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1 Úvod 

Cílem tohoto textu je popsat dostupné údaje o územním obvodu ORP Hořovice z hlediska 

několika tematických oblastí významných z pohledu komunitního plánování sociálních služeb. 

Těmito oblastmi zájmu, které se v mnoha ohledech překrývají s kategoriemi aktivit sociální práce 

a služeb, jsou rodiny s dětmi, lidé se zdravotním postižením a senioři, lidé ohrožení sociálním 

vyloučením a oblast bydlení. 

Údaje (data), s nimiž zde pracujeme, pocházejí z několika zdrojů a v takto ucelené podobě je nelze 

nalézt nikde jinde. Jsou zde zahrnuta veřejně dostupná data o obyvatelstvu ORP Hořovice 

zpracovávaná Českým statistickým úřadem, statistická data Ministerstva práce a sociálních věcí, 

např. o počtech příjemců některých sociálních dávek, a data z evidence Odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a školství (OSVZaŠ) MěÚ Hořovice, která se týkají počtů klientů v rámci specifických 

součástí agendy tohoto odboru. 

Většina shromážděných dat zachycuje období posledních tří až pěti let, takže je možné alespoň 

zčásti zachytit vývoj dostupných statistik v čase a na základě toho formulovat dílčí závěry. Stejně 

tak je možné u některých údajů porovnat data za území celého ORP Hořovice s daty za samotné 

město Hořovice. 

2 Charakteristika ORP Hořovice 

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností HOŘOVICE je vymezen územím obcí: 

Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, 

Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, 

Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží, Žebrák. 

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) 
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Spádové území středočeské obce s rozšířenou působností Hořovice, se rozkládá na ploše 28,8 ha 

a zahrnuje katastrální území celkem 37 obcí. Žije v něm celkem 29 647 obyvatel, což je 2,2 % 

obyvatelstva Středočeského kraje (1,352 mil.). Z hlediska rozlohy je ORP Hořovice dvacátou 

největší ORP ve Středočeském kraji (z celkových 34), co do počtu obyvatel je však osmnáctá, což 

svědčí o mírně vyšší hustotě osídlení v porovnání s ostatními ORP kraje. Počtem obyvatel je ORP 

Hořovice srovnatelná např. s ORP Poděbrady (30 869), která má však v porovnání s ní o pětinu 

větší rozlohu (34 865 ha). Sousední ORP Beroun je zase co do počtu obyvatel přibližně 

dvojnásobný (62 706), ačkoli zaujímá v porovnání s ORP Hořovice pouze zhruba o dvě pětiny větší 

rozlohu (41 565 ha). 

Město Hořovice je s 6 826 obyvateli třicátým prvním nejlidnatějším městem Středočeského kraje 

(z celkových 84). Počtem obyvatel jsou mu nejbližší města Český Brod (6 992) a Úvaly (6 673). 

Obyvatelstvo města Hořovice tvoří bezmála čtvrtinu (23,0 %) obyvatel celého spádového území 

ORP Hořovice. Formální statut města mají v území ORP ještě obce Hostomice (1 765 obyvatel) a 

Žebrák (2 181 obyvatel).  Celkový podíl městského obyvatelstva tudíž v rámci ORP činí 36,3 %. 

V rámci celého Středočeského kraje je přitom podíl městského obyvatelstva nadpoloviční (52,2 

%).  

Tabulka 1a: Základní charakteristiky území ORP Hořovice (k 31.12.2017) 

Obec s rozšířenou 
působností 

Počet 
obcí 

Výměra 
(ha) 

Počet obyvatel celkem 
v tom ve věku 

0–14 15–64 65+ 

Hořovice 37 28 797 29 647 4 640 19 183 5 824 

 

Tabulka 1b: Základní charakteristiky města Hořovice (k 31.12.2017) 

Město Výměra (ha) Počet obyvatel celkem 
v tom ve věku 

0–14 15–64 65+ 

Hořovice 955 6 826 1 041 4 473 1 312 

Zdroj: ČSÚ – Statistická ročenka Středočeského kraje 2018 

Věkové struktury ORP Hořovice a města Hořovice vykazují významně nižší podíly nejmladší (0-15 

let) věkové skupiny oproti nejstarší (65 a více let) věkové skupině. Zatímco v případě celého ORP 

je to 15,7 % ku 19,7 %, v případě města Hořovice je to 15,3 % ku 19,2 %. V rámci celého 

Středočeského kraje činí tyto podíly 17,5 % ku 17,9 %. ORP Hořovice i město Hořovice tak mají 

relativně nízký podíl obyvatel nejmladší věkové kohorty a naopak vyšší podíl nejstarší kohorty 

v porovnání s celým Středočeským krajem. 
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Tabulka 1c: Demografické charakteristiky ORP Hořovice 2015-2017 

 2015 2016 2017 

Počet obyvatel (k 31. 12.)1) 29 359 29 540 29 647 

Živě narození 283 298 301 

Zemřelí celkem 327 310 335 

podíl zemřelých na novotvary (%) 26,9 25,2 25,4 

podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy (%) 41,9 44,5 40,9 

podíl zemřelých na nemoci dýchací soustavy (%) 7,0 6,8 8,7 

Přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí) -44 -12 -34 

Přistěhovalí 626 659 729 

Vystěhovalí 479 467 588 

Přírůstek obyvatel stěhováním 
   (přistěhovalí - vystěhovalí) 

147 192 141 

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel 103 180 107 

Sňatky 112 138 128 

Rozvody 72 55 78 

Potraty 127 100 128 

Průměrný věk mužů (roky) 40,8 40,9 41,1 

Průměrný věk žen (roky) 43,3 43,5 43,7 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 18,8 19,2 19,6 

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let 
   na 100 dětí ve věku 0–14 let) 

122,7 123,9 125,5 

Zdroj: Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj (www.czso.cz) 

Zvolna roste průměrný věk obyvatel území ORP. U mužů činí tento nárůst mezi roky 2015-17 

celkem 0,3 roku (ze 40,3 na 41,1), u žen je to 0,4 roku (ze 43,3 na 43,7). Spolu s tím stoupá podíl 

obyvatel ve věku 65 a více let (z 18,8 % v roce 2015 na 19,6 % v roce 2017) a zvyšuje se celkový 

index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let), který vzrostl z 122,7 

(2015) na 125,5 (2017). Lze tedy říct, že populace ORP Hořovice postupně stárne. 

Tabulka 1d: Statistika nezaměstnanosti ORP Hořovice 2015-2017 

 2015 2016 2017 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 700 544 459 

z toho dosažitelní (%) 98,7 95,0 91,5 

z toho občané se zdravotním postižením (%) 15,1 15,3 15,9 

z toho absolventi (%) 7,1 5,3 5,0 

z toho osoby s délkou evid. nad 12 měsíců (%) 30,7 26,1 17,0 

Volná pracovní místa 676 822 1 409 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 1,0 0,7 0,3 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 3) 3,56 2,68 2,18 
Zdroj: Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj (www.czso.cz) 

Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných v ORP Hořovice mezi roky 2015 až 2017 výrazně klesl, 

a sice ze 700 na 459, tj. o téměř 35 %. Zatímco se spolu s tím mezi evidovanými uchazeči snižoval 

podíl čerstvých absolventů (ze 7,1 % na 5,0 %) a dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců) (z 

30,7 % na 17,0 %), což znamená, že trh práce v době nízké nezaměstnanosti přijímá i tyto za jiných 

okolností problematické skupiny uchazečů, totéž nelze říct o občanech se zdravotním postižením. 
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Jejich podíl mezi evidovanými uchazeči o práci v posledních letech neklesl, naopak došlo k jeho 

mírnému nárůstu (z 15,1 % na 15,9 %). Při celkovém poklesu počtu evidovaných uchazečů to ale 

znamená, že i počet příslušníků této skupiny klesá, nikoli však tak výrazně jakou u dalších dvou 

zmíněných skupin. 

Statistiky svědčí o tom, že klesající nezaměstnanost se projevuje i na úrovni ORP Hořovice. Počet 

volných pracovních míst se zvýšil z 676 na 1409, tedy na více než dvojnásobek, počet uchazečů 

na jedno volné pracovní místo tak klesl na méně než jednu třetinu (z 1,0 na 0,3) a podíl 

nezaměstnaných osob z 3,56 % na 2,18 %.  

Tabulka 1e: Bytová výstavba v ORP Hořovice 2015-2017 

 2015 2016 2017 

Dokončené byty 62 60 76 

Dokončené byty na 1 000 obyvatel 2,1 2,0 2,6 

Podíl bytů dokončených v rodinných domech (%) 88,7 90,0 84,2 

Průměrná obytná plocha 1 dokončeného bytu (m2) 95,2 99,0 91,3 
Zdroj: Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj (www.czso.cz) 

Počet dokončených bytů se v ORP Hořovice v posledních letech zvyšoval pouze mírně, a to z 62 

v roce 2015 na 76 v roce 2017. Na 1000 obyvatel ORP tak připadalo pouze 2,6 nově dokončeného 

bytu, zatímco v roce 2015 to bylo 2,1. Naprostá většina nově dokončených bytů připadala na 

individuální výstavbu, to znamená rodinné domy (84,2 %). Průměrná obytná plocha nově 

dokončeného bytu navíc dlouhodobě překračuje 90 m2, což znamená, že se jedná častěji o 

rozlehlejší, a tudíž finančně nákladnější nemovitosti.  

3 Rodiny s dětmi 

3.1 Státní sociální podpora 

V rámci evidence vyplácených sociálních dávek, jejichž adresáty jsou rodiny s dětmi (Tabulka 2), 

je v námi zkoumaném území patrný v uplynulých letech rozdílný vývoj.  

Tabulka 2: Průměrný měsíční počet příjemců dávek státní sociální podpory za sledovaný rok 

Typ dávky 

Město Hořovice ORP Hořovice 

Rok Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Přídavek na dítě 204 211 202 188 166 130 874 867 815 703 574 431 

Rodičovský příspěvek 184 179 181 171 166 159 760 718 735 740 752 737 

Porodné 3 13 6 10 10 5 17 26 44 33 35 16 

Zdroj: MPSV 
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Na rozdíl od přídavku na dítě, kde je možné sledovat jednoznačný pokles průměrného měsíčního 

počtu vyplácených dávek, u rodičovského příspěvku se jedná spíše o mírný pokles a počet 

vyplaceného porodného naopak až do roku 2018, kdy byl také zaznamenán pokles, rostl. Zatímco 

počet průměrně měsíčně vyplacených přídavků na dítě klesl v ORP Hořovice mezi roky 2013 až 

2018 z 874 na 431, tj. o 50,7 %, v městě Hořovice z 204 na 130, tj. o 36,3 %.  Větší podíl na 

celkovém poklesu tak měly obce mimo samotné město Hořovice. 

Rovněž počet vyplacených rodičovských příspěvků se snižoval, avšak ne tak výrazně. Jestliže 

v roce 2013 bylo v ORP Hořovice vypláceno 760 rodičovských příspěvků, pak v roce 2018 to bylo 

737, tedy o 3 procenta méně. V mezidobí byl však pokles výraznější (2014: 718, tj. o 5,5 % méně 

než o rok dříve), poté počet příjemců rostl. V městě Hořovice byl pokles příjemců RP pozvolný, ze 

184 v roce 2013 na 159 v roce 2018. 

V případě porodného můžeme trend trvající do roku 2017 interpretovat celkově jako nárůst, poté 

však došlo v loňském roce k prudkému propadu. Zatímco v roce 2013 bylo vyplaceno pouze 17 

dávek porodného v ORP Hořovice a 3 v městě Hořovice, v roce 2017 činily 35 pro ORP a 10 pro 

město Hořovice. Za rok 2018 však počty klesly na 16 v ORP Hořovice a 5 v městě Hořovice, čímž 

se prakticky vrátily zpět na svou výchozí pět let starou hodnotu. 

Jak tyto výsledky interpretovat? Zatímco vývoj rodičovského příspěvku – setrvalý až v poslední 

době spíše klesající trend – souvisí nejvíce s vývojem porodnosti, u dalších dvou dávek, které jsou 

testovány příjmem rodiny (vyplácí se až při nižším příjmu než je 2,7násobek životního minima), 

svědčí pokles o tom, že na tyto dávky má nárok klesající počet jednotlivců respektive rodin. 

3.2 Rodiny s dětmi v rámci agendy OSVZaŠ 

Při analýze situace rodin s dětmi a dětí ohrožených sociálně-patologickými jevy v ORP Hořovice 

se můžeme opřít mimo jiné o údaje získané z evidence Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a 

školství MěÚ Hořovice (dále OSVZaŠ). Tyto údaje zpravidla pokrývají období let 2015 až 2018 a 

obsahují souhrnná čísla za celé spádové území, tedy území spravovaného ORP Hořovice. 

Celkový počet dětí, s nimiž v letech 2015 až 2018 pracovalo oddělení pro sociálně-právní ochranu 

dětí, se pohybuje od 182 (rok 2016) po 211 (rok 2015) a v průběhu sledovaných čtyř let 

nevykazuje významné výkyvy. Rozdíly mezi jednotlivými roky mohou být způsobeny vyšším 

počtem vyřazených spisů nebo na druhé straně vyšším počtem rodin, které do evidence odboru 

z různých důvodů dostanou.  
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Tabulka 3: Vývoj počtu klientů OSVZaŠ MěÚ Hořovice z řad rodin s dětmi a dětí ohrožených sociálně-patologickými 

jevy. 

 Počet klientů 

 Rok 2015 2016 2017 2018 

Sociálně-právní ochrana dětí 211 182 187 203 

z  toho: 
  

Náhradní rodinná 
péče 

počet dětí 30 43 31 29 

počet dospělých 32 36 32 27 

Ústavní výchova 6 4 6 6 

Dohody o pěstounské péči 15 17 14 17 

Kurátor 118 107 119 97 

z toho: 
  
  

trestný čin 15 10 18 6 

přestupek 11 22 14 12 

výchovné problémy 92 75 87 79 

Zdroj: OSVZaŠ MěÚ Hořovice 

Ohrožené děti a mládež 

Také počet dětí v náhradní rodinné péči (a počet dospělých, kteří k těmto dětem „patří) je 

v průběhu čtyř let poměrně stabilní.  

Počty dětí v péči kurátora za poslední čtyři roky klesají, srovnáme-li údaje s daty za starší období 

(2009-2012), zjistíme, že v dlouhodobém horizontu tyto počty spíše kolísají. Jedno z možných 

vysvětlení nabízejí rozhovory s pracovnicemi sociálního odboru, podle nichž je nárůst počtu dětí, 

resp. pokles počtu dětí způsoben vznikem part dětí a mladistvých, s nimiž je potřeba pracovat. 

Ve chvíli, kdy dosáhnou zletilosti nebo se někdo z nich odstěhuje, skupina dětí s problémovým 

chováním se může rozpadnout a vytrácí se důvody pro práci kurátora. Jako konkrétní příklad 

uváděla vedoucí OSVZaŠ v Hořovicích případ z posledního období, kdy se odstěhovaly vůdčí 

osobnosti party mladistvých, která se na Hořovicku opakovaně dopouštěla trestné činnosti.  S tím 

souvisel významný pokles počtu trestných činů, které eviduje kurátor pro děti a mládež (z 31 

trestných činů v roce 2014 postupně na 6 trestných činů v roce 2018). 

 

4 Senioři, lidé se zdravotním postižením, nezaměstnaní, sociálně 

vyloučení 

Dalšími cílovými skupinami sociální práce, sociálních služeb a tedy i komunitního plánování SSL 

jsou senioři, lidé se zdravotním postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Při popisu 

situace jednotlivých skupin vycházíme z dostupných dat Odboru sociálních věcí, školství a 

zdravotnictví MěÚ Hořovice, ze statistických dat MPSV o příjemcích příspěvku na péči a dávek 

státní sociální podpory a také z údajů o exekucích z tzv. mapy exekucí. 
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4.1 Klienti OSVZaŠ 

 Následující data vypovídají o počtech dospělých klientů, kteří jsou v evidenci sociálního odboru 

(OSVZaŠ) a kteří jsou adresáty sociální práce zaměstnanců tohoto odboru. V rámci sociální práce 

mohou být klienti zařazeni do více cílových skupin podle toho, jak se aktuálně proměňuje jejich 

životní situace a který z problémů právě převažuje (ztráta bydlení, stáří, nemoc apod.). Z hlediska 

statistických údajů jsou ale evidováni vždy pouze v jedné (hlavní) cílové skupině/kategorii.   

Lidé ohrožení sociálním vyloučením jsou zpravidla zařazováni do cílové skupiny Nezaměstnaných, 
lidí s materiálními problémy či dluhy (v tabulce pod označením NMP). V případě pečujících osob, 
jejichž počet je poměrně nízký, je důvodem skutečnost, že sociální práce se většinou zabývá 
jinými problémy těchto klientů. Tudíž jsou do statistiky zahrnuti v jiné cílové skupině/kategorii 
než v kategorii Pečující osoby. 
 
Tabulka 4: Vývoj počtu klientů OSVZaŠ MěÚ Hořovice, kteří jsou adresáty sociální práce podle rozdělení do cílových 

skupin. 
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OZP1 69 50 60 24 84 46 97 37 

NMP2, dluhy, 
sociální 
vyloučení, 
rizikový způsob 
života 

65 36 100 49 120 51 167 57 

Neadekvátní 
bydlení 

40 40 18 7 23 18 23 15 

Osoby pečující 0 0 1 1 11 10 9 2 

Agrese 0 0 0 0 2 2  1 1 

Celkem 174 126 179 81 240 97 297 112 

z 
to

h
o

  senioři 29 28 30 12 65 35 72 33 

bez 
přístřeší 

3 2 3 0 4 4 1 1 

Anonymní 
klienti  

 280  290  326  278 

Zdroj: OSVZaŠ MěÚ Hořovice 

Z tabulky je patrné, že ve sledovaných letech od roku 2015 do roku 2018 narůstá celkový počet 

klientů, s nimiž sociální odbor aktivně pracuje. To platí zejména pro některé kategorie, konkrétně 

nejvyšší nárůst počtu klientů můžeme sledovat v kategorii Nezaměstnaní, lidé s majetkovými 

                                                           
1 Osoby se zdravotním postižením (OZP) 
2 Nezaměstnaní, lidé s majetkovými problémy (NMP) 
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problémy a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Rostoucí počet klientů se projevuje také 

v kategorii lidí/osob se zdravotním postižením.  

Vysvětlení velkého nárůstu počtu klientů můžeme hledat jednak v rozhovorech s pracovníky 

OSVZaŠ a jednak v rozhovorech s poskytovateli SSL či zástupci obcí. Podle výpovědí jednotlivých 

respondentů je hořovický sociální odbor velmi aktivní, v území se o jeho práci i konkrétních 

aktivitách ví a samotní pracovníci dlouhodobě prezentují práci sociálního odboru při různých 

příležitostech. Díky intenzivní spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb dochází 

často k doporučování služeb odboru klientům, stejně tak si klienti mezi sebou předávají kontakt 

na sociální odbor i konkrétní pracovníky. V mnoha případech se klienti po určité době vracejí 

poté, co byl jejich spis vyřazen z evidence. Na základě uskutečněných rozhovorů i pracovních 

setkání v rámci komunitního plánování můžeme tedy usuzovat, že za rostoucím počtem klientů 

sociální práce v rámci OSVZaŠ stojí právě dobrá práce sociálního odboru. 

Kategorií, kde můžeme naopak sledovat pokles počtu klientů, je kategorie Neadekvátní bydlení. 

Z počtu 40 klientů v roce 2015 se jejich počet snížil na 23 v roce 2018. Pracovníci sociálního 

odboru vysvětlují tento pokles konkrétní situací v roce 2015 a jejím postupným řešením. V roce 

2015 došlo k náhlému úmrtí majitelky jedné z ubytoven a nájemníci této ubytovny přišli o 

bydlení. Kvůli tomu vzrostl počet klientů, kteří se na sociální odbor obrátili právě kvůli ztrátě 

bydlení. Jak se pracovníkům odboru postupně dařilo jejich situaci řešit, klesal také počet klientů 

v této kategorii. 

Velmi nízké jsou počty klientů, kteří se do hledáčku sociálního odboru dostanou kvůli tomu, že 

byli vystaveni násilí a agresi. 

Spolu s celkovým nárůstem počtu klientů roste také počet klientů sociálního odboru mezi seniory, 

zde je potřeba upozornit na to, že tento nárůst je výraznější než nárůst celkového počtu klientů.  

Poslední údaje tabulky vypovídají o anonymních klientech odboru sociálních věcí, zdravotnictví a 

školství. Jedná se o poměrně velký počet klientů, s kterými pracovnice odboru řeší (zpravidla 

jednorázově) poradenství v různých oblastech, například poradenství ohledně sociálních dávek 

pro osoby se zdravotním postižením, poskytnutí kontaktů na poskytovatele sociálních služeb 

nebo půjčovnu kompenzačních pomůcek či žádosti do pobytových zařízení (domov seniorů, 

domov s pečovatelskou službou apod.). Časté je poradenství v oblasti zaměstnanosti a evidence 

na úřadu práce, poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, případně 

informace o ubytování. Dále se jedná o poradenství ohledně invalidních důchodů či 

nemocenských dávek. V některých případech se z anonymních klientů časem stanou klienti, 

s nimiž je potřeba dlouhodobě pracovat.  
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4.2 Příspěvek na péči 

Jiný pohled na strukturu cílové skupiny komunitního plánování sociálních služeb v rámci 

kategorie seniorů a lidí se zdravotním postižením, než statistiky OSVZaŠ nabízí údaje získané z dat 

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). 

V nich je možné rozlišovat mezi příjemci různých typů dávek a dále diferencovat podle pohlaví, 

věku a stupně závislosti na péči jiné osoby. Data pokrývají období od poloviny roku 2014 až do 

poloviny roku 2018, takže je možné sledovat také vývoj v čase. 

Nejprve se zaměříme na nejnovější dostupná data o příjemcích příspěvku na péči (PnP) (Tabulka 

5). V polovině roku 2018 bylo v celém ORP evidováno 1 136 příjemců PnP, z nichž přes tři pětiny 

tvořily ženy (709, tj. 62 %). Více než čtvrtina příjemců PnP (310, tj. přes 27 %) měla trvalé bydliště 

v Hořovicích, přičemž v této skupině převažovaly ženy ještě výrazněji (199, tj. 64 %).  Zastoupení 

příslušníků starších věkových kohort (nad 66 let) mezi příjemci PnP z řad obyvatel města Hořovic 

(210, tj. 67,7 %) je obdobný jako mezi příjemci s bydlištěm v ostatních obcích ORP (765, tj. 67,3 

%). Data MPSV o příjemcích PnP bohužel nerozlišují mezi příjemci žijícími v pobytových zařízeních 

a těmi, kteří žijí v domácím prostředí, z nichž někteří jsou péči neformálních pečujících.  

Tabulka 5: Příjemci PnP dle věku, pohlaví a stupně závislosti (k 6/2018) 

 
Město Hořovice ORP Hořovice 

Počet příjemců příspěvku na péči Počet příjemců příspěvku na péči 

Celkem  310 1 136 

z toho  ženy 199 709 

příjemci 
ve stupni 
závislosti 
a věku 

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

0-7 let  3  1 2 0  10  9  8  2 

8-18 let  5  7 5 4  27  23  15  14 

19-26 let  2  0 2 1  7  6  7  7 

27-65 let  18  28 13 9  65  83  58  30 

66-75 let  14  19 16 4  60  77  53  17 

76-85 let  19  42 26 6  78  120  97  37 

86 a více 
let  

 6  23 23 12  19  72  90  45 

Zdroj: MPSV 

V porovnání s věkovými kohortami seniorů jsou děti a mladí lidé do 26 let mezi příjemci PnP 

početně mnohem méně zastoupeni. V rámci celé ORP tvořili příjemci do 26 let pouze 11,9 % 

(135), v samotných Hořovicích to bylo dokonce jen 10,3 % (32). V městě Hořovice i v celém ORP 

byli nejpočetnější příjemci PnP ve II. stupni závislosti (120 respektive 390), kteří tvořili 38,7 % 

(Hořovice) a 34,3 % (ORP) všech příjemců. V rámci města Hořovice i ORP byli druzí nejčastější 
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příjemci III. stupně (87 respektive 328) následovaní I. stupněm (67 respektive 266). Nejméně 

častý byl tedy podle očekávání IV. stupeň (36 v Hořovicích a 152 v celém ORP).  

Ze srovnání čtyř sledovaných období (Tabulky 6a a 6b), za něž jsou statistiky MPSV dostupné, 

vyplývá, že počet příjemců PnP v rámci města Hořovice i celého ORP dlouhodobě roste. 

Konkrétně mezi obyvateli Hořovic stoupl z 251 ke konci roku 2015 na 310 v polovině roku 2018, 

tj. o 23,5 %. Za stejné období se zvýšil v celém ORP Hořovice počet příjemců z 992 na 1 136, tj. o 

14,5 %. V Hořovicích tedy rostl počet příjemců téměř dvakrát rychleji než v rámci celé ORP. 

Zatímco v rámci města Hořovice zůstává podíl žen mezi příjemci PnP relativně stabilní, a to 

přibližně kolem 64 procent, v území ORP jejich podíl mírně stoupá, a to přibližně v rozpětí od 61 % 

do 63 %. Důvodem může být opět stabilnější skladba příjemců PnP kvůli většímu zastoupení těch, 

kteří žijí v pobytových zařízeních pro seniory, kde jsou ženy více zastoupeny. 

Tabulka 6a: Vývoj počtu příjemců příspěvku na péči v období 12/2015 až 06/2018 v území města Hořovic 

 
Měsíc 

12/2015 12/2016 12/2017 6/2018 

Celkem 251 277 305 310 

z toho ženy 159 172 192 199 

 

příjemci 
ve stupni 
závislosti 

a věku 

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

 0-7 let  2  3 0 1  1  3 1 0  3  2 2 0  3  1 2 0 

 8-18 let  7  2 5 0  6  4 5 2  6  5 5 4  5  7 5 4 

 19-26 let  4  1 1 3  2  1 2 3  2  0 2 1  2  0 2 1 

 27-65 let  11  25 10 8  10  27 12 9  16  29 11 9  18  28 13 9 

 66-75 let  10  12 12 3  14  20 14 1  15  17 15 4  14  19 16 4 

 76-85 let  22  39 16 11  20  38 31 7  14  40 31 6  19  42 26 6 

 
86 a více 

let 
 10  9 15 9  10  9 18 7  10  22 24 10  6  23 23 12 

Celkem 66 91 59 35 63 102 83 29 66 115 90 34 67 120 87 36 

Zdroj: MPSV 

Příspěvek na péči II. stupně je dlouhodobě nejčastěji pobíraným příspěvkem jak v rámci Hořovic, 

tak i celého území ORP. Stejně tak z dlouhodobého hlediska platí, že mezi příjemci z řad obyvatel 

Hořovic i ORP je druhým nejčastějším příspěvek III. stupně. Pouze v roce 2015 převážili v rámci 

Hořovic příjemci I. stupně (66) nad příjemci II. stupně (59), poté se již poměr převrátil. 
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Tabulka 6b: Vývoj počtu příjemců příspěvku na péči v období 12/2015 až 06/2018 v územním obvodu ORP Hořovice 

 
Měsíc 

12/2015 12/2016 12/2017 6/2018 

Celkem 992 1 072 1 138 1 136 

z toho ženy 611 656 702 709 

 

příjemci 
ve stupni 
závislosti 

a věku 

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

 0-7 let 7 8 6 6 7 10 4 2  11  7  9  2  10  9  8  2 

 8-18 let 29 15 16 8 26 22 14 13  26  20  16  16  27  23  15  14 

 19-26 let 6 4 5 11 5 6 5 9  7  6  6  8  7  6  7  7 

 27-65 let 66 83 47 28 61 89 54 32  65  86  53  32  65  83  58  30 

 66-75 let 38 61 38 15 46 69 47 13  63  72  54  16  60  77  53  17 

 76-85 let 73 109 86 42 78 112 101 42  77  126  98  37  78  120  97  37 

 
86 a více 

let 
25 54 59 47 31 66 66 42  26  75  83  41  19  72  90  45 

Celkem 244 334 257 157 254 374 291 153 275 392 319 152 266 390 328 152 

Zdroj: MPSV 

4.3 Dávky státní sociální podpory 

Stejně jako počet příjemců příspěvku na péči roste také počet příjemců příspěvku na mobilitu 

(Tabulka 7). V rámci Hořovic stoupl v období 2014 až 2018 o 12,5 %, v ORP činí tento nárůst 

necelých 15 %. Naopak počet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku podle údajů MPSV 

meziročně výrazně kolísal a v roce 2018 se vrátil zpět na úroveň roku 2014, to znamená na 2 

vyplacené příspěvky za rok v městě Hořovice a 11 na území celého ORP. 

Tabulka 7: Průměrný měsíční počet příjemců dávek státní sociální podpory za sledovaný rok 

Typ dávky Město Hořovice ORP Hořovice 

Rok Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na zvláštní 
pomůcku 

3 10 5 6 2 11 17 21 19 11 

Příspěvek na mobilitu 208 202 206 215 234 762 800 801 842 875 

Zdroj: MPSV 

V letech 2015 až 2017 byly počty příjemců v obou územích výrazně vyšší, v rámci města Hořovic 

byl rok 2015 (10), v celém ORP kulminovalo čerpání tohoto příspěvku v roce 2016 (21). Nejnovější 

hodnoty z roku 2018 jsou tak zlomkem těchto nejvyšších počtů. 
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4.4 Držitelé průkazu OZP 

V obou sledovaných územích, městě Hořovice i ORP Hořovice, počet držitelů průkazů OZP 

v průběhu let 2014 až 2018 postupně narůstal. Početně nejvýraznější skupinou jsou držitelé 

průkazu ZTP. Jejich počet stoupl mezi roky 2014-18 v městě Hořovice ze 136 na 206 (tj. o 51,4 %) 

v celém ORP pak z 578 na 763 (tj. o 32 %). Nárůst je tedy výrazně větší v rámci Hořovic než celého 

ORP. 

Tabulka 8: Vývoj počtu držitelů průkazu OZP v podle jednotlivých kategorií v letech 2015 až 2018. 

  

Město Hořovice 

Počet držitelů průkazů ke konci roku 

2015 2016 2017 2018 

Typ průkazu TP ZTP ZTP/P TP ZTP ZTP/P TP ZTP ZTP/P TP ZTP ZTP/P 

Věk 
držitele 

0 - 7 let 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

8 - 18 let 0 4 0 0 6 2 0 5 3 0 5 1 

19 - 26 let 2 2 5 2 0 6 1 1 3 0 2 4 

27 - 65 let 4 38 42 4 43 39 5 44 39 7 48 37 

66 - 75 let 1 32 15 3 36 11 4 40 11 2 48 9 

76 - 85 let 3 48 16 4 51 21 4 52 17 4 66 19 

86 a více let  0 11 5 1 19 5 1 26 7 1 36 9 

Celkem 10 136 83 14 156 84 15 169 80 14 206 79 

  

ORP Hořovice 

Počet držitelů průkazů ke konci roku 

2015 2016 2017 2018 

Typ průkazu TP ZTP ZTP/P TP ZTP ZTP/P TP ZTP ZTP/P TP ZTP ZTP/P 

Věk 
držitele 

0 - 7 let 0 3 9 0 3 6 0 2 6 0 2 4 

8 - 18 let 5 11 18 1 13 22 1 11 27 1 13 26 

19 - 26 let 2 5 13 3 4 14 2 7 13 1 8 19 

27 - 65 let 23 193 143 19 192 143 24 183 144 23 178 137 

66 - 75 let 13 173 47 16 189 42 21 219 43 19 242 42 

76 - 85 let 8 149 60 9 154 60 12 168 51 11 205 55 

86 a více let  0 44 29 2 63 35 3 88 38 3 115 42 

Celkem 51 578 319 50 618 322 63 678 322 58 763 325 

Zdroj: MPSV 

Nejpočetnější skupinou držitelů průkazů OZP je střední věková kategorie (27-65 let), což je však 

dáno také jejím velmi širokým věkovým rozpětím.  Pokud bychom tuto skupinu rozdělili do 

menších věkových kohort a porovnali je se zbytkem tabulky, pravděpodobně by se ukázalo, že 

největší výskyt průkazů OZP je ve skutečnosti u příslušníků starších věkových skupin v rozpětí 66 

až 85 let. 
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5 Lidé ohrožení sociálním vyloučením 

5.1 Exekuce 

Pohled na osoby s nesplacenými závazky nabízí statistika exekucí v městě Hořovice (Tabulka 9a), 

a v území ORP Hořovice (Tabulka 9b). Tato data jsou k dispozici na webových stránkách 

mapaexekuci.cz, který provozuje nezisková organizace Otevřená společnost společně 

s Ekumenickou akademií. Projekt čerpá z centrální evidence exekucí, kterou spravuje 

Exekutorská komora ČR.3 Součástí projektu je rovněž dluhové poradenství. 

Tabulka 9a: Statistika exekucí v území města Hořovice  

EXEKUCE OBEC HOŘOVICE 2017 2016 

Podíl osob v exekuci  9,95 % 9,52 % 

Meziroční změna počtu osob v exekuci +4,50 %  

Průměrný počet exekucí na osobu  5,3 5,1 

Průměrná jistina na osobu  429 590,- Kč  669 810,- Kč  

Medián jistiny na osobu  124 128,- Kč  

Počet osob v exekuci  575 550 

Celkový počet exekucí  3 054 2 806 

Podíly dle věku    

Podíl dětí a mladistvých  1 %  

Podíl osob ve věku 18 až 29 let  13 %  

Podíl seniorů (+ 65 let)  7 %  

Podíly dle počtu exekucí   

Podíl osob s 1 exekucí  31 %  

Podíl osob s 2 exekucemi 12 %  

Podíl osob s 3-9 exekucemi 40 %  

Podíl osob s 10-29 exekucemi 16 %  

Podíl osob s 30 a více exekucemi 1 %  

Zdroj: Mapa exekucí (www.mapaexekuci.cz) 

Tabulka 9b: Statistika exekucí v územním obvodu ORP Hořovice 

EXEKUCE ORP HOŘOVICE 2017 2016 

Podíl osob v exekuci  6,88 % 6,66 % 

Meziroční změna počtu osob v exekuci +3,3 %  

Průměrný počet exekucí na osobu  5,2 4,5 

Průměrná jistina na osobu  344 673,- Kč  451 759,- Kč  

Medián jistiny na osobu  125 520,- Kč   

Počet osob v exekuci  1 710 1 655 

                                                           
3 Poslední dostupná data se týkají roku 2017. Za rok 2018 odmítla Exekutorská komora ČR dát aktualizovaná data v rozdělení za 
jednotlivé obce pro projekt Mapa exekucí k dispozici. 

http://www.mapaexekuci.cz/
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Celkový počet exekucí  8 889 24 848 

Podíly dle věku    

Podíl dětí a mladistvých  1 %  

Podíl osob ve věku 18 až 29 let  11 %  

Podíl seniorů (+ 65 let)  7 %  

Podíly dle počtu exekucí   

Podíl osob s 1 exekucí  30 %  

Podíl osob s 2 exekucemi 13 %  

Podíl osob s 3-9 exekucemi 40 %  

Podíl osob s 10-29 exekucemi 16 %  

Podíl osob s 30 a více exekucemi 1 %  

Zdroj: Mapa exekucí (www.mapaexekuci.cz) 

Z údajů za obě sledovaná území, tedy město Hořovice a ORP Hořovice, vyplývá, že v městě 

Hořovice bylo v rozmezí let 2016 a 2017, která Mapa exekucí obsahuje, v exekuci 10 % a v rámci 

ORP necelých 7 % obyvatel. Meziročně tyto podíly, stejně jako většina dalších ukazatelů, stouply. 

Alarmující přitom je současně to, že největší podíl z lidí v exekuci tvořili ti, kteří měli nikoli jednu, 

ale 3 až 9 exekucí současně. V Hořovicích i v území ORP se to týkalo v roce 2017 dvou pětin (40 

%) lidí v exekuci. 

5.2 Mimořádná okamžitá pomoc 

Ze statistik získaných z MPSV je možné získat další úhel pohledu na lidi v obtížné finanční situaci 

v námi sledovaných územích, a sice prostřednictvím statistiky vyplacených sociálních dávek 

zaměřených na tuto cílovou skupinu. Prvním typem z nich jsou dávky mimořádné okamžité 

pomoci (Tabulka 10). Z ní je patrné, že celkový počet těchto dávek, které byly vyplaceny v rozmezí 

let 2015 až 2018, postupně výrazně klesá, a to na úrovni města Hořovice i celého území ORP.  

Zatímco v roce 2015 bylo v městě Hořovice vyplaceno 25 takových dávek, v roce 2018 to bylo již 

jen 5, tedy pouhá pětina. V rámci ORP je klesající trend o něco méně výrazný, přesto však silný. 

Hodnota vyplacených dávek v roce 2018 (20) tvoří pouhé dvě pětiny počtu z roku 2015 (57).  

Dlouhodobě nejčastějším důvodem vyplacení mimořádné okamžité pomoci byly „činnosti 

dítěte“, tedy například příspěvek na kroužky a volnočasové aktivity dětí z rodin v obtížné finanční 

situaci. S poměrně velkým odstupem následovaly „předměty dlouhodobé spotřeby“ a 

„jednorázový výdaj“, které bývají často použity například na opravu porouchaného domácího 

spotřebiče, koupi nezbytného zařízení domácnosti nebo jiné neplánované či neodkladné výdaje. 

 

 

 

http://www.mapaexekuci.cz/
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Tabulka 10: Počet vyplacených dávek mimořádné okamžité pomoci ve sledovaném roce 

 Město Hořovice ORP Hořovice 

Rok Rok 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Celkem 25 21 13 5 57 43 41 20 

z toho  - újma na zdraví (§ 2, odst. 3 
zákona**) 

0 1 2 0 0 3 10 2 

 - vážná mimořádná událost (§ 
2, odst. 4) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 - jednorázový výdaj (§ 2, odst. 
5a) 

4 3 3 0 8 6 8 3 

 - předměty dlouhodobé 
potřeby (§ 2, odst. 5b) 

5 6 2 3 9 6 7 4 

 - činnosti dítěte (§ 2, odst. 5c) 13 9 5 2 32 20 12 5 

 - sociální vyloučení (§ 2, odst. 
6) 

3 2 1 0 8 8 4 6 

Zdroj: MPSV 

Mezi oběma sledovanými územími není z hlediska struktury těchto dávek co do jejich využití 

patrný významný rozdíl. Jedinou výraznější výjimku tvoří počty dávek vyplacených z důvodu 

„sociálního vyloučení“, kde je patrný spíše setrvalý stav v území celého ORP, zatímco na straně 

klientů žijících v Hořovicích byl vidět pokles poskytnutých dávek tohoto druhu až na nulu. 

5.3 Příspěvek na živobytí 

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem 

osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o 

životním a existenčním minimu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po 

odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. 

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy 

a možností. Pro stanovení živobytí okruhu společně posuzovaných osob se jednotlivé částky 

živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. 

Tabulka 11a: Počet vyplacených příspěvků na živobytí ve sledovaném roce 

Typ dávky 
Město Hořovice ORP Hořovice 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na živobytí 56 47 36 33 145 117 101 89 

Zdroj: MPSV 

Počet obyvatel města Hořovic a celého území ORP Hořovice, kteří patřili k příjemcům příspěvku 

na živobytí, v uplynulých letech poměrně výrazně klesal. V rámci Hořovic došlo v období 2015-18 

k poklesu o 41 % (z 56 na 33), v celém ORP se jejich počet snížil o necelých 39 % (ze 145 na 89). 

Ruku v ruce s tím se zmenšil také počet společně posuzovaných osob pro přiznání nároku na 
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tento příspěvek (Tabulka 11b), a to v rámci Hořovic ze 117 na 69 (tj. o více než 39 %), v celém 

ORP pak z 319 na 183 (tj. o téměř 43 %).  

Tabulka 11b: Průměrný měsíční počet společně posuzovaných osob 

Typ dávky 
Město Hořovice ORP Hořovice 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na živobytí 117 105 71 69 319 263 227 183 
Zdroj: MPSV 

Pravděpodobným vysvětlením tohoto trendu může být souvislost s klesající nezaměstnaností, 

která přináší i sociálně nejslabším skupinám obyvatel možnost příjmů, díky nimž mohou opustit 

kategorii, pro kterou je příspěvek na živobytí coby poslední záchrana určen.   

 

6 Bydlení 

Poslední zde rozebíranou oblastí, v níž se setkává zájem sociální práce ze strany OSVZaŠ, 

poskytovatelů sociálních služeb a komunitního plánování, je oblast bydlení.  

6.1 Příspěvek na bydlení 

Jeden z relevantních pohledů na problematiku bydlení ve zkoumaném území představují 

statistiky MPSV ohledně čerpání příspěvku na bydlení v městě Hořovice a ORP Hořovice. Z nich 

vyplývá, že celkový počet vyplacených dávek v obou územích postupně klesá. Od roku 2014 do 

roku 2018 se v městě Hořovice snížil počet měsíčně vyplacených příspěvků na bydlení ze 103 na 

81, to znamená o 21 procent, zatímco v celém ORP došlo k poklesu z 285 příspěvků za měsíc na 

202, tj. o více než 29 procent. 

Největší část příspěvků v městě Hořovice, zhruba tři čtvrtiny, jsou vypláceny osobám, které jsou 

vůči majiteli bytu v nájemním vztahu. V rámci celého ORP jsou počty příjemců nájemců bytů a 

těch, kteří bydlí ve vlastním bytě, mnohem vyrovnanější. Je to dáno na jedné straně větší 

hustotou nájemního bydlení ve městě a na druhé straně větším podílem individuálního bydlení 

(rodinných domů) mimo město. Navzdory tomuto rozdílu je u obou těchto dominantních 

kategorií patrný zřetelný pokles počtu příjemců mezi sledovanými roky. 
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Tabulka 12: Průměrný měsíční počet příjemců dávek státní sociální podpory za sledovaný rok 

 Město Hořovice ORP Hořovice 

Typ dávky Rok Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na bydlení 103 100 99 90 81 285 254 259 235 202 

z 
toho 
podle 

vztahu k bytu           

nájemce 61 62 69 67 61 135 128 134 128 104 

člen družstva 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 

vlastník 41 36 28 21 18 145 125 121 105 95 

manžel vlastníka 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 

počtu spol. 
posuzovaných 

osob 

          

1 32 31 32 27 28 93 84 90 82 69 

2 29 28 24 23 19 76 66 62 58 54 

3 25 26 28 27 22 57 56 64 55 46 

4 10 8 10 10 10 43 35 31 28 24 

5 5 5 4 2 1 13 9 9 9 7 

6 a více 2 2 1 1 1 3 4 3 3 2 

Zdroj: MPSV 

Nejčastější kategorií žadatelů o příspěvek na bydlení jsou lidé, kteří jsou posuzováni samostatně, 

to znamená většinou ti, kteří žijí v bytě, na který pobírají dávku, sami. Druhé v pořadí jsou celého 

ORP společně posuzované dvojice, tedy zpravidla páry obývající společně byt, ve městě je mírně 

převyšují tříčlenné domácnosti, pravděpodobně nejčastěji rodiny s jedním dítětem nebo 

samotný rodič se dvěma dětmi. Ani další dvě skupiny vícečetných domácností do počtu čtyř členů 

příliš nezaostávají. U všech těchto kategorií je zároveň patrný sice mírný, avšak dlouhodobě 

pokračující pokles počtu příjemců příspěvku na bydlení. 

6.2 Doplatek na bydlení 

Doplatek na bydlení je sociální dávkou, která je vyplácená tehdy, pokud ani příspěvek na bydlení 

nepostačuje k pokrytí nákladů jednotlivce nebo společně posuzovaných osob na zajištění bydlení. 

Jedná se o dávku pomoci v hmotné nouzi. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po 

zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za 

dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. 

Také v případě doplatku na bydlení lze pozorovat pokles počtu vyplacených dávek, a to jak 

v městě Hořovice, tak i v celém území ORP, a to mezi roky 2015 a 2018 přibližně o pětinu (z 23 na 

19, respektive z 55 na 43).  
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Tabulka 13a: Počet vyplacených doplatků na bydlení ve sledovaném roce 

Typ dávky 
Město Hořovice ORP Hořovice 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Doplatek na bydlení 23 22 19 19 55 51 45 43 

Zdroj: MPSV 

Tabulka 13b: Průměrný měsíční počet společně posuzovaných osob 

Typ dávky 
Město Hořovice ORP Hořovice 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Doplatek na bydlení 52 55 41 42 137 127 108 107 

Zdroj: MPSV 

Vývoji počtu vyplacených doplatků na bydlení (Tabulka 13a) odpovídal také vývoj počtu společně 

posuzovaných osob, kterým byla tato dávka vyplacena (Tabulka 13b).  V městě Hořovice klesl 

jejich počet z 52 na 42, zatímco v celém území ORP ze 137 na 107.  

 

7 Shrnutí hlavních zjištění 

 Ve sledovaných letech od roku 2015 do roku 2018 narostl celkový počet klientů, s nimiž 

sociální odbor aktivně pracoval. Rostoucí počet klientů se projevil především v kategorii 

nezaměstnaní, lidé s majetkovými problémy, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se 

zdravotním postižením. S celkovým nárůstem počtu klientů se zvyšuje také počet klientů z 

řad seniorů, tento nárůst je výraznější než nárůst celkového počtu klientů. 

 Celkový počet dětí, s nimiž v letech 2015 až 2018 pracoval OSPOD, zůstal v průběhu 

sledovaných let bez významnějších změn. Počty dětí v péči kurátora za poslední čtyři roky 

klesají, srovnáme-li údaje s daty za starší období (2009 až 2012), zjistíme, že v dlouhodobém 

horizontu tyto počty spíše kolísají. 

 V letech 2013 až 2018 výrazně klesl počet příjemců přídavku na dítě, a to jak v městě Hořovice 

(o 36,3 %), tak i v celém území ORP Hořovice (o 50,7 %). Naopak v případě rodičovského 

příspěvku byl zaznamenán mnohem mírnější pokles (přibližně o jednu desetinu) a vývoj počtu 

vyplaceného porodného byl značně kolísavý. 

 V polovině roku 2018 bylo v celém ORP evidováno 1 136 příjemců PnP, z nichž více než tři 

pětiny tvořily ženy (709, tj. 62 %). Více než čtvrtina příjemců PnP (310, tj. přes 27 %) měla 

trvalé bydliště v Hořovicích. 

 V městě Hořovice i v celém ORP byly nejpočetnější příjemci PnP ve II. stupni závislosti (120 

respektive 390), kteří tak tvořili 39 % (Hořovice) a 34 % (ORP Hořovice) všech příjemců. 

 Počet příjemců PnP v rámci města Hořovic i celého ORP postupně roste. Konkrétně mezi 

obyvateli Hořovic stoupl z 251 v prosinci 2015 na 310 v červnu 2018, tj. o 23,5 %. Za stejné 

období se zvýšil v celém ORP Hořovice počet příjemců z 992 na 1 136, tj. o 14,5 %. 
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 Z údajů Mapy exekucí za město Hořovice a ORP Hořovice vyplývá, že v městě Hořovice bylo 

v rozmezí let 2016 a 2017 v exekuci necelých 10 % respektive necelých 7 % obyvatel. 

Alarmující je přitom to, že největší podíl z lidí v exekuci (40 %) tvořili ti, kteří měli nikoli jednu, 

ale 3 až 9 exekucí současně. 

 Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných v ORP Hořovice mezi roky 2015 až 2017 výrazně 

klesl, a sice ze 700 na 459, tj. o téměř 35 %. 

 Celkový počet sledovaných vyplácených sociálních dávek, které jsou určeny pro lidi ohrožené 

sociálním vyloučením, v městě Hořovice i v celém ORP v rozmezí let 2015 až 2018 postupně 

klesá.  V případě mimořádné okamžité pomoci bylo v městě Hořovice vyplaceno 25 těchto 

dávek, v roce 2018 to bylo již pouze 5, tedy téměř o čtyři pětiny méně. U příspěvku na živobytí 

byl pokles menší, přesto však velmi značný, a sice ze 145 na 89 vyplacených dávek v rámci 

celého ORP, čili přibližně dvoupětinový. 

 Od roku 2014 do roku 2018 se v městě Hořovice snížil počet měsíčně vyplacených příspěvků 

na bydlení ze 103 na 81, to znamená o 21 %, zatímco v celém ORP došlo k poklesu z 285 

příspěvků za měsíc na 202, tj. o více než 29 %. 

 Naprostá většina příspěvků na bydlení, zhruba tři čtvrtiny, jsou v městě Hořovice vypláceny 

lidem, kteří jsou vůči majiteli bytu v nájemním vztahu. V rámci celé ORP je jejich podíl 

přibližně poloviční, druhou polovinu tvoří převážně obyvatelé žijící ve vlastním bydlení. 

Nejčastější kategorií příjemců tohoto příspěvku tvoří lidé žijící v jednočlenné domácnosti, 

následují obyvatelé dvou až tříčlenných domácností. 

 Doplatek na bydlení, který je dávkou hmotné nouze, pobíralo v roce 2018 celkem 43 obyvatel 

ORP Hořovice, z nichž 19 mělo trvalé bydliště v městě Hořovice. V porovnání s rokem 2015 

jejich počet klesl o 12 (ORP) respektive 4 (město).  


