
Dokumentace datové sady (DS) 
 

Název DS:  

Zařízení sociálních služeb podle obcí 

 

Popis datové sady: 

Datové sada obsahuje statistické údaje o počtu zařízení sociálních služeb v obcích České republiky.  

 

Metodické poznámky 

V datové sadě publikujeme pouze údaje o počtu mést v různých typech zařízení sociální péče. 

Zařízení sociální péče jsou ústavy, které poskytují péči důchodcům, osobám zdravotně postiženým, 

osobám sociálně nepřizpůsobeným a bezdomovcům. Ukazatel charakterizuje síť zařízení sociální péče 

v ČR bez ohledu na zřizovatele. 

V datové sadě je uveden počet zařízení určitého typu v obci jen v případě, že se vyskytuje alespoň 

jedno takové zařízení.  

 

Zdroj dat: 

Údaje této datové sady jsou převzaty z administrativního zdroje Ministerstva práce a sociálních věcí. 

.  

Datová sada: 

Údaje v datové sadě odpovídají údajům zveřejněným v tabulce veřejné databáze ČSÚ  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-

parametry&pvo=SZB13&sp=A&pvokc=&katalog=30850&z=T 

 

Struktura dat: 
Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva 

ohraničeny znakem " (uvozovky), oddělovačem položek je čárka,. 

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota. 

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel a třídění dle druhu 

sociálního zařízení), časového (referenční období) a územního (území).   

SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

idhod unikátní identifikátor údaje 

Veřejné databáze ČSÚ 

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji  

hodnota zjištěná hodnota  v numerickém formátu, vyjadřuje statistický údaj 

v četnostních jednotkách 

stapro_kod kód statistické proměnné  v datové sadě pouze 6098 – počet zařízení 

sociálních služeb 

 

dsz_cis kód číselníku pro druh 

sociálního zařízení 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=SZB13&sp=A&pvokc=&katalog=30850&z=T
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=SZB13&sp=A&pvokc=&katalog=30850&z=T


SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

dsz_kod kód položky číselníku pro druh 

sociálního zařízení 

 

rok rok referenčního období ve formátu RRRR 

obec_kod kód položky číselníku pro obec  kód položky z číselníku obcí 43 

obec_txt text položky číselníku obcí  
 

okres_kod kód položky číselníku pro okres kód položky z číselníku okresů 101,  

okres_txt text položky pro okres okres, do kterého příslušná obec patří 

dsz_txt text položky číselníku pro druh 

sociálního zařízení 

 

 

Použité číselníky a referenční údaje: 
 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém 

ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a 

klasifikace).  

V datové sadě se vyskytují: 

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele 

Kód TEXT 

6098 Počet zařízení sociální péče 
 

 

Číselník pro druh sociálního zařízení - kód číselníku ČSÚ 2910,  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=2910&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

Číselník Kód položky Text položky 

2910 102 Sociální poradny 

2910 108 Služby rané péče 

2910 114 Nízkoprahová denní centra 

2910 115 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

2910 118 Sociálně terapeutické dílny 

2910 120 Terapeutické komunity 

2910 121 Centra denních služeb 

2910 122 Zařízení pro krizovou pomoc 

2910 123 Centra sociálně rehabilitačních služeb 

2910 124 Intervenční centra 

2910 125 Služby následné péče 

2910 128 Stacionáře denní 

2910 129 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

2910 130 Domovy pro seniory 

2910 131 Azylové domy 

2910 132 Domy na půl cesty 

2910 133 Chráněné bydlení 

2910 134 Noclehárny 

2910 135 Domovy se zvláštním režimem 

2910 156 Stacionáře týdenní 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele
javascript:openJsWindow('metastapro',%20'staproident=6096&datpohl=1546210800000')
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=2910&typdat=0&cisjaz=203&format=0


 

 

Číselníky pro území 

kódy číselníku obcí ČSÚ 43 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

kódy číselníku okresů ČSÚ 101 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Časové vymezení 

Datové sada obsahuje údaje k 31. 12. 2018.  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

