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Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Holice: 

EKONOMICKÁ ROZVAHA 

(metodika výpočtu nákladů) 

  

Parametry pro výpočty 

Počet obyvatel správního obvodu (2019) 17 910 100 % 

Počet obyvatel města Holice (2019) 6 581 36,7 % 

Počet obcí 14  

Míra inflace 2017 2,5 %  

Míra inflace 2018 2,1 %  

Míra inflace 2019 2,8 %  

Míra inflace 2020 3,2 %  

Míra inflace 2021 3,5 %  

Míra inflace 2022 (predikce) 6,1 %  

Míra inflace 2023 (predikce) 2,5 %  

Míra inflace 2024 (predikce) 2,2 %  

Index 2020-2024 18,7 %  

Průměrný měsíční plat sociálního pracovníka (2020) 40 459 Kč1  

Průměrný měsíční plat asistenta pedagoga (2020) 28 903 Kč1  

Průměrný měsíční plat psychologa (2020)  44 740 Kč1  

Minimální mzda (2022) 16 200 Kč  

Zákonné pojistné  1,3422  

 

1. OBLAST PÉČE O SENIORY 

1.1. Zkvalitnění života seniorů v jejich přirozeném sociálním prostředí 

Jde o minimální odhad předpokládaných nákladů ve výši 80 tis. Kč za kalendářní rok stanovený 

podle procentuálního podílu počtu obyvatel (Město Holice 30 tis. Kč za kalendářní rok, ostatní obce 

50 tis. Kč, tj. průměrně 3,5 tis. Kč na obec).      

1.2. Rozvoj terénních služeb pro seniory a podpůrných aktivit pro osoby pečující o seniory  

V rámci této aktivity jsou vyčísleny náklady na rozšíření kapacit pečovatelské služby a domácí 

ošetřovatelské péče (zdravotnická služba). Předpokládá se, že v rámci těchto služeb budou 

poskytovány i další formy pomoci pečujícím osobám (např. nácviky dovedností v domácím prostředí 

 
1 Informační systém o průměrném výdělku, platové sféra, údaje za rok 2020 (tabulka M8r).  
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atd.). Například počet klientů pečovatelské služby na 1 pracovníka v přímé péči činil v roce 2018 

10,45, náklady však byly propočteny na poměr 10 klientů na 1 pracovníka.  

Podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí existují u pečovatelské služby výrazné rozdíly 

v průměrných nákladech. V případě nejčetnějších zřizovatelů obecních pečovatelských služeb jde 

o 3 736 Kč/osobu měsíčně, u církevních právnických osob (charit) o 12 233 Kč měsíčně. U ostatních 

typů organizací se rozpětí pohybuje mezi 20 535 až 52 444 Kč za měsíc. V případě rozvoje 

pečovatelské služby proto byly náklady stanoveny přepočtem na nové úvazky 

pečovatele/pečovatelky. Podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2019 náklady na 

péči, která je poskytována v domácnosti klienta pečovatelské služby, činí cca 248 Kč za hodinu. 

Průměrný plat pečovatele/pečovatelky činil v roce 2020 celkem 25 162 Kč (pro rok 2022 je počítáno 

s 26 876 Kč, 2023: 28 515 Kč, 2024: 29 171 Kč, 2025: 29 813 Kč). Mzdové náklady činí 

u pečovatelské služby 80,13 % nákladů.  

Ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami na bázi zdravotních výkonů. Výši určuje 

úhradová vyhláška (aktuální vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 396/2021 Sb.). Jednotlivé zdravotní 

výkony mívají stanovené omezení frekvence (například 3krát denně). Jen v odůvodněných 

případech (u pacientů v terminálním stavu) může lékař rozhodnout o zrušení tohoto omezení. Délka 

výkonu se pohybuje od 15 do 60 minut.2 Stanovit přesný rozsah výkonů v období 2022–2025 nelze 

Z tohoto důvodu byl pro výpočet předpokládaných nákladů použit paušál výdajů na osobu. Podle 

údajů Ústavu zdravotnických informací a statistik v roce 2019 využilo domácí péče 143 932 

pacientů, tj. 13 pacientů na 1 000 osob v populaci.3 Podle Českého statistického úřadu činily 

celkové výdaje na dlouhodobou domácí péči v tomto roce 6,4 mld. Kč (tj. 44 465 Kč na osobu a rok), 

v tom jsou však započteny i náklady na pečovatelskou službu. Výdaje zdravotních pojišťoven na 

služby poskytovatelů domácí péče činily 2,5 mld. Kč (tj. 17 369 Kč na osobu a rok).    

Období Pečovatelská služba Ošetřovatelská služba 

Kumulovaný 

přírůstek 

klientů  

Počet 

úvazků/rok  

Náklady na 

úvazek vč. 

organizace 

Kumulovaný 

přírůstek 

klientů  

Průměrné 

náklady na 

osobu 

Náklady na 

úvazek vč. 

organizace 

2022 5 0,5 270 108 20 18 552 371 040 

2023 15 1,5 859 742 60 19 684 1 181 040 

2024 25 2,5 1 465 867 100 20 176 2 017 600 

2025 30 3,0 1 797 754 140 20 620 2 886 800 

do 03/25 - - 449 438 - - 721 700 

CELKEM  - - 3 045 155 - - 4 291 380 

 

 
2 Ministerstvo zdravotnictví (2020). Koncepce domácí péče. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/10/Koncepce_DP_po_II_VPR_final.pdf.  
3 Dostupné z: https://www.uzis.cz/res/f/008341/nzis-rep-2020-k31-a089-domaci-zdravotni-pece-

2019.pdf.  

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Koncepce_DP_po_II_VPR_final.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Koncepce_DP_po_II_VPR_final.pdf
https://www.uzis.cz/res/f/008341/nzis-rep-2020-k31-a089-domaci-zdravotni-pece-2019.pdf
https://www.uzis.cz/res/f/008341/nzis-rep-2020-k31-a089-domaci-zdravotni-pece-2019.pdf


N á v r h o v á  č á s t  –  e k o n o m i c k á  r o z v a h a  | 3 

 

 

Celkové náklady na rozvoj pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče činí do konce 

plánovacího období (03/2025) 7 337 tis. Kč. K tomu je připočteno 250 tis. Kč na rozvoj dalších 

služeb (půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolnické aktivity atd.). Celkem jde o 7 587 tis. 

Kč na plánovací období.      

1.3. Zřízení krizové pomoci pro seniory 

Krizové lůžko bude součástí větší pobytové kapacity. Průměrné náklady na jedno lůžko a měsíc 

v domovech pro seniory činily v Pardubickém kraji v roce 2019 celkem 31 765 Kč. Významný rozdíl 

je však u zařízení zřizovaných soukromými subjekty (21 735 Kč) a veřejnými subjekty (příspěvkové 

organizace obce 33 158 Kč na lůžko, krajské organizace 47 060 Kč na lůžko). U nestátních subjektů 

šlo o 43 382 Kč na lůžko/měsíc. Posledně uvedený údaj byl použit i pro vyčíslení neinvestičních 

nákladů krizového lůžka (resp. 2 krizových lůžek). Při předpokládaném zahájení provoz na konci 

roku 2025 jsou v plánu uvedeny pouze předpokládané budoucí provozní náklady za jeden rok. Ty 

činí (valorizované o inflaci) 51 501 Kč měsíčně na jedno lůžko, tj celkem 618 tis. Kč na 1 lůžko/rok, 

při dvou lůžcích 1 236 tis. Kč.    

1.4. Posílení odlehčovacích služeb pro seniory  

V případě denních odlehčovacích služeb je počítáno s kapacitou 5 klientů. Údaje o nákladovosti 

služeb za Pardubický kraj jsou staršího data (za rok 2017). Náklady na osobu činily 50 964 Kč, resp. 

378 379 za rok. Spoluúčast klientů na hrazení služeb činila 21 %. I denní odlehčovací služba 

vyžaduje určitou pobytovou kapacitu, proto byly náklady stanoveny prostřednictvím valorizovaných 

nákladů na 1 lůžko, které by v roce 2025 měly dosáhnout 483 259 Kč/rok. U kapacity 5 osob jde 

o 2 416 tis. Kč. Je však zároveň nutno uvažovat s určitým personálním a provozním překryvem 

s krizovými lůžky a pobytovou odlehčovací službou (cca 50 %). V přehledu nákladů je proto 

uvažováno s částkou 1 208 tis. Kč. Investiční náklady jsou odhadovány na 6 000 tis. Kč.  

Podobný postup byl zvolen u pobytové odlehčovací služby, kde při kapacitě 8 lůžek jde o částku 

3 866 072 Kč za jeden rok. Investiční náklady jsou odhadovány na 20 000 tis. Kč.   

1.5. Vytvoření systému paliativní péče 

Východiskem jsou skutečné náklady vynaložené na poskytování domácí paliativní péče na území 

Holicka Oblastní charitou Pardubice v roce 2021. Pro rok 2022-2025 je zohledněn předpokládaný 

rozvoj služeb. Údaj bude doplněn po specifikaci rozvoje kapacit služeb.  

1.6. Dostupné chráněné bydlení a pobytové služby pro seniory 

Pro plánovací období 2022-2025 jde pouze o průzkum zájmu o službu chráněného bydlení 

a pobytové služby pro seniory v rámci přípravy větší investice po roce 2025.  
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2. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

2.1. Podpora aktivit pro začlenění osob se zdravotním znevýhodněním do společnosti 

U aktivity 2.1.1. jde o minimální odhad předpokládaných nákladů ve výši 80 tis. Kč za kalendářní rok 

stanovený podle procentuálního podílu počtu obyvatel (Město Holice 30 tis. Kč za kalendářní rok, 

ostatní obce 50 tis. Kč, tj. průměrně 3,5 tis. Kč na obec).   

V případě začleňování dětí a mladých lidí do hlavního vzdělávacího proudu je nejvýznamnějším 

nákladem mzda asistentů pedagoga a osobních asistentů. Plat asistenta pedagoga se podle 

dosažené úrovně vzdělání a praxe pohybuje mezi 15 230 až 35 420 Kč měsíčně (nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Podíl dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami činí v Pardubickém kraji 8,3 %.4 Počet dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami lze odhadnout na cca 300 (zahrnuje mateřské, základní i střední školy). 

Počet dětí závislých na pomoci jiné osoby se pohybuje kolem 50. Většina dětí je integrována. Pro 

období 2022-2025 (počínaje školním rokem 2022/2023) lze uvažovat s cílovou skupinou 10 dětí, 

což představuje nárok na 10 asistentů (postupný nárůst). Za plánovací období jde o částku 7 212 

tis. Kč.  

Období Asistenti pedagoga  

Kumulovaný 

přírůstek úvazků 

Průměrný 

měsíční plat Kč 

Náklady na jeden úvazek/rok 

včetně pojistného   

Celkové náklady  

2022 1 29 914 481 807 160 602 

2023 4 31 738 511 197 2 044 788 

2024 7 32 531 523 964 3 667 752 

2025 10 33 247 535 484 5 354 843 

do 03/25 -  - 1 338 711 

CELKEM  -  - 7 211 853 

 

2.2. Odstranění bariér pro začleňování zdravotně znevýhodněných osob do společnosti 

Komunitní plán Holicka zahrnuje náklady na zpracování plánu bezbariérovosti (odhad 100 Kč). 

V rámci tohoto plánu budou podrobně vyčísleny náklady na realizaci nutných investic a dalších 

opatření neinvestičního charakteru.  

2.3. Zlepšení dostupnosti terénních a odborných ambulantních služeb pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním a osoby pečujících  

Určení nákladů na terénní a ambulantní služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním z Holicka 

je komplikované. Občané z Holicka využívají služby v Pardubicích, Hradci Králové i Chrudimi. Ze 

vzorku ekonomických údajů organizací poskytujících služby pro osoby se zdravotním postižením 

 
4 Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva. Dostupné z: https://osf.cz/wp-

content/uploads/2016/08/Nadace_OSF-Inkluzivni_vzdelavani_v_Ceske_republice.pdf.  

https://osf.cz/wp-content/uploads/2016/08/Nadace_OSF-Inkluzivni_vzdelavani_v_Ceske_republice.pdf
https://osf.cz/wp-content/uploads/2016/08/Nadace_OSF-Inkluzivni_vzdelavani_v_Ceske_republice.pdf
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(vzorek pokrývá cca 50 % kapacit poskytovatelů) lze odhadnout, že celkové náklady poskytovatelů 

těchto služeb se pohybují kolem 200 mil. Kč, z toho dotace pokrývají cca 50 % nákladů. Obyvatelé 

Holicka tvoří cca 10 % obyvatel spádového území. Z toho lze odvodit, že na zajištění služeb pro 

osoby se zdravotním znevýhodnění v tomto území reprezentuje částku cca 20 mil. Kč. Prostá inflace 

vytváří nároky ve výši 3 mil. Kč během plánovacího období. K tomu je nutno uvažovat i s mírným 

rozvojem kapacit (5 % ročně představuje částku 1,19 mil. Kč). Do celkových nákladů Komunitního 

plánu Holicka je započteno 4,2 mil. Kč. Významně vyšší náklady by přineslo zřízení denního 

stacionáře pro děti a mladé lidi se zdravotním znevýhodněním přímo na území Holicka (investiční 

i neinvestiční.  

Položka a zdroj 
financování 

Křižovatka 
handicap 
centrum 

Středisko 
rané péče 

PCE 

RIC 
Pardubice 

Centrum 
pro ZP Pk 

Česká 
abylimpijská 

asociace 

Mirea 
Pardubice 

Tyflocentrum CELKEM Podíly  

tNáklady celkem 4366 6781 12354 17851 56061 4826 6322 108561 X 

Výnosy celkem 4607 6779 12482 17949 57640 4832 6436 110725 X 

MPSV  2057 4590 5802 12308 5710 3052 3629 37148 0,66 

Pardubický kraj  283 1201 0 911 580 115 622 3712 0,07 

Statutární město 
Pardubice 588 89 1433 583 1224 472 776 5165 0,09 

Ostatní obce 
Pardubického kraje 4 0 215 121 76 10 135 561 0,01 

Úřad práce ČR 817 0 0 0 6774 0 473 8064 0,14 

ESF 0 0 988 0 0 0 0 988 0,02 

Ostatní 
ministerstva 0 0 0 0 900 0 172 1072 0,02 

CELKEM 12722 19440 33274 49723 128965 13307 18565 56710 100 

Obce z Holicka 0 0 7 0 0 0 0 0  7 

 

2.4. Vznik chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

V případě vzniku chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním připadá v úvahu 

několik variant řešení. Výstavba nových bytů je finančně nákladná a v úvahu připadá vzhledem 

k omezenému počtu volných pozemků až v delším časovém horizontu. Dalším možností je 

vyčlenění několika bytů ve stávající zástavbě, kde je poskytována sociální služba. Je rovněž nutno 

předpokládat určité stavební úpravy. Při uvažovaném vyčlenění 2 bytů a nákladech na rekonstrukci 

ve výši 500 tis. Kč na jeden byt jde v průběhu plánovacího období o 1 mil. Kč. Realizace aktivity je 

časově směrována ke konci plánovacího období. Náklady na poskytování sociální služby jsou proto 

uvažovány až po roce 2025. Podle Analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí tvoří u chráněného 

bydlení 73,8 % nákladů služby. Na jednoho pracovníka v přímé péči připadá průměrně 3,37 klientů. 
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Lze tedy uvažovat s jedním úvazkem (valorizované náklady včetně pojištění a režijních nákladů činí 

62 469 Kč měsíčně, tj. 749 628 Kč za rok).  

2.5. Zřízení krizové pomoci pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

Neinvestiční náklady byly stanoveny obdobnou metodou jako pro opatření 1.3. Investiční náklady 

nelze v tuto chvíli stanovit. Zřízení lůžek krizové pomoci pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

budou součástí většího investičního záměru, jehož parametry nebyly v době zpracování 

Komunitního plánu Holicka k dispozici. Tyto informace bude nutno doplnit při aktualizaci tohoto 

plánu.  

2.6. Posílení odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním  

Jsou vyčísleny pouze jednorázové náklady na provedení průzkumu zájmu o odlehčovací služby pro 

osoby se zdravotním znevýhodněním, který bude proveden před zahájením přípravy investiční 

akce. Na základě průzkumu zájmu bude možno stanovit parametry služby a posléze i očekávané 

investiční a neinvestiční náklady.  

3. Oblast péče o rodiny s dětmi, děti a mladé dospělé 

3.1. Rozvoj preventivních aktivit a služeb reagujících na stávající i nové formy ohrožení dětí 

Koordinační aktivity mezi školami, poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty lze zajistit 

v rámci stávajících zdrojů (koordinační roli může zajistit koordinátor sociálních služeb, u něhož jsou 

náklady vyčísleny v rámci opatření 6.1.). Náklady na volnočasové a preventivní aktivity jsou 

stanoveny odhadem vy výši 50 tis. Kč ročně po celé plánovací období (jde o minimální úroveň). 

Náklady na sociální službu terénní program ve výši 7 781 tis. Kč byly vyčísleny poskytovatelem 

sociálních služeb. Obsahují mzdové náklady a náklady na pronájem prostor.  

Náklady na rozvoj aktivit na podporu rodičovské péče (pomoc při péči o dítě, doučování, doprovody, 

doprava dětí atd.) a sociální práce s rodinami se skládají ze dvou částí. První z nich je podpora 

nestátních organizací zajišťujících dobrovolnické programy, doučování atd. Ta je vyčíslena rovněž 

na 50 tis. Kč ročně během celého plánovacího období. Druhou složku představují náklady spojené 

s rozvojem sociálním práce. Ty jsou stanoveny prostřednictvím úvazku sociálního pracovníka 

(sociálního pedagoga), který činí za období od 09/2022 do 03/2025 celkem 1 861 tis. Kč. Celkem 

jde o 2 011 325 Kč za celé plánovací období.    
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Období Výše mzdových 

nákladů včetně 

pojištění/měsíc 

Celkové náklady 

2022 od 09/22 56 205 224 819 

2023 59 634 715 602 

2024 61 124 733 498 

2025 do 03/25 62 469 187 406 

CELKEM   1 861 325 

 

3.2. Zajištění dostupnosti odborné psychologické, terapeutické a krizové péče pro děti 

a rodiny 

Finanční nároky na realizaci opatření 3.2. zahrnují valorizovaný plat školního psychologa na 

částečný úvazek (0,5) včetně pojistného na období 09/2024 až 03/2025 (237 tis. Kč). Další náklady 

souvisí se zajištěním krizové pomoci pro území Holicka v rozsahu přítomnosti 1 pracovní den 

v týdnu. Zahrnují mzdové náklady a pronájem prostor. Za celé plánovací období činí 1 275 tis. Kč 

(jde o vyčíslení poskytovatelem služby).  

3.3. Vznik služeb pro děti opouštějící náhradní formy péče nebo nefunkční rodiny 

Jde o náklady na vznik služby sociální rehabilitace (1,5 úvazku sociálního pracovníka) provozované 

v rámci Dětského domova Holice a posílení sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (0,5 

úvazku sociálního pracovníka). Při předpokládaném zahájení činnosti služeb od počátku roku 2023 

jde o osobní náklady ve výši 3 273 012 Kč za celé plánovací období. V případě terénních sociálních 

služeb představují osobní náklady cca 80 % výdajů Při započtení režijních nákladů poskytovatele 

služby jde o celkovou částku 4 091 tis. Kč za plánovací období.  

4. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

4.1. Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Náklady na terénní depistáž jsou stanoveny prostřednictvím úvazku sociálního pracovníka, s tím, že 

pro oblast Holicka lze uvažovat s rozsahem 0,2 úvazku (1 den v týdnu). Při předpokládaném 

zahájení služby od 12/2023 jde o částku 184 tis. Kč. K tomu jsou přičteny náklady na dopravné ve 

výši 10 tis. Kč.  

Náklady na posílení kapacit služeb psychiatrické péče s důrazem na vybrané cílové skupiny (děti, 

senioři) a zajištění návaznosti psychiatrické péče na sociální služby budou vyčísleny pro další 

plánovací období v závislosti na průběhu reformy psychiatrické péče (v plánovacím období 2022-

2025 budou probíhat přípravné a koordinační práce).  
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4.2. Rozvoj aktivit prevence problémového užívání návykových látek a dalších typů závislosti 

V oblasti podpory vzdělávacích a osvětových aktivit o návykových látkách a dalších typech závislostí 

ve školách a dalších komunitních subjektech se uvažuje především s přednáškami, využitím 

vrstevnických aktivit, svépomocných skupin atd. Jde o relativně nízkonákladové aktivity, proto je 

vyčleněno 30 tis. Kč na každý rok plánovacího období (celkem 90 tis. Kč). Náklady na terénní 

depistáž byly stanoveny obdobným způsobem jako v aktivitě č. 4.1. 

4.3. Podpora začleňování osob s duševním onemocnění do společnosti 

Náklady na podporu začleňování osob s duševním onemocnění do společnost budou vyčísleny pro 

další plánovací období v závislosti na průběhu reformy psychiatrické péče (v plánovacím období 

2022-2025 budou probíhat přípravné a koordinační práce).  

5. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

5.1. Rozvoj aktivit pro začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 

Náklady opatření jsou stanoveny prostřednictvím úvazku sociálního pracovníka, který činí za období 

01/2023 až 03/2025 celkem 1 637 tis. Kč. 

5.2. Vznik nových možností podporovaného zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané 

osoby 

Náklady na toto opatření se skládají z několika složek. Jednak jde o náklady na místa veřejně 

prospěšných prací a chráněného zaměstnávání. V případě, že by během plánovacího období 

vzniklo na Holicku 10 takových pracovních míst, náklady by dosáhly při platu na úrovni minimální 

mzdy celkem 2 603 tis. Kč ročně, za celé plánovací období včetně valorizace pak 8 287 tis. Kč. 

K tomu je nutno připočítat náklady na související sociální práci (2 úvazky, 4 285 tis. Kč), tj. 

zaokrouhleno celkem 12 572 tis. Kč za celé plánovací období.    

6. Oblast institucionálního zajištění sociálních služeb a dalších forem sociální 

pomoci 

6.1. Vytvoření přehledného a dostupného informačního zdroje o možnostech sociálních 

služeb a dalších forem sociální pomoci 

Jsou uvedeny předpokládané náklady na vytvoření informačního portálu a karet sociálních služeb 

v roce 2022.  
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6.2. Způsob hodnocení naplňování Komunitního plánu Holicka a koordinace sociálních služeb 

a dalších forem sociální pomoci 

Náklady na vytvoření mechanismů spolupráce v rámci naplňování Komunitního plánu Holicka jsou 

vyčísleny prostřednictvím nákladů na činnost koordinátora (0,5 úvazek, průměrná mzda 23 tis. Kč 

ve zkráceném úvazku po celé plánovací období = 1 111 tis. Kč pro celé plánovací období) + 90 tis. 

Kč na činnost pracovních týmů a platformy, celkem 1 211 tis. Kč. 


