Příboře, Kopřivnici, Frenštátě pod 

Radhoštěm, Studénka, Bílovec a Nový Jičín a poradenstvím v oblasti drogové závislosti 

                                                 
97

 PRŮŠA, Ladislav. (2012, s. 53 – 54). 
98

 Kontaktní pracovníci v terénu, vyhledávající a kontaktující občany se sociálními problémy. 
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v Novém Jičíně. Také působí na poli drogové prevence a spolupracují jak se sociálními 

pracovníky, tak s městskou a státní policií.
99

 

V modelu není zahrnuto nízkoprahové denní centrum pro dospělé osoby bez 

přístřeší, takové zařízení se nachází v Kopřivnici. 

Základní poradenství je realizováno občanskými poradnami v Příboře, Kopřivnici       

a Novém Jičíně. 

Odborné poradenství je zajišťováno pouze v Novém Jičíně. Pro občany jsou 

k dispozici rodinná a manželská poradna, poradna pro osoby se zdravotním a zrakovým 

postižení, poradna pro osoby se zrakovým postižením. 

Denní stacionář se nachází v Novém Jičíně, kde je jeden pro seniory a druhý pro 

mentálně postižené osoby. Ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm je denní stacionář KARMEL 

Tichá. Denní centrum Kopretina se nachází v obci Vlčovice, která je ve SO ORP Kopřivnice,  

a je určeno pro mentálně postižené dospělé občany. 

Domy na půl cesty se na území okresu nenacházejí. 

Chráněné bydlení je pro občany v Kopřivnici, v zámku Nová Horka a Novém Jičíně. 

Krizová pomoc je koncipovaná jen pro děti, které se ocitnou v nepříznivé životní 

situaci. Je realizovaná společností Salus o.p.s., formou krizového centra Čtyřlístek. Krizová 

pomoc pro dospělé je realizovaná v návaznosti na problémovou situaci příslušným zařízením 

nacházejícím se ve spádové oblasti. 

Další doporučenou službou sociální prevence jsou azylové domy. Azylové domy pro 

matky s dětmi se nachází na území města Nový Jičín, Bílovec a Kopřivnice. Celkem je 

v okrese k dispozici 58 míst. Azylové domy pro může a ženy jsou vždy v jedné budově a jsou 

provozovány v Kopřivnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Novém Jičíně, celková kapacita těchto 

zařízení je 62 osob. 

Centrum denních služeb je v obci Odry a poskytuje služby rodičům zdravotně 

postižených dětí. 

Poslední okruhem služeb jsou noclehárny, které jsou provozovány v Kopřivnici, 

Frenštátě pod Radhoštěm a Novém Jičíně, jejich celková možná kapacita je 25 osob bez 

přístřeší. 

Závěrem této podkapitoly je nutno podotknout, že na území okresu Nový Jičín jsou 

poskytovány také sociální služby, které nejsou v tomto modelu zahrnuty. 
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4.4 Dostupnost zdravotnických služeb 

Dostupnost zdravotních služeb je vyhodnocena v každém správním obvodu obce 

s rozšířenou působností zvlášť podle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní       

a časové dostupnosti zdravotních služeb. 

4.4.1 Správní oblast obce s rozšířenou působností Kopřivnice 

Ambulantní zdravotní služby – místní dostupnost je rozdělena to pěti pásem. 

                                 Tab. 4.16: Dostupnost ambulantních 

                                          zařízení SO ORP Kopřivnice 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

35 A 

45 A 

60 A 

90 A 

120 A 
                                                  Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                             Vlastní zpracování. 

 

 Tab. 4. 16 ukazuje, že dostupnost ambulantních zdravotních služeb je splněna ve 

všech pásmech. V prvních třech pásmech je dojezdová doba splněna i v případě, že občané 

využijí veřejnou dopravu, viz Příloha č. 2. Ve čtvrté skupině je dojezdová doba 90 minut 

splněna u všech zdravotních hrazených služeb poskytovaných poskytovateli ambulantní péče 

pokud občané použijí automobily. V případě užití veřejné dopravy u angilologické ordinace 

nemusí být dojezdová doba splněna pro obyvatele z obcí Štramberk, Ženklava a Závišice.      

U páté skupiny není s dojezdovou dobou problém, některé ambulance se nacházejí i v dojezdu 

45 min. Jedná se o ordinace foniatrie, radiologické onkologie, neurochirurgie a plastické 

chirurgie.  

Služby lůžkové zdravotní péče jsou rozděleny do čtyř časových pásem pro dojezdovou 

dostupnost. 
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                                     Tab. 4.17: Dostupnost lůžkových 

                                           zařízení SO ORP Kopřivnice 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

60   A 

75 A 

120 A 

180 A 
                                                 Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                            Vlastní zpracování. 

U lůžkových zařízení není problém s dojezdovou dobou v případě využití automobilu 

v žádném stanoveném pásmu, jak popisuje Tab. 4.17. V případě využití veřejné dopravy může 

nastat problém s dodržením dojezdové doby 120 min. u Psychiatrické nemocnice v Opavě      

a léčebně rehabilitační péče, která se nachází nejblíže v Klimkovicích a Hrabyni. 

4.4.2 Správní oblast obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm 

Ambulantní zdravotní služby – místní dostupnost je rozdělena to pěti pásem. 

Tab. 4.18: Dostupnost ambulantních zařízení 

SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

35 A 

45 A 

60 A 

90 A 

120 A 
                                                  Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                             Vlastní zpracování. 
  

Tab. 4. 18 ukazuje, že dostupnost ambulantních zdravotních služeb je splněna ve všech 

pásmech. V prvním pásmu je dojezdová doba splněna i v případě, že občané využijí veřejnou 

dopravu, viz Příloha č. 3. Ve druhé skupině je také dojezdová doba splněna, pokud jsou 

ordinace ve Frenštátě pod Radhoštěm. U ambulancí v Kopřivnici nemusí být dojezdová doba 

splněna při využití veřejné dopravy z Trojanovic, protože občané musejí přesedat ve Frenštátě 

pod Radhoštěm. Ve třetí, čtvrté a páté skupině je dojezdová doba splněna i do Nového Jičína, 

pokud si občané při využití veřejné dopravy najdou navazující spoje. Problém může nastat se 

splněním dojezdové u občanů z Trojanovic, kteří nevyužijí osobní dopravu.  
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Služby lůžkové zdravotní péče jsou rozděleny do čtyř časových pásem pro dojezdovou 

dostupnost. 

Tab. 4.20: Dostupnost lůžkových zařízení 

SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

60 A 

75 A 

120 A 

180 A 

                                                  Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                             Vlastní zpracování. 

U lůžkových zařízení není problém s dojezdovou dobou v případě využití automobilu 

v žádném stanoveném pásmu, jak popisuje Tab. 4.20. V případě využití veřejné dopravy může 

nastat problém s dodržením dojezdové doby 120 min. do Psychiatrické nemocnice v Opavě,    

a léčebně rehabilitační péče, která se nachází nejblíže v Klimkovicích a Hrabyni. Pokud by 

však občané využili pobytových služeb léčebně rehabilitační péče ve Zlínském kraji, je 

dojezdová naplněna. 

4.4.3 Správní oblast obce s rozšířenou působností Bílovec 

Ambulantní zdravotní služby – místní dostupnost je rozdělena to pěti pásem. 

                                       Tab. 4.21: Dostupnost ambulantních  

                                                zařízení SO ORP Bílovec 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

35 
A 

45 A 

60 A 

90 A 

120 A 
                                                            Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                            Vlastní zpracování. 
  

Tab. 4.21 demonstruje, že dostupnost ambulantních zdravotních služeb je splněna ve 

všech pásmech, když záleží na způsobu dopravy, viz Příloha č. 4. V prvním, druhém a třetím 

pásmu je dojezdová doba splněna i v případě, že občané využijí veřejnou dopravu. Ve čtvrtém 

pásmu je již posouzení složitější, pokud by obyvatelé správní oblasti využili osobní dopravy, 

je místní dostupnost splněna, u veřejné dopravy nemusí být dostupnost splněna u zařízení 
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v Novém Jičíně a Ostravě. Ambulantní zdravotní služby v posledním pásmu splňují 

 dojezdovou dobou 120 min. a není podstatné, jakou dopravu využijí.  

Služby lůžkové zdravotní péče jsou rozděleny do čtyř časových pásem pro dojezdovou 

dostupnost. 

Tab. 4.22: Dostupnost lůžkových  

zařízení SO ORP Bílovec 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

60 A 

75 A 

120 A 

180 A 

                                                  Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                             Vlastní zpracování. 

U lůžkových zařízení není problém s dojezdovou dobou v případě využití automobilu 

v žádném stanoveném pásmu, jak popisuje Tab. 4.22. Při použití veřejné dopravy může nastat 

problém s dodržením dojezdové doby 120 min. u Psychiatrické nemocnice v Opavě, a léčebně 

rehabilitační péče, která se nachází nejblíže v Klimkovicích a Hrabyni.  

4.4.4 Správní oblast obce s rozšířenou působností Odry 

Ambulantní zdravotní služby – místní dostupnost je rozdělena to pěti pásem. 

Tab. 4.23: Dostupnost ambulantních  

zařízení SO ORP Odry 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

35 A 

45 A 

60 A 

90 A 

120 A 
                                                 Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                            Vlastní zpracování. 
  

Tab. 4. 23 udává, že místní dostupnost je splněna ve všech pásmech bez rozlišení 

způsobu dopravy pro všechny ambulantní zdravotní služby také viz Příloha č. 5.  V prvním 

pásmu je dojezdová doba splněna i v případě, že občané využijí veřejnou dopravu. U druhého 

pásma pokud jsou služby poskytovány ambulancemi specialistů v Odrách, je dojezdová doba 
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splněna. V případě ambulancí v Novém Jičíně doba nemusí být splněna při využití veřejné 

dopravy ze vzdálenějších obcí, jako je Spálov či Luboměř. Ve třetím pásmu jsou veškeré 

ordinace v Novém Jičíně, takže dojezdová doba 90 min. je splněna. Ambulantní zdravotní 

služby v posledním pásmu splňují  dojezdovou dobou 120 min. a není podstatné, jakou 

dopravu využijí.  

Služby lůžkové zdravotní péče jsou rozděleny do čtyř časových pásem pro dojezdovou 

dostupnost. 

                                      Tab. 4.24: Dostupnost lůžkových 

                                                zařízení SO ORP Odry 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

60 A 

75 A 

120 A 

180 A 

                                                 Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                            Vlastní zpracování. 

U lůžkových zařízení není problém s dojezdovou dobou v případě využití automobilu 

v žádném stanoveném pásmu, jak demonstruje Tab. 4.24. V případě využití veřejné dopravy 

může nastat problém s dodržením 120 min. u služeb lůžkové zdravotní péče v Ostravě            

a léčebně rehabilitační péče, která se nachází nejblíže v Klimkovicích a Hrabyni. Dostupnost 

Psychiatrické nemocnice v Opavě je splněna i při využití veřejné dopravy. 

4.4.5 Správní oblast obce s rozšířenou působností Nový Jičín 

Ambulantní zdravotní služby – místní dostupnost je rozdělena to pěti pásem. 

                                     Tab. 4.25: Dostupnost ambulantních 

                                           zařízení SO ORP Nový Jičín  

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

35 A 

45 A 

60 A 

90 A 

120 A 
                                                  Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                             Vlastní zpracování. 
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Ambulantní zdravotní služby splňují požadované dojezdové doby ve všech pásmech bez 

ohledu na způsob dopravy, jak je vidět v Tab. 4.25. Jelikož se jedná o bývalé okresní město, 

které zajišťovalo zdravotní služby pro celé území okresu jeho vybavenost ambulantními 

službami je splněna ve všech pásmech. V posledním pásmu se některé ordinace nacházejí 

v Ostravě, ale i ony splňují požadavek dojezdové doby i při využití veřejné dopravy, jak 

udává také Příloha č. 6. 

Služby lůžkové zdravotní péče jsou rozděleny do čtyř časových pásem pro dojezdovou 

dostupnost. 

 

                                      Tab. 4.26: Dostupnost lůžkových 

                                          zařízení SO ORP Nový Jičín 

Dojezdová doba 

(v minutách) 

Splňuje 

A/N 

60 A 

75 A 

120 A 

180 A 

                                                 Zdroj: Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. 

                                                            Vlastní zpracování. 

U lůžkových zařízení je situace stejná jako u ambulantních zdravotních služeb. 

Dojezdová doba je splněna u všech čtyřech pásem, jak ukazuje Tab. 4.26. Problém může 

nastat ve třetím pásmu při využití veřejné dopravy do Opavy, kde se nachází psychiatrické 

lůžkové oddělení. 
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5 Závěr 

Sociální a zdravotní služby jsou významné pro celou společnost, protože umožňují 

občanům zachovat si svou důstojnost a být právo platnými členy společnosti. Sociální služby 

jak jsou definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisu jsou zaměřeny na občany, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodů stáří 

či nepříznivé sociální situace. Zmíněný zákon vytvořil podmínky pro respektování lidské 

důstojnosti uživatelů služeb a podpořil jejich nezávislost. Vymezení zdravotních služeb 

vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve znění pozdějších předpisů. Služby zdravotní péče se orientují na zdravotní stav občanů. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit dostupnost sociálních a zdravotních služeb 

v okrese Nový Jičín. Dostupnost sociálních a zdravotních služeb byla vertifikována pomocí tří 

hypotéz. Cíl diplomce práce byl splněn.  

Pomocí první hypotézy byla vyhodnocena dostupnost sociálních služeb pro seniory       

a zdravotně postižené občany a také dostupnost azylových domů. Dostupnost sociálních 

služeb pro seniory a zdravotně postižené občany byla vyhodnocena v každém správním 

obvodě obce s rozšířenou působností v okrese Nový Jičín. Všechny SO ORP v okrese Nový 

Jičín se potýkají s nedostatečnou vybaveností počtem míst v domovech se zvláštním režimem 

a domovech pro zdravotně postižené osoby. Ve SO ORP Kopřivnice byl zjištěn dostatek míst 

v domech DZU a dostatečná kapacita pečovatelské služby. Nízká vybavenost počtem míst 

v domovech pro seniory. Ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm byla indikována nedostatečná 

kapacita pečovatelské služby. Počet míst v domovech pro seniory je v souladu s doporučeným 

normativem a počet bytových jednotek v DZU převyšuje požadovaný stav. Ve SO ORP 

Bílovec je dostatečný počet bytových jednotek v DZU. Pečovatelská služba má menší 

kapacitu než by bylo potřeba a vybavenost počtem míst v domovech pro seniory je 

nedostatečná. Ve SO ORP Nový Jičín jsou všechny tři služby sociální péče poskytovány ve 

větším množství, než je doporučováno.  

Dostupnost azylových míst v azylových zařízeních v členění na matky s dětmi, pro 

bezdomovce a noclehárny je ve všech SO ORP v okrese Nový Jičín nedostatečná. Ve SO 

ORP Odry není dokonce zřízeno ani jedno místo pro azylové bydlení, ve SO ORP Bílovec je 

pouze jedno azylové místo pro matky s dětmi. Největším počtem míst azylového bydlení je 

vybavena SO ORP Nový Jičín, přesto ani zde nedosahuje počet míst doporučeného 

normativu. První hypotéza byla vyvrácena. 
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Při ověřování druhé hypotézy bylo zjištěno, že okres Nový Jičín pokrývají služby 

sociální prevence a sociálního poradenství v dostatečné míře, kromě domu na půl cesty, který 

není v okrese provozován žádným poskytovatelem sociálních služeb. Což může mít za 

důsledek nedostatečné začlenění sociálně vyloučených občanů do společnosti. A nejen to 

v okrese Nový Jičín se nachází dva Dětské domovy, což pro jejich odcházející klienty, může 

být také problém. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že proces začleňování probíhá 

podle následujícího postupu: noclehárna+ denní centrum →azylový dům →dům na půl cesty 

→chráněné bydlení. Dům na půl cesty chybí. Druhá hypotéza byla vyvrácena. 

Třetí hypotéza ověřovala dostupnost zdravotních služeb v každé SO ORP zvlášť. Lze 

konstatovat, že zdravotní služby v dostatečné míře pokrývají území okresu Nový Jičín,           

a požadované dojezdové doby po srovnání se skutečnými dojezdovými dobami pro 

ambulantní i lůžkovou zdravotní péči jsou dodrženy vždy při využití osobní automobilové 

dopravy. Třetí hypotéza byla potvrzena. 

Výsledky diplomové práce by měly sloužit jako podklad pro komunitní plánování 

sociálních služeb v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností v okrese 

Nový Jičín tak, aby poskytované služby korespondovaly s požadavky občanů. 

Poskytovatelům zdravotních služeb v okrese Nový Jičín pro vytvoření optimální sítě 

zdravotních zařízení.   
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7 Seznam zkratek 

Dpn   doporučený normativ 

DZU     dům zvláštního určení 

ČR   Česká republika 

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

ORL  otorinolaryngologie 

SO ORP     správní obvod obce s rozšířenou působností 

SSSMK Středisko sociálních služeb města Kopřivnice 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
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