
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rodinná politika na úrovni  
obcí a krajů. 

 
Principy a východiska 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Věra Kuchařová  

Kamila Svobodová 

Anna Šťastná 

František Podrápský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÚPSV, v.v.i. Praha 

2014 



Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: 
 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) 
Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) 
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) 
Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) 
Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR)  
Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha)  
Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) 
doc. Ing. Olga Poláková, CSc. (Metropolitní univerzita Praha) 
 

 

 

 

Autoři: 

Věra Kuchařová (Ed., kapitoly 2, 3) 

Kamila Svobodová (kapitoly 3.4.1, 3.6.1) 

Anna Šťastná (kapitoly 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.8.1) 

František Podrápský (kapitola 3.10) 

 

Externí spolupráce:  

Sylva Höhne (zpracování výběrového šetření) 

Radomíra Keršnerová (podklady pro legislativní kontext)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
Praha 2, Karlovo náměstí 1 
jako svou 485. publikaci  
Vyšlo v roce 2014, 1. vydání, počet stran 143 
Tisk: VÚPSV, v.v.i. 
 
Recenze:  Mgr. Marie Oujezdská 
   Ing. Vít Janků  
 
ISBN 978-80-7416-210-7 
 
http://www.vupsv.cz 



 

Abstrakt 

Předkládaná monografie se věnuje koncepčním východiskům a základním principům a 
strategiím koncipování rodinné politiky na lokální a regionální úrovni. Obecná teoreticko-
koncepční a metodologická východiska koncipování lokální a regionální rodinné politiky 
jsou rozpracována z hlediska možností jejich uplatnění a specifikace pro obce různých 
velikostí, s různou sociodemografickou strukturou a ekonomickými podmínkami.  

Návrhy postupů při realizaci rodinné politiky jsou tvořeny na základě zmapování 
dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností (publikace zahrnuje i 
výsledky šetření názorů a zkušeností představitelů obcí), vč. příkladů dobré praxe. 
Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné 
politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodických a koncepčních podkladů pro 
rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.  

Úvodní část monografie se zaměřuje na objasnění významu lokální a regionální rodinné 
politiky a shrnuje názory a zkušenosti českých odborníků týkající se jejího pojetí, 
úlohy a významu. Následující části se zabývají obecnými požadavky na formulování 
koncepce místní a krajské rodinné politiky a jejím institucionálním zakotvením.  

Publikace je zpracována na základě několika hlavních zdrojů. Jsou to zaprvé doporučení 
a zkušenosti lidí, kteří se prakticky nebo teoreticky danou problematikou zabývají a 
výsledky kvantitativního a kvalitativního šetření provedeného v rámci projektu „Soubor 
opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění 
v praxi“. Využity jsou také zkušenosti představitelů obcí s praktickým prováděním 
rodinně politických opatření a aktivit, jak jsou zaznamenány např. v dokumentech 
soutěže Obec přátelská rodině a v publikovaných materiálech obcí, organizací a dalších 
aktérů.  

Na tuto monografii navazuje metodická publikace zaměřená na konkrétní návody a 
příklady dobré praxe - Kuchařová, V., Barvíková, J., Svobodová, K., Šťastná, A.: 
Lokální a regionální rodinná politika v praxi. Praha. VÚPSV, v.v.i. 2014. 

 

Klíčová slova: rodinná politika; lokální rodinná politika; regionální rodinná politika; 
opatření rodinné politiky; uznání a podpora rodiny 

 

 

Abstract 

The presented publication deals with the conceptual foundations and basic principles 
and strategies of designing family policy on the local and regional levels. General 
theoretical-conceptual and methodological foundations of designing local and regional 
family policy are being analysed from the perspective of the options of their 
implementation and optimisation for municipalities of varying sizes, with a different 
socio-demographic structure and different economic conditions. 

The proposed measures have been derived by mapping the existing expert knowledge 
and practical experiences (using the results of a survey of opinions and experiences of 
municipal representatives, among other sources), including best practice examples. 
They are meant to serve as a methodical basis especially for municipalities to plan and 
design their family policy, but also for regions and the MoLSA to devise methodical 
and conceptual guidelines for family policy implemented on lower levels. 

The introductory part of the publication clarifies the meaning of local and regional 
family policy and summarizes the opinions and experiences of Czech experts regarding 
its framing, purpose and significance. The following parts deal with the general 



requirements of formulating local and regional family policy strategies and its 
institutional anchorage. 

The publication builds on a few main sources. They include recommendations and 
experiences of people who deal with the topic theoretically or practically and the 
results of an original quantitative and qualitative survey. The authors have also 
analysed municipal representatives’ experiences with the practical implementation of 
family policy measures and activities, as documented for example in the materials of 
the annual “Family Friendly Municipality” contest and materials published by 
municipalities, organisations and other actors. 

The monograph forms the first part of a two-volume outcome from the project “A 
collection of family policy provisions on the regional and local levels and the conditions 
of their practical implementation”, being followed by a methodical publication 
presenting specific guidelines and best practice examples - Kuchařová, V., Barvíková, 
J., Svobodová, K., Šťastná, A.: Local and regional family policy in practice. Praha. 
VÚPSV, v.v.i. 2014. 

 

Key words: family policy; local family policy; regional family policy; family policy 
measures; recognition and support for families 
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MMB – Magistrát města Brna 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ – mateřská škola 

NNO – nestátní neziskové organizace 

OPR – Obec přátelská rodině 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OÚ – obecní úřad 

RC – rodinné centrum 

RP – rodinná politika 

RRP – regionální rodinná politika 

ZŠ – základní škola 
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1. Úvod  

Rodinná politika je v dnešním pojetí souhrnem opatření a aktivit na základě 
definovaných cílů a principů ve prospěch rodin a jejich členů, a tím ve prospěch celé 
společnosti. Tato opatření se realizují na různých úrovních a jen jejich propojenost 
zajišťuje efektivnost a komplexnost dané politiky. Přes podporu rodin jako základních 
jednotek společnosti je iniciován mj. rozvoj lidského kapitálu nebo prevence negativ-
ních jevů u mládeže. Na prosperitě rodiny „závisí udržitelný rozvoj naší společnosti, 
rozvoj kulturní, sociální i ekonomický“ (Národní koncepce rodinné politiky, MPSV 2005). 
Úkolem rodinné politiky je oceňovat rodiny ve všech jejich funkcích a podle potřeby je 
podporovat v různých jejich formách či fázích rodinného cyklu a zejména v obtížných 
životních situacích. Takto pojatá rodinná politika, má-li plnit obecné i lokálně specifické 
cíle, se musí realizovat komplementárně na úrovni státu, regionů a obcí. Přesto byl 
význam lokální a regionální politiky doposud většinou podceňovaný, a to jak ve 
výzkumu, tak v praxi státních a samosprávných orgánů. Současně s prosazováním 
vládní rodinné politiky v posledních 15 letech však čeští experti stále více zdůrazňují 
nezastupitelnost její role na obcích a nutnost vytvoření finančních a kompetenčních 
podmínek pro lokální a regionální rodinnou politiku. Pro ně jsou zásadní takové principy 
jako subsidiarita, cílenost a otevřenost, transparentní institucionální báze a také 
spolupráce různých subjektů působících ve sféře veřejné, soukromé a neziskové (kraje, 
obce, NNO a zájmová sdružení, spolky, kluby i komerční sektor-zaměstnavatelé). 
Propojení jejich aktivit lze nejlépe zajistit právě na lokální úrovni. Podle principu 
subsidiarity pak musí být obcím a krajům ponecháno rozhodování o formě jejich 
rodinné politiky (Rodinná politika, 2005). Stejně tak je ovšem stát povinován plnit 
svou metodickou a konzultační roli v této oblasti.  

V současné době není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionálních a 
lokálních programů práce s rodinami a podpory rodin, ani zajištění institucionální zá-
kladny systematické podpory. Ačkoliv obce a města realizují řadu opatření ve prospěch 
dětí, seniorů či celých rodin, do velké míry v rámci svých zákonných povinností, 
většinou nemají koncepci rodinné politiky a chybí jim zkušenosti v tom, jak 
komplexněji zabezpečit potřeby rodin a jak zde využívat svých kompetencí. Často jim 
chybí (schopnost získat) znalosti o potřebách rodin, jak funkčních, tak problémových, 
které lze nejlépe uspokojovat na lokální úrovni. Na centrální úrovni přitom nejsou k 
dispozici dostatečné znalosti o rozsahu a obsahu či koncepčnosti aktivit obcí a krajů na 
podporu rodin, což znesnadňuje plnění metodické role ústředních orgánů. Větší 
prostorová a sociální blízkost, neformálnost vztahů i přirozená sociální kontrola dávají 
na lokální úrovni pro realizaci řady rolí rodinné politiky výhodnější prostor. Lokální 
společenství a místní orgány mohou také např. účinněji reagovat ve stárnoucí společ-
nosti na narůstající požadavky na zkvalitňování života seniorů vytvářením podmínek 
pro život v místě bydliště nebo v blízkosti jejich rodin, podporovat mezigenerační 
solidaritu apod. Stát má omezenější možnosti v oblasti zkvalitňování rodinných i 
mezigeneračních vztahů, stejně jako posilování rodičovských kompetencí.  

Hlavní specifikum rodinné politiky v krajích a obcích je nezávisle na ideových 
východiscích spatřováno ve vytváření prorodinného klimatu a podpůrné infrastruktury i 
v posilování autonomie rodin a jejich kompetencí, a to jak oceňováním přínosu rodin, 
tak dle potřeby poskytováním včasné podpory (Komplexní analýza sociálně-ekono-
mické situace rodin v ČR a návrhy na prorodinná opatření, STEM 2002). V rámci 
sociálních opatření je žádoucí hlavně rozvoj prorodinných služeb. Oblast materiální 
podpory rodin, třebaže je zajišťována především dávkovými a daňovými systémy, lze 
doplňkově organizovat na lokální či regionální úrovni např. v oblasti bydlení (z místních 
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podmínek vycházející cílená opatření podporující jak mladé rodiny, tak životní podmín-
ky seniorů) nebo vytvářením místní infrastruktury (podporující vzdělávání, zaměstnání, 
rodinné aktivity aj.). Jednou z ústředních oblastí rodinné politiky je sladění pracovního 
a rodinného života v zájmu podpory zaměstnanosti, rovných šancí žen a mužů i 
formování nových generací, ale také podpory rodin v péči o další členy - zdravotně 
postižené, nemocné, seniory atd. 

Relevantním aktérům rodinné politiky doposud chybí rozpracovaný metodický 
základ, který by mj. identifikoval jejich kompetence a role a ukázal, jak koncipovat 
regionální rodinnou politiku s ohledem na místní ekonomická, sociální a kulturní speci-
fika i potřeby rodin. Účelem této monografie je vytvořit takový základ, který by sloužil 
jak krajům a obcím pro koncipování rodinné politiky, tak MPSV k vytváření metodic-
kých a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku na nižších úrovních. Předkládaná 
publikace se věnuje zejména koncepčním východiskům a základním principům a 
strategiím koncipování rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Navazuje na něj 
další publikace, která je zaměřená na konkrétní návody a příklady dobré praxe. 

Opatření rodinné politiky musí směřovat jak k rodinám funkčním, tak k rodinám 
v obtížných situacích, k různým generacím a k rodinám v různých fázích rodinného 
cyklu. Musí vyjadřovat ocenění přínosu rodin pro život komunity a společnosti, 
umožňovat naplňování funkcí rodin a pomáhat rodinám potřebujícím materiální nebo 
jinou podporu. Proto se v lokální rodinné politice prolínají aspekty kulturní, sociální a 
ekonomické. Proto tato rodinná politika zahrnuje mj. opatření křížící se se sociální a 
bytovou politikou, sociální služby pro rodiny, primární prevenci negativních jevů, 
zejména prostřednictvím volnočasových aktivit dětí a celých rodin, prevenci sociálního 
vyloučení, otázky bezpečnostní i dopravní a komunikační. 

Předkládaná monografie se skládá z několika částí. Úvodní část se zaměřuje na 
objasnění významu lokální a regionální rodinné politiky a shrnuje názory a zkušenosti 
českých a zahraničních odborníků týkající se jejího pojetí, úlohy a významu. Následující 
část se zabývá obecnými požadavky na formování koncepce místní, a také krajské, 
rodinné politiky a jejím institucionálním zakotvením. Tato část je vytvořena na základě 
několika hlavních zdrojů. Jsou to doporučení a zkušenosti lidí, kteří se prakticky nebo 
teoreticky danou problematikou zabývají, výsledky kvantitativního a kvalitativního 
šetření provedeného v rámci projektu „Soubor opatření rodinné politiky na regionální a 
lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi“ a také zkušenosti obcí a jejich 
představitelů s praktickým prováděním rodinně-politických opatření a aktivit, jak jsou 
zaznamenány v různých zdrojích, zejména v dokumentech soutěže Obec přátelská 
rodině, a publikovaných materiálech obcí, organizací a dalších aktérů.  

Monografie byla tedy zpracována na základě podkladů získaných kombinací 
kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod spolu se sekundární analýzou 
dokumentů. Těmi byly jednak strategické dokumenty jednotlivých obcí a krajů 
(strategické a komunitní plány, SWOT analýzy, koncepce rozvoje apod.) za účelem 
zmapování a vyhodnocení stávající praxe rodinné politiky na obcích a krajích, dále 
dokumenty vydávané jednotlivými organizacemi (výroční zprávy, analytické publikace 
apod.) a rovněž přihlášky obcí do soutěže Obec přátelská rodině, z nichž byly čerpány 
(vždy v anonymizované podobě) příklady dobré praxe. Kvantitativní část výzkumu 
byla zacílena na představitele jednotlivých obcí na území celé ČR, kvalitativní výzkum 
formou polostrukturovaných rozhovorů pak probíhal s představiteli krajských, měst-
ských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Získaná data jsou zpracována přede-
vším se záměrem vypracovat obecné základy pro metodiku uskutečňování rodinné 
politiky na úrovni obcí a krajů. Teoreticko-metodologické poznatky jsou u vybraných 
témat konfrontovány s názory a zkušenostmi představitelů obcí a krajů. 
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Pro účely výzkumu na obcích bylo zvoleno dotazníkové šetření. Dotazník byl 
zaměřen na institucionální a personální zabezpečení komunální rodinné politiky v 
obcích. Zkoumal, jak jsou formulovány její priority, zda a jakým způsobem jsou v 
tomto procesu zjišťovány potřeby místních obyvatel i na jaké potřeby rodin obce svými 
opatřeními reagují. Zjišťoval také potřeby metodického vedení a podpory obcí v oblasti 
lokální rodinné politiky. 

Všechny obce v ČR1 byly obeslány na jejich dostupné e-mailové adresy a byly 
jim nabídnuty 2 možnosti vyplnění dotazníku:  

a)  on-line vyplnění dotazníku umístěného na internetové stránce, která byla pro účely 
dotazníkového šetření zřízena;  

b)  vyplnění dotazníku zaslaného v příloze e-mailu ve formátu Word a její zaslání zpět 
na adresu řešitelů.  

V obou případech byla respondentům garantována anonymita jejich odpovědí. 
Možnosti vyplnění on-line dotazníku využilo 60 % respondentů, zbylých 40 % vyplnilo 
dotazník ve formátu Word a zaslalo zpět prostřednictvím elektronické pošty. 

Po vyčistění datového souboru od neúplných a duplicitních dotazníků vznikl 
datový soubor obsahující odpovědi od 627 obcí, které odpověděly ve stanoveném 
termínu šetření. Při celkovém počtu 6 251 obcí v celé České republice se tedy jedná o 
10% návratnost (tabulka č. 1.1). Z hlediska zastoupení obcí jednotlivých velikostí lze 
konstatovat, že ve výzkumném vzorku jsou v porovnání se situací v ČR podhodnoceny 
obce do 1 000 obyvatel, ve kterých byla návratnost dotazníku nejnižší (z nejmenších 
obcí do 199 obyvatel jich odpovědělo pouze 6,6 %, z obcí s 200-499 obyvateli 7,7 % a 
z obcí s 500-999 obyvateli odpovědělo 9,3 %). Obce o velikosti 1-2 tisíce obyvatel jsou 
ve výzkumném vzorku zastoupeny ve stejné míře jako v celé České republice (dife-
rence představuje pouze 0,6 procentního bodu). Naopak, obce nad 2 000 obyvatel jsou 
ve výzkumném vzorku nadhodnoceny, neboť návratnost dotazníku narůstala spolu se 
zvyšující se velikostí obce (z obcí o 10-50 tisících obyvatel jich odpovědělo 44 %, z obcí 
nad 50 tisíc obyvatel dokonce více než polovina).  

Vzhledem k těmto odlišnostem v zastoupení obcí dle velikosti v porovnání se 
situací v celé ČR jsou výsledky analyzovány primárně v třídění podle velikostní 
kategorie obce. 

Při porovnání zastoupení jednotlivých krajů ve výběrovém souboru s rozložením 
obcí v krajích celé ČR je patrné, že 5 krajů je ve výzkumu podhodnoceno (tabulka č. 
1.2). Nejvíce Středočeský kraj, ve kterém je 18 % všech obcí z ČR, ve výsledcích 
šetření je však zastoupeno pouze 11 % obcí. Mírné podhodnocení spatřujeme u Jiho-
českého a Jihomoravského kraje, u Kraje Vysočina a u Zlínského kraje. Diference 
zastoupení obcí v těchto krajích mezi skutečností a výběrovým souborem však 
nepřesahuje 2 procentní body. Ve výběrovém souboru je naopak nejvíce nadhodnocen 
Moravskoslezský kraj (diference činí 4,2 procentní body) z důvodu vysoké návratnosti 
dotazníků (v Moravskoslezském kraji odpovědělo 19 % z obeslaných obcí). Celkově 
nejvyšší návratnost byla zaznamenána v Hlavním městě Praze, kde odpověděla 
polovina z dotázaných městských částí. 

 

                                                            
1  V Hlavním městě Praze bylo obesláno 22 městských částí. 
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Tabulka č. 1.1 Srovnání výzkumného vzorku obcí s obcemi v celé ČR z hlediska 
velikostní kategorie 

velikostní kategorie obce 

počet podíl výzkumný vzorek 

ČR* výzkumný 
vzorek ČR* výzkumný 

vzorek 

rozdíl p.b.: 
podhodnocení (-) 

/nadhodnocení (+) 

návratnost 
(v %) 

do 199 obyvatel 1 482 98 23,7 15,6 -8,1 6,6 
200 až 499 obyvatel 2 021 155 32,3 24,7 -7,6 7,7 
500 až 999 obyvatel 1 346 125 21,5 19,9 -1,6 9,3 
1 000 až 1 999 obyvatel 731 77 11,7 12,3 0,6 10,5 
2 000 až 4 999 obyvatel 397 62 6,4 9,9 3,5 15,6 
5 000 až 9 999 obyvatel 142 37 2,3 5,9 3,6 26,1 
10 000 až 49 999 obyvatel 111 49 1,8 7,8 6,0 44,1 
50 000 a více obyvatel 21 12 0,3 1,9 1,6 57,1 
neudáno x 12 x 1,9 x x 
celkem 6 251 627 100 100 x 10,0 

Pozn.: *v roce 2011, zdroj ČSÚ 

 
 
Tabulka č. 1.2 Srovnání výzkumného vzorku obcí s obcemi v celé ČR z hlediska 
zastoupení v jednotlivých krajích ČR 

kraj 

počet podíl výzkumný vzorek 

ČR* výzkumný 
vzorek ČR* výzkumný 

vzorek 

rozdíl p.b.: 
podhodnocení (-) 

/nadhodnocení (+) 

návratnost 
(v %) 

Hl. m. Praha 22 11 0,4 1,8 1,4 50,0 
Středočeský 1 145 67 18,3 10,7 -7,6 5,9 
Jihočeský 623 49 9,9 7,8 -2,1 7,9 
Plzeňský 501 54 8,0 8,6 0,6 10,8 
Karlovarský 132 18 2,1 2,9 0,8 13,6 
Ústecký 354 45 5,6 7,2 1,5 12,7 
Liberecký 215 27 3,4 4,3 0,9 12,6 
Královéhradecký 448 59 7,1 9,4 2,3 13,2 
Pardubický 451 46 7,2 7,3 0,1 10,2 
Vysočina 704 58 11,2 9,3 -2,0 8,2 
Jihomoravský 673 55 10,7 8,8 -2,0 8,2 
Olomoucký 399 42 6,4 6,7 0,3 10,5 
Zlínský 305 24 4,9 3,8 -1,0 7,9 
Moravskoslezský 299 56 4,8 8,9 4,2 18,7 
neudáno x 16 x 2,6 x x 
celkem 6 271** 627 100,0 100,0 x 10,0 

Pozn.: * v roce 2011, zdroj ČSÚ; ** v rámci Hl. m. Prahy zahrnuto jako samostatná obec 22 městských 
částí, z tohoto důvodu se celkový počet odlišuje od počtu v tabulce č. 1, kde je Hl. m. Praha bráno jako 
jedna obec v nejpočetnější velikostní kategorii. 

 
Doplňkové kvalitativní šetření bylo realizováno formou polostrukturovaných 

rozhovorů s představiteli krajských a městských úřadů a s odborníky z praxe, zejména 
z organizací poskytujících služby pro rodiny s dětmi. Rozhovory sloužily výzkumnému 
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týmu pro hlubší reálný vhled do nejrůznějších souvislostí rodinné politiky na regionální 
a lokální úrovni. Záznamy z těchto rozhovorů byly přepisovány a jejich přepisy byly 
sdíleny v rámci výzkumného týmu. Získané poznatky byly využity jednak při tvorbě 
dotazníku pro kvantitativní šetření realizované v rámci tohoto projektu, ale také pro 
účely této monografie.  
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2. Význam rodinné politiky na úrovni obcí a krajů 

Na makrosociální rovině se navzdory některým pochybnostem, vycházejícím 
z liberálních ideových přístupů, prokázala potřeba vymezit si rodinnou politiku jako 
zvláštní průřezovou disciplínu s agendou, která má řadu překryvných ploch s dalšími 
politikami, nicméně si klade specifické cíle a uspokojuje specifické potřeby populace a 
společnosti. O těchto cílech, o tom jak je konkrétně definovat, se vedou a vést dále 
budou diskuse, protože pojetí těchto cílů nelze oddělit od odlišných celkových 
politických názorů účastníků diskuse, jak politiků, tak odborníků. Obtížnost nalezení 
obecného konsenzu ale nevyvrací potřebu rodinné politiky, a to na státní i nižších 
úrovních. Průřezový charakter rodinné politiky v konfrontaci s resortním rozdělením 
kompetencí vyžaduje celostní koncepční přístup k rodinné problematice, má-li být 
zajištěna všestranná podpora rodin v jejich funkcích a zkvalitňování jejich životních 
podmínek. 

Jednotlivé s rodinnou politikou „spřízněné“ veřejné politiky nedokáží v rámci 
svých oddělených agend plně řešit sociální a ekonomické problémy rodin bez zapojení 
subjektů, které mají blíže k lidem a znají jejich potřeby v konkrétním regionálním nebo 

lokálním kontextu. Na tyto subjekty (samosprávy) je nutné delegovat příslušné kom-
petence a také zdroje. Také na této úrovni platí charakteristika průřezovosti rodinné 
politiky, tzn. že i (nebo právě) zde se na podpoře rodin nějakým způsobem podílí státní 
správa a samospráva v rámci různých sfér své působnosti. Současně zde má neza-
stupitelnou roli aktivní chování objektů rodinné politiky - rodin a jejich (svépomocných) 
organizací. Na místní úrovni dochází k ještě bližšímu prolínání přístupů, které jsou 
zaměřeny ryze na rodinu, a těch, které na ni nejsou přímo směrovány, ale jejichž 
dopady znamenají pro rodiny významnou podporu (např. životní prostředí v obci, 
podpora zaměstnanosti, dopravní infrastruktura). 

Důležitost podpory rodin si lze lépe uvědomit v souvislosti s formováním lid-
ského kapitálu nebo v kontextu rozvoje měst a obcí či rozvoje venkova2. Např. jeden z 
dokumentů Svazu měst a obcí (Mátl, Srnová, 2012) ve své SWOT analýze potřeb 
venkova poukazuje na problém udržení obyvatel na venkově a v kolonce „hrozby“ 
uvádí mj. „oslabení vztahu obyvatel k místu jejich bydliště zapříčiněné velkým 
množstvím času tráveného mimo domov“ (s. 19). Je to svého druhu vyjádření 
slábnoucí rodinné a komunální soudržnosti, k jejímuž posilování může významně 
přispět podpora rodinného života v rámci života obcí. Kde lidé nacházejí příznivé klima 
pro rodinný život, tam zůstávají nebo se tam stěhují. Co tato podpora vyžaduje, je 
zahrnuto z velké části v dalších kolonkách zmíněné analýzy a signifikantní je, že je to 
hlavně v části „hrozby“ (bariéry v podnikání, neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných 
služeb aj.) a v části „slabé stránky“ (zmiňují mj. dopravní infrastrukturu a obslužnost, 
nedostatek financí, nedostatek pracovních příležitostí, nízkou podnikatelskou aktivitu, 
nedostatečné personální zajištění místní správy, nedostatečné a nerovnoměrné pokrytí 
sítí služeb, nepříznivou věkovou a vzdělanostní strukturu obyvatelstva). Problémovost 
těchto oblastí lze nepochybně vnímat jako bariéry rodinného života, ač pro něj 
vytvářejí většinou (ale ne jen) pouze externí podmínky. Široce koncipovaná lokální a 
regionální rodinná politika zde může napomoci. Mezi silnými stránkami ve zmíněné 
SWOT analýze je pro rodinný život příznivý bod zmiňující přírodní potenciál a kulturní 

                                                            
2  Srov. Dokumenty Svazu měst a obcí (http://www.smocr.cz/), Spolku pro obnovu venkova (http:// 

www.spov.org/aktuality/default.aspx). 
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dědictví pro volnočasové aktivity3 a také dnes už dobrá dostupnost energie a teleko-
munikací. Pro tvorbu rodinné politiky je inspirativní, že v kolonce „příležitosti“ je 
jmenováno zajištění přístupu k základním službám zejména pro znevýhodněné skupiny 
obyvatel, posílení perspektivy školství na venkově, modernizace veřejné správy, 
potenciál partnerských venkovských sítí, rozvoj podnikání, diverzifikace hospodářských 
činností pro uplatnění kvalifikované populace či možnosti dotací z fondů EU (blíže v 
Mátl, Srnová, 2012). 

Význam místní rodinné politiky v ČR vzrůstá v současném období, kdy se na 
jedné straně zvyšuje explicitně formulovaný zájem politických stran a vlád a jejich 
uznání nezastupitelnosti rodinné politiky jako takové, a současně, na straně druhé, se 
nacházíme v období nevyhnutelných úsporných opatření na vládní úrovni. Přitom stát 
garantuje svými nástroji především příjmovou a materiální úroveň rodin, ale ty 
potřebují i nemateriální podporu svých funkcí formou služeb různého typu a vytváření 
prorodinného klimatu v bezprostředním okolí i v rámci celé společnosti. Komplexnost 
rodinné politiky je vyjádřena již v „Národní koncepci rodinné politiky“, zpracované MPSV 
v roce 2005. Základním metodickým návodem dnes je „Rodinná politika na úrovni 
krajů a obcí. Metodické „doporučení” Ministerstva práce a sociálních věcí“ z roku 2008. 
V obecné rovině se touto problematikou zabývají také neziskové organizace (Národní 
centrum pro rodinu, Síť mateřských center), dílčím aspektům se pak věnují mnohé 
další (budou zmíněny v dalším textu). 

Význam nižších úrovní rodinné politiky je uznáván ve většině evropských zemí, 
třebaže k její úloze a její praktické realizaci přistupují velmi odlišně. Podpora regionální 
a lokální rodinné politiky přichází také z Evropské unie. „Rostoucí význam rodinné 
politiky na regionální a lokální úrovni patří v současné době mezi hlavní trendy v oblasti 
rodinné politiky v Evropě. Je charakterizován zvyšujícím se významem místních 
samospráv a jejich větší odpovědností a autonomií ve vztahu k relevantním otázkám 
rodinné politiky. Zároveň roste význam neziskových organizací a sítí různých aktérů 
(veřejný sektor, neziskové organizace, soukromé společnosti a samotné rodiny) při 
prosazování rodině příznivých (family friendly) přístupů“ (Kuronen, 2010, s. 109). 
Instituce EU mohou přispět zejména odbornými rozbory a metodickými návody, 
protože rodinná politika je v kompetenci národních vlád. Z podnětných dokumentů lze 
jmenovat např. dále zde uvedenou analýzu Familyplatform. 

2.1 Role a cíle lokální a regionální rodinné politiky 

Rodinná politika na obecní nebo místní úrovni není u nás nijak zaběhnutá 
záležitost a také mezi dalšími evropskými zeměmi bychom našli jak takové, kde je 
velmi dobře rozpracována, tak i takové, kde je postrádán nějaký obecněji platný 
koncepční přístup a obce či města s rozvinutou vlastní rodinnou politikou nejsou 
běžnou praxí. V druhém případě je buď kladen hlavní důraz na státní rodinnou politiku, 
která zadává úkoly a určuje roli obcí a měst, nebo je v dané zemi RP celkově 
nerozvinuta a má jen implicitní charakter. V ČR se rodinná politika ve své explicitní 
podobě také dynamičtěji rozvíjí až v posledních zhruba 10-15 letech a na lokální a 
krajské úrovni se teprve formuje. Přirozeně tak v současnosti existují velké rozdíly 
mezi její úrovní v jednotlivých obcích a regionech. Přitom se neprokázala bezprostřední 
souvislost mezi tím, do jaké míry se podařilo rozpracovat krajskou rodinnou politiku, a 

                                                            
3  Dokumenty soutěže Obec přátelská rodině i další zkušenosti potvrzují, že kolektivní aktivity pravidelného 

typu nebo pořádané při nejrůznějších příležitostech fungují úspěšně jako nástroj posilování komunitního 
života, který posiluje i rodiny v jejich soudržnosti a funkcích. 
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její rozvinutostí v obcích a městech příslušného kraje. To nesnižuje roli regionální 
rodinné politiky, jen to ukazuje na to, že se nacházíme v jakémsi „přechodném“ stadiu 
prosazování rodinné politiky na všech úrovních, a také na velkou roli individuálního 
přístupu v současné fázi, kdy není rozvinuta institucionální a koncepční základna 
lokální a regionální rodinné politiky a chybí větší kooperace a koordinace aktivit. 

Současný vývoj lze popsat i tak, že se prosazování LRP a RRP děje v jakýchsi 
spirálách, kdy dílčí úspěch se udržuje někdy obtížně a pak nastávají i retardační trendy. 
Je to dáno mj. tím, že v prosazování RP často hrají důležitou úlohu charismatické a 
aktivní osobnosti, které vytvářejí počáteční impulzy a podmínky, ale ty pak musí být 
dále rozvíjeny dalšími aktéry (představiteli samosprávy, příp. státní správy), kteří 
zajistí prosazení koncepčního přístupu na základě kolektivně formulovaných idejí a 
cílů. Protichůdnou roli hraje nejistá finanční situace obcí a krajů a také čtyřletý volební 
cyklus komplikující prosazování opatření dlouhodobějšího charakteru.  

Důležitým elementem je uvědomění si role rodiny a nalezení vůle ji podporovat 
(Oujezdská, 2010). Na tomto základě je vhodné si ujasnit, zda a proč LRP zavádět a 
prosazovat. Lapidárně to vyjádřil na konferenci „Obec přátelská rodině!“ v roce 2008 
předseda Komory obcí Josef Bezdíček slovy: „Za nejdůležitější pro život obce považuji 
její obyvatele. Chce-li obec existovat, musí mít občany, a ty bude mít pouze v případě, 
když k nim bude vstřícná a když občané budou chtít v obci zůstat a vychovávat zde své 
děti. Proto je v zájmu každé obce věnovat svoji pozornost rodinám“.4 Jak ovšem i on 
zmínil, komplementárním doplňkem dobré vůle a zájmu musí být přiměřený dostatek 
financí a vhodné legislativní prostředí.  

Argumentem pro potřebu místní rodinné politiky je rozmanitost potřeb a pro-
blémů rodin, kterou není možné plně efektivně podchytit opatřeními z centra, majícími 
nutně více nebo méně univerzální charakter. Spoléhat jen na ně by způsobilo 
nevyrovnanost pokrývání potřeb rodin společenskou podporou i riziko nespravedlivé 
distribuce pomoci bez žádoucí vazby mezi potřebami a pomocí. Lokální rodinná politika 
může tuto vazbu žádoucím směrem posílit. I kraje mohou představovat z tohoto hle-
diska příliš široký a odtažitý kontext. A. Schultz se spoluautory k tomu ze zkušeností 
z Německa píší (2009, s. 194): „Místní RP (v regionálním srovnání) musí vytyčovat 
různé cíle a používat různé prostředky k jejich dosažení. Variace ve struktuře obyvatel/ 
rodin v rámci jedné obce jsou často větší než rozdíly mezi obcemi jedné spolkové země 
- rovněž v rámci jednotlivých čtvrtí najdeme různé podíly a formy rodin s odlišnými 
potřebami podpory“.  

MPSV definuje roli lokální (komunální) rodinné politiky ve svém metodickém 
doporučení (Rodinná politika, 2008) jako souhrn provázaných opatření na podporu ro-
din (podpora služeb pro rodiny, společensko-kulturních akcí, vzdělávacích a osvětových 
aktivit, dostupného bydlení a odpovídající infastruktury) realizovaných obcí a dalšími 
subjekty. Jejím cílem je vytvoření prostředí přátelského k rodinám a spokojenost 
místních rodin a jejich členů ve všech fázích života. 

Podle F. X. Kaufmanna (2005) mohou být sociálně nebo rodinně-politickými 
opatřeními dosaženy čtyři typy účinku pro rodiny: zlepšení jejich právního statusu, 
zmnožení dostupných zdrojů, zlepšení příležitostí, zlepšení kompetencí jednat. Schultz 
at al. (2009: 196) píší, že možnosti komunální RP se koncentrují na ekologické inter-
vence (péče o děti s flexibilními hodinami, nabídky poradenství, systémy včasného 
varování) a pedagogické intervence (vzdělávání, zdravotní prevence). Částečně bývají 
prováděny ekonomické intervence (např. rodinný pas, nabídka výhodných stavebních 
                                                            
4  viz: informace o konferenci na webových stránkách Svazu měst a obcí  

http://www.smocr.cz/cinnost/socialni-oblast/konference-na-podporu-rodinne-politiky.aspx  
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pozemků, úvěry na bydlení). Avšak možnosti v této poslední oblasti jsou omezené a 
spočívají téměř výlučně v kompetenci státu (např. v Německu též spolkových zemí, 
podobně jako v Rakousku), stejně tak, jako je tomu v oblasti právní intervence.  

K. F. Hofinger (2000) rozděluje cíle komunální a regionální rodinné politiky do 
tří skupin: 

-  posílit sociální, kulturní, ekonomickou a zdravotní infrastrukturu; 

-  posílit rodiny v jejich schopnosti vytvářet a rozvíjet lidský potenciál (sem patří např. 
zprostředkování základních vědomostí a posílení vlastní kompetence); 

-  vytvořit prorodinné klima, v němž bude zvláště mladým lidem umožněno uskutečnit 
jejich životní plány v oblasti rodinného života.  

Jednou z věcí, které snižují motivaci k formulování a realizaci LRP je fakt, že 
její cíle lze dosahovat pouze v dlouhodobější perspektivě, že zavedená opatření působí 
často až po delší době, efekty nejsou vždy přímo měřitelné a žádoucí aktivity je třeba 
plánovat v delším horizontu. Přitom se v čase mohou měnit podmínky, v nichž rodiny 
žijí, a podmínky pro realizací dílčích opatření, jejichž efekty se vzájemně prolínají, a 
tím tyto podmínky mění. Dlouhodobý charakter rodinné politiky je jednou z příčin jejího 
obtížného prosazování (např. vzhledem ke čtyřletému trvání volebních období). Přitom 
důležitým cílem i podmínkou její účinnosti je vytváření stabilního prostředí pro rodiny, 
v němž jsou relativně jasné perspektivy i díky prosazování dlouhodobé koncepce 
podpory rodin (Hofinger 2000). 

K. F. Hofinger zdůrazňuje, že rodinná politika má být orientovaná na budouc-
nost a i proto potřebuje dlouhodobější vhled na potřeby rodin a koncepci či alespoň 
uspořádaný pohled na potřeby rodin v lokalitě. Hofinger píše, že „veškerá opatření, 
která vykazují dlouhodobou perspektivu, posilují pozitivní postoj k rodině a vedou 
k rozhodnutí pro vlastní děti. Tímto dlouhodobým charakterem rodinně-politických 
úvah a aktivit má být také lidem zprostředkována spolehlivost a žádoucí kontinuita 
komunální rodinné politiky“ (Hofinger, 2000). Lokální rodinná politika je investice do 
přicházejících generací (Schultz et al., 2009, s. 185). 

Problémem brzdícím zavádění místní rodinné politiky bývá to, že její účinky, 
plnění cílů v podstatě nelze měřit, že nebývají zjevně viditelné a nelze se jimi vykazo-
vat, což snižuje politickou vůli jakkoli orientovaných volených zástupců obcí v této 
oblasti. S jistou nadsázkou lze říci, že volební období nebývají dost dlouhá, aby byla 
jistota, že zastupitelé budou moci vykázat splnění cíle nějakých prorodinných opatření. 
Tím méně s nějakým ekonomickým efektem. Kdo se v oblasti lokální rodinné politiky 
chce angažovat, neměl by své úvahy vést tímto směrem. Jako motto této kapitoly by 
mohla být použita parafráze citátu z Příručky pro člena zastupitelstva obce (2012, s. 
78): „Pro zařazení pod pojem veřejná služba či služba v obecném zájmu nemusí být 
rozhodující ekonomické hledisko. Veřejné služby mohou být ztrátové.“ Lokální, stejně 
jako státní, rodinnou politiku nelze vždy měřit ekonomickými efekty, ale to nic 
nesnižuje na jejím významu. 

Nicméně ve srovnání se státní rodinnou politikou mohou mít a mívají podle 
německých odborníků (Schultz et al., 2009, s. 191) opatření na lokální úrovni přece 
jenom relativně rychlejší efekty, protože často bezprostředně reagují na aktuální 
(naléhavé) potřeby rodin. Autoři píší, že účinky rodinné politiky (na státní úrovni) se 
neprojevují rychle, přesahují legislativní (volební) období. Oproti tomu opatření lokální 
rodinné politiky zaměřené na zlepšení životní situace rodin jsou účinnější, neboť mezi 
nabídkou, poptávkou a jejich efektem je nejúčinnější řetězec.  
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2.2 Požadavky na koncipování rodinné politiky na 
úrovni obcí, měst a krajů 

Má-li RP na úrovni krajů a obcí plnit své role, je třeba k ní přistupovat z hlediska 
možností krajů a obcí a z hlediska potřeb jejich občanů. Regionální a lokální RP mají 
výše zmíněné přednosti oproti RP řízené z centra, ale také svá relativní omezení. Je 
tedy třeba se zaměřit na dosažení optimální míry komplementarity všech úrovní RP 
v zájmu jak efektivity všech snažení, tak úspornosti, protože právě pro tuto oblast se 
finanční zdroje získávají poměrně obtížně. 

Jedním z předpokladů je zajištění autonomie obcí a krajů ve vytváření 
rodinné politiky. Jak říká M. Oujezdská (2010): „V souladu s principem subsidiarity 
musí být obcím a krajům ponecháno plné rozhodování o formě jejich rodinné politiky.“ 
Důvodem jsou jak velmi diferencované místní a regionální podmínky, tak také právo 
občanů spolurozhodovat o oblastech života, kde se prolíná soukromá a veřejná sféra. 
Zodpovědní představitelé obcí by měli uvítat volný prostor, který jim při vhodně 
zvolené autonomii v rodinné politice vzniká, a nečekat na regulaci shora. To však 
neznamená, že by neměli požadovat vytváření pravidel, legislativních a ekonomických 
podmínek a základních metodik z centrální státní úrovně. Z pohledu EU se požaduje 
přístup, kdy „… rodinná politika musí být explicitní, koherentní a legitimní, což zname-
ná, že národní a regionální vlády5 by si měly definovat cíle, uskutečňované prostřed-
nictvím koherentního souboru postupů/nástrojů (policies) a implementované pomocí 
institucionální sítě a pro RP ustaveného oddělení“ (Belletti, Rebuzzini, 2010, s. 5). Do-
dejme, že to analogicky platí i pro lokální rodinnou politiku, přičemž ovšem na malých 
obcích může institucionální roli vykonávat pověřený pracovník (i třeba v rámci dalších 
kompetencí).  

 

Vztah mezi centrální a lokální či regionální úrovní je dvojí. Jednak existují úkoly, 
které obce a kraje musí vykonávat v tzv. přenesené působnosti, tedy činnosti, jež 
vyžadují jednotná obecná pravidla, ale prováděny musí být v kontaktu s občany. Na 
druhé straně je však široká škála působností, které lze a je třeba rozhodovat v přímém 
kontaktu s lidmi a přitom pružně reagovat na jejich měnící se potřeby. Zde je prostor 
pro iniciativu místních a regionálních samospráv. 

„Rodinně-politické působení je vždy současně otázkou politických priorit a 
odpovídajíc prioritám místní RP spojuje v obcích ostatní aktéry (subjekty ekonomiky, 
občanské společnosti aj.). V podmínkách omezených zdrojů jsou obce mnohem více 
iniciátory, motivátory a moderátory rodinně-politických aktivit různých dalších aktérů. 
Pro to samozřejmě musí být vytvořeny náležité struktury (Schultz et al., 2009 s. 196-
7). Vliv politického zaměření aktuální reprezentace obce/města na to, zda a jak se 
provádí LRP, zmínili i naši dotázaní v expertních rozhovorech, realizovaných pro 
potřeby této monografie. Z pohledu státní RP už dnes všechny významné politické 
strany jmenují státní rodinnou politiku mezi svými programovými cíli, nemalé rozdíly 
mezi stranami jsou ale v jejich prioritách. Na místní úrovni, více spjaté s konkrétními 
potřebami a spíše se službami a akcemi než s finanční podporou rodin, nejsou politické 
rozdíly tak markantním determinátorem orientace, a vůbec existence, LRP. 

Analýza FAMILYPLATFORM, vytvořená v rámci 7. rámcového programu EU, 
potvrdila rostoucí význam komunitní úrovně v rámci rodinné politiky a shrnuje, že na 
podporu místního rozvoje je třeba zajistit několik předpokladů, které v souhrnu 
vytvářejí těchto sedm součástí (citováno z Belletti, Rebuzzini, 2010, s. 5-6): 
                                                            
5  V českých podmínkách to lze vztáhnout na krajské úřady. 
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1. Přenesená pravomoc: 

a)  státní orgány musí přenést určité pravomoci a zdroje na místní úroveň; 

b)  místní orgány musí být připravovány na převzetí části pravomocí; 

c)  státní orgány musí redukovat byrokratické překážky, které by mohly potlačovat 
lokální iniciativy, ale současně si zachovat určité korektivní nástroje pro případ, že 
lokální iniciativy budou neúspěšné nebo ustrnou oproti potřebám; 

d)  státní orgány by měly využít zkušenosti z dobré praxe na lokální úrovni; 

e)  pro zvýšení účinnosti opatření RP a vhodného zaměření a ověřování nových 
iniciativ je důležité flexibilní a dlouhodobé financování. 

2. Lokální strategie: 

a)  místní úřady se musí vyvíjet od pozice, kdy se podřizují finančním možnostem, 
ke strategičtějšímu přístupu; 

b)  proces vytváření strategie musí být realizován místními orgány, ne konzultanty; 

c)  fungování lokálních iniciativ by se mělo rozvíjet na základě přibývání zkušeností. 

3. Budování partnerství: 

Místní rozvoj závisí na efektivním partnerství, což vyžaduje kooperaci, 
hledání kompromisů a kreativitu. Lokální partnerství nelze vynucovat (řídit shora) a pro 
efektivní působení na lokální úrovni má stěžejní význam zapojení komunity založené 
na důvěře. 

4. Širší rámec v rámci města nebo regionu: 

Strategie lokálního rozvoje se nemohou zaměřovat izolovaně na vlastní lokalitu 
bez souvislosti s městským nebo regionálním kontextem, a tedy musí reflektovat 
externí příležitosti i omezení a stejně tak musí být propojeny s mainstreamo-
vými programy. 

5. Soutěž a spolupráce: 

Soutěžení mezi lokálními partnery může být přínosem, pokud zvyšuje kvalitu 
místních projektů. Často se však v důsledku soutěžení vyskytuje izolovanost a odlouče-
nost. Místní partnerství by naopak mělo být založeno na vzájemné 
propojenosti konkrétních projektů v zájmu sdílení nákladů a přenosu zkušeností. 

6. Definování priorit: 

Priority mohou být definovány podle spádového území, potenciálu 
ekonomického rozvoje nebo velikosti populace. Mnoho lidí působících v praxi věří, 
že optimální velikost populace je mezi 10 000 a 25 000 obyvateli. 

7. Lidé: 
Zásadní význam pro lokální rozvoj mají charakteristiky lidí, kteří se na něm 

podílejí, ale mnohé organizace a místní orgány věnují nedostatečnou pozornost 
nabírání personálu a jeho požadované kvalifikaci vzhledem ke konkrétním projektům či 
úkolům. 

Rodinná politika na obcích a krajích by se měla vyvarovat jednoho z brzdících 
prvků existujících na vládní úrovni, a to výrazného rezortismu. Ten komplikuje nebo 
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znemožňuje prosazení žádoucích opatření, protože dostatečně nerespektuje průřezový 
charakter RP, který je jednou z jejích základních charakteristik. Zájmy, které jsou 
v principu v souladu, se tak dostávají formálně do konfliktu. Např. podle našich zjištění 
ty kraje, kde se RP nakonec rozvinula a systemizovala, řešily v počátcích její tvorby 
kompetenční přináležitost RP k určitému odboru či oddělení. Problémem bývá, že žádný 
z běžně existujících odborů není plně relevantní. Zatím na žádném kraji, pokud je nám 
známo, nebyl vytvořen zvláštní odbor, ale na některých krajích byla jmenována osoba 
pověřená odpovědností za koncipování RP a organizování příslušných aktivit a opatření. 
Před takovým člověkem pak stál náročný úkol zajistit jistý „familymainstreaming“ na 
krajském úřadě, tzn. zapojit podle diferencovaných možností jednotlivé odbory svým 
dílem do celkového úsilí o realizování krajské RP. Obdobně to platí pro větší města, 
zatímco na menších obcích znamená explicitní pověření určeného pracovníka zajištěním 
lokální rodinné politiky především to, že přesvědčí o potřebě aktivit v této oblasti 
relevantní osobnosti a propojí činnosti představitelů samosprávy se zástupci v obci 
působících subjektů různého typu.  

Podle v projektu zjištěné dobré praxe a dalších zkušeností lze doporučit, aby si 
pověřený člověk nejprve zjistil, co se již v rámci odborů krajského úřadu (magistrátu, 
městského úřadu) podniká ve prospěch rodin6, a také co je případně vnímáno jako 
žádoucí, ale doposud nerealizované. Tím si vlastně současně mapuje, jaké potřeby 
rodiny v kraji mají a jak jsou krajem (obcemi) uspokojovány, a stejně tak, jaké cílové 
skupiny nejvíce potřebují podporu. 

Jakkoli je pro realizaci lokální a regionální rodinné politiky rozhodující přístup 
samosprávných orgánů a jich představitelů, neméně důležitá je spolupráce všech 
zainteresovaných subjektů různého typu. Protože se rodinná politika vždy prolíná 
s celkovým systémem sociální ochrany a hlavní aktéři jsou zde vlastně totožní, lze si 
principy spolupráce a návaznosti ukázat na následujícím grafu, převzatém z materiálů 
Familyplatform (Kuronen, 2010, s. 107), který má současně ilustrovat roli místního 
„sociálního systému“ (welfare system). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6  tzn. co vše se realizuje s co možná jasným zaměřením na potřeby rodin a rodinného života  
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Schéma č. 2.1 Schéma účasti a vazeb rozmanitých subjektů podílejících se na 
uskutečňování sociální a rodinné politiky na komunální úrovni 
 

 
Zdroj: Belletti, Rebuzzini, 2010 

2.3 Role státu v podpoře lokální rodinné politiky 

Většina obcí a krajů, kde se podařilo vytvořit koncepčně podloženou a účinnou 
rodinou politiku, začínala v této oblasti na základě iniciativy zdola, zainteresovanosti a 
agilnosti buď člena zastupitelstva, nebo člověka mimo obecní, příp. krajský, úřad, který 
dával úřadu dobře zdůvodněné podněty či příklady vhodných aktivit. Vlastní lokální a 
regionální rodinná politika se pak rozvinula potud, pokud byla prvotní myšlenka či 
podnět představiteli obcí či měst přijata a pod jejich vedením se pracovalo na rodinně- 
politických opatřeních koncepčněji (viz Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná 
2014, kapitola 1). 

Lokální a krajská rodinná politika se však nemohou uplatnit bez státní koncepce 
rodinné politiky (jak zaznělo mj. v rozhovorech realizovaných v rámci tohoto projektu 
s odbornicemi v dané oblasti), která formuluje obecné vize a cíle a vytváří základ pro 
prorodinné klima ve společnosti. Role státu vůči obcím a krajům jako subjektům 
rodinné politiky však existují i ve zcela konkrétní rovině. „Stát by... měl obcím a 
krajům poskytnout dostatečné odborné poradenství ve věci jednotlivých možných 
prorodinných opatření formou školení úředníků obecních a krajských úřadů a 
regionálních politiků a produkcí informačních materiálů“ (Oujezdská, 2010). Jak píše 
také A. Hošková (Hošková, 2011, s. 5), obcemi bývá nedostatečná motivační a 
poradenská činnost ze strany státu uváděna jako překážka větší aktivity obcí v podpoře 
rodin. 



2. Význam rodinné politiky na úrovni obcí a krajů 
 

 
 

20 

Stát tedy má plnit vůči komunální rodinné politice především roli koncepční, a 
také metodickou a informační. Lze použít slova B. Edera: „státní úřady a všechny 
úrovně státu jsou povinny stanovit určitou základní orientaci, základní koncepci rodinné 
politiky. … Např. na úrovni komunální je nezbytné realizovat některé státem stanovené 
úkoly. Na této úrovni je však zároveň nezbytné uskutečnit původní úkoly, které obec 
má jako samosprávný orgán v oblasti rodinné politiky“ (Hofinger, Eder, Zeman, 2002). 
Stát by dále měl svou daňovou a dotační politikou zajistit, aby kraje a obce měly 
finanční zdroje nejen na podporu rodin v rámci svých přenesených působností, ale 
podpořit i jejich samosprávnou roli, stejně jako poskytnout finanční podporu 
neziskovým i dalším organizacím, které svou činnost zaměřují na rodiny. K rolím 
státu patří i zprostředkování kontaktů, komunikace a vyjednávání finanční pod-
pory s orgány Evropské unie. Nelze a nebylo by správné žádat, aby stát, konkrétně 
příslušná ministerstva, vytvářela univerzální závazné direktivy, zákony či návody na 
tvorbu a realizaci prorodinných opatření na úrovni obcí a krajů. 

2.4 Role krajů v podpoře lokální rodinné politiky 

Na rozdíl od řady jiných zemí (např. Německo, Rakousko, Velká Británie) jsou 
v ČR kompetence vyšších územně správních celků, regionů (v ČR krajů, jinde třeba 
spolkových zemí) omezenější a navíc i ty existující bývají méně využívané. To může 
být jeden ze zdrojů diferencovaného a často neujasněného přístupu ke koncipování a 
provádění krajské rodinné politiky. Přitom kompetence krajských samospráv stanovené 
v zákonu o krajském zřízení (zákon č. 129/2000 Sb.) i další právní normy, jež stano-
vují kompetence krajů, dávají prostor pro iniciativní a inovativní provádění krajské RP a 
podněcování obcí v kraji k aktivitám ve prospěch rodin (viz Příručka 2012, s. 165 an.). 

Samostatné regiony v uvedených zemích jednak vytvářejí vlastní koncepce 
rodinné politiky a jednak formulují její vlastní nástroje (Hofinger, Eder, Zeman, 2002). 
Např. země Horní Rakousko (má více autonomie než naše kraje) má ve své ústavě 
začleněn článek, který stanoví východiska rodinné politiky. Vyjadřuje, že tato spol-
ková země je připravena ve své vlastní kompetenci a vlastními silami podporovat 
rodiny. Zavedení tohoto článku bylo možné také proto, že politická reprezentace 
explicitně uznala, že se v této oblasti chce angažovat. Jako příklad vlastních nástrojů 
lze uvést příklad Německa, kde existuje na úrovni spolkových zemí možnost doplnit z 
vlastních zdrojů finanční podporu rodin poskytovanou ve státním systému. Např. v 
regionu Bavorsko poskytují vlastní rodičovské příspěvky na výchovu dětí. Další for-
mou finanční podpory jsou tam modelové projekty. Ve Velké Británii jsou místní 
orgány povinny stanovit pověřeného pracovníka pro oblast podpory rodiny a vytvářet 
v této oblasti místní strategie, které mají mj. propojit aktivity rozmanitých subjektů, 
přičemž základním zdrojem financí je stát. Základem je podpora dětí a rodin 
s problémy (Bryson, Kazimirski, Southwood, 2006). 

V ČR je na úrovni krajů vykonávána rodinná politika z právního hlediska dvojí 
formou - v rámci přenesené a samostatné působnosti, ač z věcného hlediska je třeba 
ji pojímat jako jednotný strukturovaný koncept. „Do samostatné působnosti kraje patří 
zejména dispozice s majetkem, jeho správa, rozhodování o rozpočtu kraje, strategický 
rozvoj kraje, uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, 
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvo-
je, spolupráce kraje s obcemi, ostatními kraji, jinými právnickými či fyzickými osobami 
a územními samosprávnými celky jiných států“ (Příručka 2012, s. 165). To je již samo 
o sobě poměrně široký kontext pro rodinnou politiku. Možnosti a formy provádění 
regionální rodinné politiky jsou nicméně v kompetenci volených zastupitelů a, 
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jak ukazuje česká praxe i zahraniční zkušenosti, při prosazování a koncipování krajské 
rodinné politiky velmi záleží na jejich politické vůli i charismatu volených zástupců. 

Přenesená působnost se týká především správních řízení a činnost krajů zde 
není přímo orientována na rodinnou politiku či její jednotlivé oblasti. Těch se však 
mohou dotýkat např. krajem vydávaná nařízení, vedle toho má kraj své pravomoci 
v případech krizových situací (Příručka 2012, s. 166). 

 

Vztahy mezi kraji a obcemi 

 Ve většině oblastí podpory života a životních podmínek rodin působí kraje a 
obce paralelně. Podle zákona o krajích při výkonu samostatné působnosti kraj spolu-
pracuje s obcemi, ale nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. „Dá se 
říci, že obce a kraje se při samosprávné činnosti doplňují. Tam, kde končí působnost, 
úkoly a zejména možnosti obce starat se o záležitosti ve veřejném zájmu a kde 
existuje oprávněný zájem na nějaké veřejně prospěšné věci, by měl nastoupit kraj. 
Tam, kde končí možnosti kraje, by měl nastoupit stát“ (Příručka, 2012, s. 166). 

Hlavním smyslem krajské rodinné politiky je vytvářet v této oblasti prostředí 
kooperace s obcemi a zázemí pro lokální rodinnou politiku. To znamená, že kromě 
přeneseného výkonu státní správy je třeba, aby krajské úřady hledaly rozmanité 
možnosti podpory rodin, které jim dává široké pojetí samosprávy. 

Mezi oblastmi vztahů mezi obcemi a kraji, jmenovanými v metodickém 
dokumentu „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010“ (Příručka, 2012, 
s. 167) lze za nejvýznamnější z hlediska rodinné politiky, tj. mající k ní navzdory velké 
obecnosti nejblíže, jmenovat tyto: 

1. vztahy v oblasti regionálního rozvoje, 

2. grantová a dotační politika kraje, 

3. územní plánování. 

 

V těchto oblastech by opatření na podporu rodin měla vycházet z následujících 
požadavků: 

Ad 1) „… Záměry kraje i obcí by se měly doplňovat a posilovat. Co je účelné spravovat 
na místní úrovni, by nemělo být spravováno na úrovni regionální. Vše by pokud možno 
mělo být řešeno na úrovni co nejblíže občanům (subsidiarita), větší projekty by měly 
mít podporu nejen kraje, ale i obcí, na jejichž území se mají uskutečnit.“ 

Ad 2) „… konkrétní záměry by se měly projednávat s představiteli obcí, neměly by 
podléhat náhlým změnám, postup kraje by měl být předvídatelný, aby mohlo být 
dosaženo zamýšleného efektu. Obce by měly mít rovný přístup ke grantům a dotacím 
kraje na základě transparentních pravidel.“ 

Ad 3) „… Zásady územního rozvoje (ZÚR - tj. územní plán kraje) a územní plány 
jednotlivých obcí musí být ve shodě. Kraj v ZÚR řeší stavby překračující místní 
význam, měl by respektovat vůli obcí … Kraj by měl zejména menším obcím pomáhat 
s pořízením územního plánu, aby jej měla každá obec a mohla se bránit neregulované 
zástavbě na svém území.“ 

 V některých oblastech, které se vyskytují v koncepcích rodinné politiky krajů i obcí, 
jsou kompetence a povinnosti obcí a KÚ konkrétněji a závazněji právně vymezené. 
Týká se to především oblasti školství a sociálně-právní ochrany dětí. V obou jsou role 
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obcí a krajů přesně definovány v příslušných zákonech. Přesto se i zde nalézá prostor 
pro vlastní iniciativu. 

Zvláštní oblastí z hlediska dělby a propojenosti rolí obcí a krajů je zaměstnanost 
a trh práce. Vedle zásadní úlohy státu a jeho aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti, 
zajišťované úřadem práce, zde existuje prostor pro obě další úrovně státní samosprávy 
v tom, jak napomoci podporovat životní úroveň a sociální začlenění rodin prostřednic-
tvím asistence při zapojení do výdělečné činnosti jejich členů, zejména živitelů (blíže 
viz Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2014, kapitola 5). 

 

Koncepce krajské rodinné politiky 

Jak již bylo zmíněno, také na úrovni krajů má rodinná politika především 
vycházet z jasně formulované koncepce. Ta by měla obsahovat především základní 
zaměření podpory rodin v kraji, vytyčení cílů a priorit a v návaznosti na to pak 
konkretizaci cílů do dílčích úkolů, harmonogramu jejich plnění i určení zodpovědných 
subjektů (v kapitole 3.2 popsané důvody a návody na tvorbu koncepce rodinné politiky 
na obcích a v městech jsou v principu platné i pro krajskou úroveň). 

V Kraji Vysočina, který jako jeden z prvních explicitně formuloval svou RP a 
pracuje na jejím rozvíjení, se v jeho koncepčním materiálu uvádí (s. 14): „Jedná se o 
politiku průřezového charakteru, která zasahuje do nejrůznějších oblastí veřejného 
života společnosti. Na krajské úrovni jsme identifikovali vazby především na následující 
oblasti: oblast sociální péče, vzdělávání, bydlení, dopravy, zdravotní péče, na politiku 
v oblasti volnočasových aktivit.“  

Druhým základním předpokladem je institucionální základna rodinné politiky. 
Např. J. Zeman napsal v roce 2002 (Hofinger, Eder, Zeman, 2002): „Pro nás je aktuální 
otázka, zda zastupitelstvo samo na sebe vezme úkol dělat rodinnou politiku, nebo ne, 
a do jaké míry bude ochotno brát v úvahu např. vládní koncepci rodinné politiky. Podle 
mého názoru bude potřeba v tomto směru vyvinout maximální iniciativu. Ta by měla 
spočívat ve zřízení nějakého institucionálního systému na regionální úrovni, např. 
formou funkce referenta nebo oddělení pro rodinnou politiku krajského úřadu“. Dodnes 
není na některých krajích tato potřeba uvědomována nebo realizována. Třebaže pak 
mohou vykazovat řadu aktivit ve prospěch rodin, jejich přínos obvykle brzdí resortní 
roztříštěnost a nejednoznačná odpovědnost za rodinnou politiku jako takovou. Naopak, 
kraje s pokročilejší regionální rodinnou politikou začaly přesnějším určením kompetencí 
a odpovědnosti za tuto oblast jako celek. 

Význam jasného politického rozhodnutí a na jeho základě vytvořené institu-
cionální základny ilustruje příklad Jihomoravského kraje. Potvrdila to v rozhovoru pro 
tento projekt jeho dotázaná představitelka (viz Kuchařová, Barvíková, Svobodová, 
Šťastná, 2014, kapitola 1). Zmínila, jak se koncepce rodila díly vysoké angažovanosti 
člena vedení kraje, protože tato činnost je výhradně v samostatné působnosti kraje. 
Také v Královéhradeckém kraji dospěli jeho představitelé na základě rozvinutí určitých 
iniciativ na podporu rodin a z potřeby formalizovat své vize v oblasti rodinné politiky 
k tomu, že Rada kraje vytvořila jako svůj poradní orgán Komisi Rady Královéhradec-
kého kraje pro rodinnou politiku (…). Příklad tohoto kraje však zároveň ukazuje na 
nutnost komplexního přístupu, konkrétně úzké propojení institucionálního a koncepč-
ního zajištění rodinné politiky na krajské úrovni (Koncepce rodinné politiky 
Královéhradeckého kraje 2012-2016, s. 127). 
                                                            
7  Autoři zde píší: „Komise fakticky existuje, nicméně prakticky nefunguje, její potenciál není využíván. 

Opět je příčinou absence koncepce kraje v oblasti rodinné politiky.“ 
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Příklad ocenění hodnoty rodiny a vůle ji podporovat lze nalézt v Koncepci 
rodinné politiky Jihomoravského kraje: „Rodina jako základní a nejvýznamnější 
jednotka naší společnosti není soukromou záležitostí jednotlivců, ale zdrojem prospe-
rity celé společnosti a zárukou udržitelného rozvoje jak ekonomického, tak sociálního a 
kulturního. Rodina je prostorem, v němž se vytváří tzv. lidský kapitál - výchovou 
formovaný lidský jedinec, který je schopen uplatňovat v dospělosti svůj tvůrčí poten-
ciál, na němž závisí inovativnost a kvalifikovanost jakékoli profesní činnosti. Funkce 
rodiny proto nemůže plně nahradit žádná jiná instituce. Rodinná politika se proto 
neomezuje jen na vyrovnání nákladů rodin, ale chce svojí podporou ocenit i přínos, 
který rodina pro společnost představuje.“ (s. 2) 

Způsoby, jak si definovat zaměření a pojetí krajské rodinné politiky, jsou 
různé v závislosti na dosažené míře rozvinutosti rodinné a dalších politik a na vnímání 
potřeb rodin a organizací podporujících rodiny v kraji. To je vyjádřeno v prioritních 
tématech zaměření rodinné politiky pro nejbližší období. Jako příklad si uveďme citáty 
z dokumentů již zmíněných tří krajů, které se v krajské rodinné politice hodně 
angažují. Je z nich patrné, že přes základní podobnost koncepcí se kraje liší v důrazech 
na dílčí oblasti rodinné politiky, neboť respektují krajová specifika a preference.  

 
 

Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina (s. 15): 

„Podpora rodin (prostřednictvím ucelené rodinné politiky jako takové) není v sou-
časné době výslovně zakotvena v žádném z existujících strategických dokumentů 
Kraje Vysočina. Jsou však koncepčně rozpracována témata, která s rodinnou 
politikou souvisejí. Program rozvoje Kraje Vysočina klade důraz na vzdělávání 
obyvatelstva a adaptabilitu pracovních sil, zdravý životní styl, rozvoj bytové 
výstavby, podporu dopravní infrastruktury či rozvoj volnočasových aktivit.“ 

 

Koncepce Královéhradeckého kraje (s. 5): 

„Klíčové oblasti regionální rodinné politiky v tomto pojetí jsou následující:  

• institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na regionální (krajské) úrovni,  

• podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodiny,  

• podpora sociálního začlenění pečujících osob,  

• podpora prorodinných aktivit,  

• podpora zkvalitňování rodinných vztahů a rodičovských kompetencí,  

• podpora prostředí přátelského celé rodině,  

• sociálně-právní ochrana dětí,  

• podpora rodin s dalšími specifickými potřebami.“ 
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Koncepce Jihočeského kraje (Koncepce v oblasti 2010, s. 4): 

„Stěžejními oblastmi podpory, na které se rodinná politika v současnosti zaměřuje, 
jsou: 

• podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, 

• podpora všestranně vyhovujících rodinných a rodičovských kompetencí, 

• podpora institutu manželství a jeho společenské prestiže, 

• podpora rodin se specifickými potřebami, 

• podpora všech subjektů podporujících rodinu.“ 

 
Metodický materiál MPSV z roku 2008 (Rodinná politika 2008, s. 14) vymezuje 

základní aspekty role krajů takto: 

„V regionální rodinné politice by měly mít úlohu: 

1.  reprezentativní - reprezentování obcí při jednání s ústřední úrovní nebo s jinými 
kraji, 

2.  koncepční - aktivní vytváření regionální rodinné politiky na základě jimi vypracované 
koncepce, 

3.  koordinační - koordinace obcí a vůbec všech aktérů rodinné politiky a jimi realizova-
ných prorodinných aktivit, zvláště pokud mají význam v regionálním měřítku, 

4.  organizační - organizace nebo podílení se na organizaci prorodinných aktivit, 

5.  informativní - informování obcí o celkové situaci rodin a prorodinných opatřeních v 
regionu.“  

 

K zajištění těchto rolí mají kraje k dispozici, a mohou dále vytvářet, řadu nástrojů, 
přitom stěžejními jsou mezi nimi:  

- vytvoření koncepce rodinné politiky na úrovni kraje, 
 

- zajištění institucionální a personální základny pro realizaci rodinné politiky na úrovni 
kraje, 
 

- vytváření sítě médií a subjektů pro informovanost obcí i občanů, 
 

- podpora výměny zkušeností a spolupráce obcí a dalších subjektů (neziskového a 
komerčního sektoru), 
 

- vyčlenění finančních prostředků na podporu obcí a nestátních subjektů působících 
v relevantních oblastech (formou dotací nebo prostřednictvím fondu na podporu 
prorodinných aktivit8), 
 

- zjišťování potřeb rodin a tvorba metodických nástrojů, 
 

- využívat své zákonné možnosti v rámci samostatné působnosti zakládat a zřizovat 
právnické osoby a organizační složky kraje, které plní úkoly rodinné politiky. 

 

  

                                                            
8  Blíže viz: Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. Metodické „doporučení” Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Praha, MPSV 2008. 
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Příklady konkrétních námětů,9 co by krajský úřad mohl dělat na vyvolání 
zájmu o místní rodinnou politiku a podporu prorodinných aktivit na obcích: 

- Formulovat zásady pojetí a zaměření podpory rodiny v kraji; 

- Vytvořit centrum setkávání reprezentantů rodin a/nebo organizací zastupujících 
nebo prosazujících zájmy rodin, které by mělo mít status alespoň poradního orgánu 
krajského úřadu; 

- Pořádat pravidelné schůzky představitelů kraje a obcí, kteří jsou zodpovědní za 
rodinnou politiku nebo prorodinná opatření.  

- Jednou z možností je pořádat po vzoru Rakouska konference o rodinné politice na 
úrovni kraje, tj. setkání různých aktérů (mj. jako nástroj proti nezdravé konkurenci 
různých subjektů poskytujících stejné/podobné služby);  

- Shromažďovat úspěšné koncepce, přístupy, příklady dobré praxe z vlastního kraje, 
ČR, zahraničí; 

- Propagovat dobré příklady rodinné politiky v obcích daného kraje; 

- Hledat optimální cesty finanční podpory obcí v jejich prorodinných opatřeních a 
uplatnit všechny relevantní formy financování; 

- Realizovat systematickou a krajskou koncepcí rodinné politiky podloženou dotační 
politiku jako důležitou součást samosprávní působnosti; 

- Podněcovat a rozvíjet spolupráci obcí tam, kde jedna obec nemá dostatečné 
možnosti (finanční, kompetenční, personální) - spolky obcí; 

- Podněcovat zaměstnavatele na krajské úrovni k zavádění opatření na podporu har-
monizace rodiny a zaměstnání, podporovat projekty typu společenská odpovědnost 
podniků;  

- Navrhovat standardy, které je žádoucí dosahovat ve vybraných oblastech z hlediska 
specifik kraje (příp. jeho oblastí), např. v dopravní obslužnosti, sociálním bydlení, 
služeb péče o děti.  

2.5 Role obcí v rodinné politice 

Specifika role obcí a měst v rodinné politice vyplývají především ze skutečnosti, 
že je zde nejbližší kontakt mezi subjekty a objekty rodinně-politických opatření a akcí. 

Metodický materiál MPSV z roku 2008 (Rodinná politika, 2008) vychází z toho, že 
samosprávné orgány obce jsou odpovědny za provádění všech oblastí veřejné politiky, 
na nichž se obec podílí. Neznamená to však, že náležité aktivity provádějí nebo organi-
zují samy, ale rozhodující je zde naopak spolupráce s dalšími subjekty, především 
neziskovými i komerčními, ale i dalšími organizacemi. Proto vymezuje základní aspekty 
role obcí takto: „Mají blíže k lidem a jejich potřebám a jsou schopny na základě 
podnětů pomocí konkrétních cílených opatření vytvářet na místní úrovni prostředí 
přátelské rodině. Jejich úloha by měla být: 

1. iniciační - iniciace prorodinných aktivit a podněcování občanů k aktivnímu podílení 
se na jejich plánování, příp. realizaci (např. zřízením systému, který by zachycoval 
jejich podněty); 

                                                            
9  Výčet není a nemůže být vyčerpávající, naznačuje jednak vybrané žádoucí aktivity, jednak také možné 

nasměrování dalších 
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2. realizační - realizace prorodinných aktivit (vytváření podmínek k poskytování služeb 
pro rodiny, pořádání akcí pro rodiny apod.) a vyhledávání rodin se specifickými 
potřebami (včetně monitorování jejich problémů); 

3. propagační - propagace jednotlivých prorodinných aktivit a vůbec rodinné politiky 
jako takové; 

4. informativní - informování občanů o celkové situaci rodin a prorodinných opatřeních 
v obci i na regionální a celostátní úrovni.“ (s. 14) 

Dokument také nepřímo zmiňuje potřebu uplatňovat princip family mainstre-
amingu, tedy zohledňovat potřeby a zájmy rodin při všech relevantních rozhodnutích 
na obci, ale také propojení obecní a regionální rodinné politiky.  

Po formální stránce určuje role obcí především zákon o obcích (zákon č. 
128/2000 Sb.). Podle něj obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů, přičemž při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený 
v zákonech a jiných právních předpisech. Přitom koordinuje a někde podřizuje své 
aktivity s krajskými a státními orgány. Jak bylo zmíněno výše, obce a kraje se při 
samosprávní činnosti doplňují.  

Stejně jako kraj, také obce provádějí svou rodinnou politiku v rámci samo-
správní a přenesené působnosti. Tam, kde zvláštní zákon upravuje působnost obcí a 
nestanoví, že jde o samostatnou působnost či o přenesenou působnost, platí, že jde 
vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti obcí.  

 

Hlavní činností obce v samostatné působnosti jsou:  

- základní školství a předškolní výchova a vzdělávání, 

- úprava veřejného prostranství, 

- úpravy místních komunikací a chodníků, 

- správa veřejné zeleně, 

- zásobování pitnou vodou a odkanalizování obce, 

- správa a údržba obecního majetku, 

- veřejná čistota a likvidace komunálního odpadu. 

  

Místní rodinné politiky se dotýkají v podstatě všechny uvedené oblasti, avšak 
s různou mírou vzájemného prolnutí. Kromě oblasti první, zabezpečující přípravu dětí 
na budoucí život a péči o děti (nejen) zaměstnaných rodičů, tedy prohlubující výchov-
nou a zabezpečovací funkci rodiny, všechny ostatní vytvářejí prostředí pro bezpečný, 
příjemný a plnohodnotný život rodin v obci, potažmo jejich setrvání v ní.  

Aktivity obcí se ovšem dotýkají podstatně širší škály oblastí života občanů a 
rodin v obcích. Lze říci, že plní veřejné služby (uspokojují veřejný zájem), jež bývají 
roztříděny na věcné veřejné služby, správní činnosti a finanční podporu. Všechny mají 
pro lokální rodinnou politiku velký význam, ovšem ta je zaměřena i na uspokojování 
soukromých zájmů rodin a jejich členů. Přitom již samy věcné veřejné služby 
představují dlouhý výčet činností, který zde předkládáme proto, že má inspirovat 
k představě, na čem všem se obce, i konkrétně ve vztahu k potřebám rodin, mohou 
podílet (cit. dle Příručka 2012, s. 77-78): 
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- sociální služby (sociální péče a pomoc starým, zdravotně postiženým občanům, 
dětem a mládeži, manželství a rodinám); 

- zdravotnictví (ambulantní péče, ústavní péče, poskytování léčivých přípravků a 
prostředků zdravotnické techniky, lázeňská péče, péče v dětských ozdravovnách, 
zdravotnická doprava, záchytné protialkoholní stanice a ochranná léčba); 

- školství (předškolní vzdělávání, základní školství, volnočasové aktivity, tělovýchovné 
a sportovní aktivity, stravování žáků a studentů, ústavní výchova);  

- kultura (knihovny, muzea, galerie, památková péče, kulturní dědictví, regionální a 
národnostní kultura, církve);  

- doprava (veřejná osobní silniční doprava, drážní doprava, plavba a vodní cesty);  

- obrana;  

- vnitřní věci (bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana, archivní správa, pobyt 
cizinců a azyl, civilní ochrana, poštovní služby, telekomunikační služby);  

- životní prostředí (ochrana přírody a krajiny, technická ochrana životního prostředí); 

- služby technické infrastruktury (vodní hospodářství, zásobování energiemi);  

- informační služby. 

 

Tento výčet má blíže k poslání rodinné politiky, jak je formulována v úvodu 
této kapitoly, což současně dokumentuje velkou šíři záběru rodinné politiky na všech 
úrovních. Praxe si proto vyžaduje vždy aktualizovat a konkretizovat celkové koncepční 
záměry každé obce (a kraje) a formulovat dílčí cíle pro nejbližší období podle aktuálních 
potřeb a podmínek. 
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3. Základní principy a požadavky na uskutečňo-
vání rodinné politiky a prorodinných opatření 
v obcích a krajích 

3.1 Obecné podmínky pro vytváření koncepcí a strategií 
LRP  

3.1.1 Demografické a územně správní souvislosti 

Po roce 1989 se v rámci demokratizačních procesů řada obcí osamostatnila a 
v ČR tak vznikla poněkud jedinečná situace velké územně správní rozdrobenosti 
osídlení, kdy nejmenší obce do 500 obyvatel tvoří 56 % všech obcí, ale žije v nich 
pouze 8 % obyvatel ČR. Obce do 199 obyvatel tvoří 25 % všech obcí a žijí v nich 
necelá 2 % obyvatel. V 21 obcích s počtem obyvatel od 50 tisíc žije téměř třetina 
populace naší republiky. 70 % lidí žije v ČR v obcích se statusem města. 

Územní rozdrobenost uspokojuje potřeby nezávislosti a autonomie obcí, ale 
svým způsobem komplikuje koncepční a finanční zabezpečení dílčích veřejných politik, 
vč. politiky rodinné. Na úrovni jednotlivých obcí je proto nutné vytvářet konkrétněji 
definované rodinně-politické plány a záměry, které je třeba podložit důkladnější zna-
lostí potřeb občanů a jejich preferencí. Další možností překonání zmíněné komplikace 
je spolupráce obcí, mj. formou účelového sdružování obcí pro plnění specifických úkolů. 
Podmínkou úspěšnosti je vytvoření sítě spolupracujících aktérů veřejné, neziskové a 
komerční sféry v rámci obcí i s přesahem na větší území. 

Možnosti obcí uplatňovat svou autonomii a současně uspokojovat potřeby 
občanů v soudobé (globalizované) společnosti rozšiřuje uplatnění principu subsidi-
arity. Vychází z územně správního uspořádání v ČR a vymezení specifických úkolů pro 
vybrané obce, tj. rozlišení tří typů obcí podle toho, jak velký rozsah výkonu státní 
správy vykonávají. Jsou to pak tzv. obce prvního stupně10 a dále obce, které mají buď 
pověřený obecní úřad (POU, obce II. stupně, je jich 388) nebo jsou obcemi s rozšíře-
nou působností (ORP, obce III. stupně, těch je 205). Legislativně jsou zmíněným třem 
typům obcí ukládány jako právně stanovená povinnost diferencovaně jen úkoly propo-
jené s dílčími oblastmi rodinné politiky. Na úrovni konkrétních obcí je pak třeba volit 
strategie, jak efektivně skloubit ty aktivity s dopady na rodiny a rodinný život, které 
jsou v kompetenci obcí prvního stupně, s opatřeními, které jsou na občany obcí 
adresovány z aktivit v kompetenci obcí typu POU či ORP, a s opatřeními, která jsou 
povinnostmi státu.  

 

  

                                                            
10  Webové stránky ministerstva vnitra dále upřesňují: „Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené 

působnosti rozlišujeme obce se základním rozsahem přenesené působnosti (do této kategorie spadá všech 
6 251 obcí) a obce s širším rozsahem přenesené působnosti. Do druhé kategorie spadají všechny obce, 
které vykonávají státní správu v přenesené působnosti v širším rozsahu než obce se základním rozsahem. 
Tu pak vykonávají nejen na území své obce, tzn. pro své občany, ale zpravidla také pro občany jiných 
obcí, tzn. pro občany obcí spadajících do jejich správního obvodu.“  
http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-vykonavanych-obcemi-v-jednotlivych-kategoriich.aspx  
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Tabulka č. 3.1 Struktura obcí v ČR podle velikosti a podílu obyvatel 
 obce a města podle velikostní skupiny (počtu obyvatel) 
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počet obcí 1 468 2 017 1 366 727 400 142 68 42 16 5 6 251 598 210 

podíl 
obyvatel 1,7 6,3 9,2 9,7 11,6 9,3 9,1 11,6 10,8 20,8 100,0 69,7 2,3 

Pozn.: silnými čarami jsou odlišeny velikostní kategorie 1.-6. používané v soutěži Obec přátelská rodině 
v letech 2009-2011, jejíž dokumentace je zde v textu dále používaná při uvádění příkladů dobré praxe (viz 
také http://obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/paty_rocnik.html) 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2012. Praha, ČSÚ 2012. http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1302-12-
r_2012  

 
Stát tedy především vykonává svou působnost tam, kde se jedná o zajištění 

základních práv občanů, jako je garance minimální životní úrovně (ochrana před 
chudobou a sociálním vyloučením) a pomoci v případě zdravotního postižení či seniority 
(nesoběstačnosti), ale i vytváření podmínek pro soběstačnost rodin, jako je zaměstna-
nost či bydlení (u něj je rozdělení kompetencí mezi státem a obcemi stále nedostatečně 
řešenou otázkou). V rámci rodinné politiky je rolí státu definovat základní doktrínu či 
ideu a vytvářet koncepční, metodické a koordinační zázemí pro aktivity všech 
relevantních subjektů rodinné politiky. To je pro obce a kraje velmi důležité, aby se 
měly o co „opřít“. 

Stát má ale nezastupitelnou roli také v určování základního směru společenské 
podpory rodin. Regionální a lokální rodinná politika nemůže být zcela autonomní, musí 
navazovat na státní rodinnou politiku a být s ní v souladu v základních dimenzích. 
Konkrétně to znamená, že stát tyto dimenze stanovuje svou národní koncepcí rodinné 
politiky a pro kraje a obce vytváří metodické návody. Jejich smyslem není „vést obce 
za ruku“, pro obce zůstává velký prostor pro invenční a tvůrčí práci. Jak připomíná M. 
Oujezdská, obce by měly hledat různé možnosti podpory rodin ve své kompetenci, což 
není nějaká úřednická, ale tvůrčí práce (rozhovor autorů výzkumu s M. Oujezdskou). 

3.1.2 Ideově-koncepční základy 

Ideovou základnou zavádění a rozvíjení LRP je Národní koncepce rodinné 
politiky, která je v dosavadních vládních dokumentech (dokumentech MPSV11) prezen-
tována v již značně překonané podobě, ale jako základ pro LRP ji lze využít. Tento 
dokument sice zmiňuje mezi základními úkoly rodinné politiky podporu jejího provádění 
na úrovni krajů a obcí, ale při specifikaci realizace tohoto úkolu zůstává na počátku 
cesty, ač konstatuje, že: „Termín rodinná politika je mnohdy vnímán neurčitě. Chybí 
povědomí o obsahu rodinné politiky, která je často ztotožňována pouze s podporou ve 
formě dávek státní sociální podpory, sociální péče, případně se sociálně-právní ochra-
nou dětí… Institucionální zajištění rodinné politiky je na úrovni obcí a krajů rovněž 
nevyhovující“ (s. 57). Plně nevyužitým projektem a inspirací zůstává dokument MPSV 
                                                            
11  Národní koncepce rodinné politiky z roku 2005 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf), Národní koncepce podpory rodin z roku 
2006 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf) 
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„Akční plán na podporu rodin s dětmi na období 2006-2009“, který se nepodařilo 
z důvodu povolebních změn na MPSV plně realizovat. MPSV na jeho základě nicméně 
vydalo v roce 2008 materiál zaměřený na RP na místní a krajské úrovni, a to ve formě 
metodiky s názvem „Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. Metodické „doporučení” 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR“ (http://www.mpsv.cz/files/clanky/6778/ 
Rodinna_politika.pdf). Ten lze pokládat za dobré východisko, ale je třeba podněty 
v něm obsažené rozpracovat a aplikovat s ohledem na konkrétní podmínky obcí, dané 
zejména jejich velikostí i teritoriálním umístěním, ale také na socioekonomickou a 
demografickou situaci.  

Ideové základy lokální a regionální rodinné politiky lze čerpat z programových a 
dalších publikovaných materiálů organizací a institucí, zabývajících se rodinou a 
rodinnou politikou, i když ne vždy se explicitně vyjadřují k lokální a regionální rodinné 
politice. Vyjadřují mj. obecné principy těchto politik. Lze z nich jmenovat: 

- Národní centrum pro rodinu (http://www.rodiny.cz/); 

- Centra pro rodinu sdružená v Asociaci center pro rodinu (http://www.acer-
cr.cz/acer.html); 

- Síť mateřských center (http://www.materska-centra.cz/cs/); 

- Spolek pro obnovu venkova (http://www.spov.org). 

Pracovníci Národního centra pro rodinu systematickou osvětovou činností 
vysvětlují úlohu a principy komunální politiky (viz příspěvky na uvedené webové 
adrese). Např. Marie Oujezdská definuje základní principy lokální rodinné politiky: 
subsidiaritu - na komunální úrovni jde především o podporu rodiny jako celku tak, 
aby rodina mohla vykonávat co nejlépe svoje funkce bez zasahování do vnitřních 
vztahů v rodině; a svobodnou volbu - vytvořit takovou rozmanitost nabídek, které 
by vyhovovaly co největšímu počtu rodin (Oujezdská, 2010). 

Asociace center pro rodinu deklaruje mimo jiné např. tyto aktivity, jež se svým 
způsobem kryjí s principy a cíli místní rodinné politiky: 

• prosazovat a propagovat všechny pozitivní hodnoty rodiny, 

• vytvářet prorodinné klima ve společnosti, 

• být partnerem státním orgánům pro jednání v otázkách rodinné politiky, 

• podporovat programy pro děti, mládež a rodiny, 

• podporovat programy pro manžele, osamělé rodiče a seniory. 

 

Spolek pro obnovu venkova ČR schválil na své červnové schůzi roku 2011 
„Program obnovy rodiny“. Program vychází z přesvědčení autorů, že „... právě venkov 
a zejména malé obce mohou sehrát velmi důležitou roli při obnově rodiny a s tím 
souvisejících vztahů ...“ (Program 2011, s. 1). Z řady definovaných cílů vybíráme ty, 
které považujeme za zvláště důležité pro místní rodinnou politiku:  

-  Usilovat o to, aby veřejná správa poskytovala pomoc rodině uplatňováním mediační 
a poradenské služby pro řešení rodinných konfliktů a tak napomáhala zachovat 
rodinu bez zasahování do intimity a autonomie rodiny. 

-  Dosáhnout toho, aby rodina byla celospolečensky i politicky uznána nejen jako 
zdroj morálních kvalit společnosti, ale i jako základní nástroj ekonomické prosperity 
státu. 
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-  V podmínkách venkovských obcí nadále klást důraz na dobrou funkci venkovských 
škol a jejich neformální spolupráci s rodiči. 

-  Podporovat ve školách takovou výchovu, která bude zásadně prorodinná.  

-  Monitorovat stav, hledat rezervy a zlepšení v prorodinné sociální péči. 

-  Propagovat nezastupitelnou roli otce v rodině a při výchově dětí. 

-  Podporovat skutečnou rovnoprávnost mužů a žen, danou jednotou v různosti funkcí, 
nikoliv jako boj o moc - proti dětem, který je neslučitelný s výchovou. 

-  Podporovat osvětu na všech úrovních.  

-  Hledat sladění zaměstnání, podnikání a občanských aktivit s rodinným životem. 

- Usilovat o rozšiřování podniků přátelských rodině. 

-  Prosazovat stabilitu a zodpovědnost jako základní principy funkční rodiny, jež 
přispívají k plnění rodinných funkcí a k prevenci rozpadu rodin. 

-  Prosazovat takovou osvětu, která povede k vytváření rodině přátelského prostředí. 

(Program 2011, s. 2-4). Tento program byl rozpracován do modelového manuálu pro 
starosty malých obcí, který lze nalézt na webových stránkách Spolku http://www. 
spov.org/obnova-rodiny/program-obnovy-rodiny/default.aspx. 

  

Vzhledem ke komplexnosti a průřezovosti rodinné politiky se na místní a 
regionální úrovni nabízí využití specifických možností spolupráce více různých aktérů 
se společným rámcovým cílem. Zahraničními příklady z Německa a Rakouska je 
inspirováno vytváření tzv. lokálních uskupení pro rodinu (viz např. Oujezdská 
2010b či Mudrochová, 2010, 2013). Lze je podle těchto autorek charakterizovat jako 
partnerství a iniciativy různých organizací a institucí, které se snaží v regionu o změnu 
nastavení ve společnosti vůči rodinám, což znamená, že zahrnují více právnicky 
samostatných subjektů s různým posláním, kulturou, organizační strukturou (úřady, 
vzdělávací instituce, svazy, církevní organizace, hospodářské podniky, občanská usku-
pení, NNO, jednotlivci). Tyto subjekty sledují společné cíle rodinné politiky, zejména 
dosažení změny ve smýšlení společnosti ve smyslu jejího většího zaměření na podporu 
rodiny na lokální a regionální úrovni. Využívají k tomu nástroje jako výměny informací, 
zkušeností a nápadů, organizování diskusí, koordinace při uskutečňovaných aktivitách 
a prezentace příkladů dobré praxe. Práce lokálních uskupení pro rodinu jsou zpravidla 
založeny na dobrovolné účasti a osobní motivovanosti. Jedním z kladů je, že reagují 
na aktuální místní potřeby rodin. 

 

S. Mudrochová vyjmenovává tyto aktivity, jež může realizovat lokální uskupení: 

. podpora rodin při zajištění péče o děti odpovídající místní potřebě,  
 

. zachování nabídek zvyšujících kvalitu života (knihovna, zoo, muzea, sportovní 
nabídky, hudební škola, koupaliště) - zvýhodnění pro rodiny, 
 

. podpora sociálně slabých rodin (převzetí podpory v místě, příspěvky na obědy), 
 

. veřejná doprava (frekvence spojů, hustota sítě, dosah, tarify), 
 

. soužití a mezigenerační výměna (projekty), 
 

. informační nabídka o speciálních službách určených dětem a rodinám, 
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. nabídky bezprostřední účasti rodin, dětí a mladistvých na rozhodnutích, která se 
týkají především jich jako cílové skupiny, 
 

. podpora vzniku a udržení pracovních míst, podpora,  
 

. flexibilní modely pracovní doby (klouzavá pracovní doba, práce na dálku, konta 
pracovní doby). 

Právním základem činnosti obcí ve prospěch rodin je především zákon o 
obcích (128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V § 35, odst. 2 a 3 se píše, že: 

 „(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 
85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém 
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi 
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. 
Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a 
spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 
ochrany veřejného pořádku. 

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí: 

 a)  při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 

 b)  v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě 
zákona.“ 

 Pro aktivity obcí ve prospěch rodin je možno a je třeba využívat především 
ustanovení o pravomocech a povinnostech zastupitelstva obce (§ 84), včetně 
rozhodování o majetkoprávních úkonech (§ 85).  

Ve své rodinné politice (či obecně ve svých prorodinných aktivitách) obce využí-
vají v efektivní kombinaci samostatnou a přenesenou působnost, tedy výkon samo-
správy a státní správy. Samostatná působnost (samospráva) obcí je rámcově právně 
zajištěna Ústavou ČR. Stát může do samosprávy zasahovat jen tehdy, vyžaduje-li to 
ochrana zákona, a to v zákonem stanovených mezích. Při výkonu samosprávy 
neexistuje podřízenost obce jinému orgánu (více viz: Příručka 2012). Obec je současně 
veřejnoprávní korporací, což je právnická osoba veřejného práva, která vykonává 
působnost v oblasti veřejné správy (tedy samosprávy a státní správy), a také práv-
nické osoby soukromého práva. Zde je její postavení stejné jako ostatních subjektů. 
„Klasickými soukromoprávními vztahy jsou například smluvní vztahy - nájemní, kupní 
smlouvy nebo zakládání obchodních společností. Vždy je třeba pečlivě rozlišovat mezi 
veřejnoprávním a soukromoprávním postavením obce a nesměšovat je dohromady“ 
(Příručka 2012, s. 13). 

Pro úplnost připomeňme, že ve své rodinné politice se obce musí řídit i mnoha 
dalšími zákonnými normami, především z oblasti sociálního práva, ale také ovšem 
občanským zákoníkem. Zastupitelé se při zajišťování životních podmínek rodin setkají i 
s normami pracovního a obchodního práva. Z oblasti veřejného práva pak je třeba se 
řídit zejména předpisy správního práva a finančního práva. 

3.1.3 Inspirace mezinárodní 

Inspirativní koncepční i zcela konkrétní podněty pro vlastní rodinnou politiku 
obce (města) lze čerpat z příkladů dobré praxe a dalších zkušeností ze zahraničí. Právě 
odtud, konkrétně z příkladů úspěšné lokální rodinné politiky v Rakousku a Německu, 
čerpaly podněty a inspiraci některé obce a kraje, které jsou dnes již v rámci ČR 
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příkladem úspěšného přístupu k rodinné politice v obcích a městech, resp. na krajích 
(viz Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná 2014, kapitola 1). Některé názory 
německých odborníků, kteří je přednesli na konferencích Národního centra pro rodinu, 
konaných v minulých letech, zde byly uvedeny v kapitole 2.  

Také na úrovni regionální a lokální rodinné politiky se projevuje členství ČR v 
Evropské unii. Nicméně ačkoliv v jiných sférách veřejné politiky je vliv EU a jejích 
orgánů mnohostranný, do rodinné politiky přímo neproniká, a to ani jde-li o její vládní 
úroveň. Rodinná politika je v EU chápána jako oblast národních kompetencí, přesto se 
řada direktiv a doporučení více méně nepřímo dotýká řady dílčích oblastí rodinné 
politiky, z nichž některé se reálně uskutečňují na úrovni obcí nebo krajů.  

Větší přímý vliv má evropská legislativa právě na život obcí jako právních 
subjektů, na jejich kompetence a plnění úkolů státní správy a samosprávy. Pro činnost 
obcí znamená členství ČR v EU přínosy (např. ve finanční podpoře v rámci Evropského 
sociálního fondu, ve stanovení standardů, v podobě příkladů dobré praxe, podnětů z 
mezinárodních srovnávacích analýz), ale také jim přináší řadu omezení, nároků a 
povinností. V Příručce pro členy zastupitelstva (Příručka 2012, s. 177) se uvádí, že "v 
zemích, kde mají obce největší podíl kompetencí v rámci veřejné správy, se odhaduje, 
že až 70 % směrnic (EU - pozn. autorky) má na obce přímý či nepřímý vliv." To se 
týká veškerých aktivit obcí, ne jen rodinné politiky, nicméně ta má styčné body s celou 
řadou dalších oblastí. 

"Právo a politiky Evropské unie se postupem času značně rozšířily. Zahrnují tak 
dnes více oblastí než kdykoliv předtím - od veřejných služeb, veřejných zakázek, 
veřejné pomoci, přes dopravu, zemědělství, životní prostředí, udržitelný rozvoj až po 
sociální oblast, kulturu, vzdělávání, regionální rozvoj, místní finance, místní volby a 
mnohé další oblasti" (Příručka 2012, s. 173). 

Zahraniční odborníci se v rozborech zpracovaných pro Generální ředitelství 
Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování věnují v sou-
vislosti s demografickým vývojem otázkám rodinné politiky, vč. regionální a lokální. V 
roce 2009 komise zřídila za tímto účelem takzvanou sociální platformu k situaci rodin a 
rodinné politice. Publikované výsledky její činnosti zde využíváme. Podnětné pro for-
mulování rodinné politiky na regionální a místní úrovni jsou Evropskou unií podporova-
né programy výměny dobrých zkušeností. Na tyto aktivity se např. zaměřuje „Evropská 

aliance pro rodiny“ (http://familieeuropa.de/european-alliance-for-families_en.html).  

Nejvýznamnější způsob ovlivnění podmínek pro rodinnou politiku i v obcích a 
krajích však představují finanční formy podpory, zejména prostřednictvím evropského 
sociálního fondu (ESF). Základní informace o možnosti čerpání zdrojů z ESF uvádíme v 
Příloze, další podrobnosti lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana). Evropská komise na základě práce 
expertní skupiny pro demografické otázky vypracovala v roce 2008 brožuru, která se 
zaměřuje na aktéry na lokální nebo regionální úrovni a na základě příkladů již 
podpořených projektů poukazuje na možnosti podpory projektů na téma vstřícnosti 
vůči rodině. 

Ve shrnující mezinárodně srovnávací studii (Kuronen, 2010, s. 12-13) se mj. 
píše, že pokud jde o rodinnou a sociální politiku na evropské, národní a lokální úrovni, 
lze identifikovat řadu trendů. Mezi jinými jsou zde uvedeny tyto: 

- Oblast rodinné politiky nabývá na důležitosti a v posledních letech se dále rozšiřuje 
a zatímco tradičně pouze pár zemí mělo explicitní rodinnou politiku a pro ni 
jmenované ministry, nyní se zvyšuje její institucionalizace. 
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- Roste význam místních vlád (úřadů) a jejich odpovědnost (kompetence) a 
autonomie, týkající se mnoha rodinně politicky a sociálně politicky relevantních 
témat. 

- Vzrůstá role neziskového sektoru a sítí různých aktérů (např. veřejného sektoru, 
neziskových organizací, soukromých společností a samotných rodin). 

- Prohlubuje se interkulturní dimenze místních komunit s dopady na úkoly související 
s migrací. 

3.1.4 Podpora „shora“ a předávání zkušeností mezi obcemi 

Představitelé naprosté většiny obcí mají zájem podporovat rodiny ve své obci a 
dosavadní ne velkou rozvinutost lokální rodinné politiky lze přisuzovat spíše nedostatku 
informací a inspirací či příkladů dobré praxe v opatřeních ve prospěch rodin. Rozvinutí 
LRP by pomohlo i vypracování metodiky LRP do větších podrobností, než co poskytuje 
dosud jediný dokument tohoto typu - „Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. 
Metodické ‚doporučení’ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR“ z roku 2008. Tento 
dokument především systematizuje koncept RP v obcích a krajích, tedy podává základní 
informaci o jejím obsahu, a současně poukazuje na směr, jímž by se měla LRP a RRP 
ubírat. Nepochybně sehrál svou roli v nastartování procesu zvyšování role obcí 
v rodinné politice a nadále pomáhá tam, kde již povědomí o odpovědnosti samospráv 
za život rodin v obci nějak funguje nebo kde je větší otevřenost k této úloze obcí. 
Mnohé obce potřebují pro uvědomění si své role detailnější a více návodně zaměřený 
metodický dokument. 

 Řada obcí v dotazníkovém šetření z roku 2012 vyjadřuje potřebu být metodicky 
vedena, ale často zřejmě i formálně řízena „shora“, vyšší autoritou (viz část 3.6.1 a 
3.2.2). Potřebu podporovat rodinu si tyto obce uvědomují, ale schopnost této podpory 
a povinnost ji poskytovat přisuzují autoritě s vyššími kompetencemi a lepšími finanč-
ními a personálními možnostmi. Často zmiňují stát, ale také obce s rozšířenou působ-
ností nebo kraj. Ukazuje se potřeba podpořit obce v jejich samostatné působnosti 
v oblasti rodinné politiky tak, aby si více uvědomovaly své kompetence, odpovídající 
jimi požadované a prosazované autonomii. Současně je třeba poskytnout obcím 
zmíněné metodické vedení. Neméně důležité je rozpracovat systém kompetencí v této 
oblasti, tzn. přesněji definovat role MPSV (a dalších ministerstev), krajů a měst a obcí. 
Jako efektivní se ukazuje seznamování s příklady dobré praxe, které ukazují mj. na to, 
jak se lze vypořádat s případnými překážkami nebo ne zcela vhodnými podmínkami, 
pokud existuje vůle a zájem vedení obcí a vedení je otevřeno podnětům „zdola“, 
zejména od neziskového sektoru i samotných rodin. 

V našem šetření jsme zjišťovali, kde a jak obce získávají informace a inspiraci 
pro své prorodinné aktivity a také to, jaké zdroje informací a návodů považují za 
žádoucí nebo relevantní (podrobněji v kapitole 3.6.1). V současné praxi je nejfrekven-
tovanější neformální předávání zkušeností mezi obcemi, takže se vytvářejí jakési 
oblasti s více nebo naopak méně pokročilou úrovní podpory rodin, ne nutně závisle na 
společné krajské příslušnosti nebo ne plně korespondující s mírou rozvinutosti rodinné 
politiky na krajské úrovni. Zvláště výraznou pozitivní výjimku představuje Jihomorav-
ský kraj svou praxí setkávání koordinátorů rodinné politiky obcí.12 Významnými jsou 
dva „protikladné“ zdroje podnětů pro rodinnou politiku - krajské úřady a neziskové 
organizace. Lze pozitivně hodnotit kombinaci inspirace „zdola“ a „shora“.  

                                                            
12  viz: http://www.rodinnapolitika.cz/; též Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2014 
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Ze srovnání zdrojů podnětů, které jsou využívány, a těch, které jsou jako zdroje 
žádoucí, se dotázaní shodnou na důležité roli kraje. Je mu přisuzována jak velká 
autorita, tak se na něj obce často obracejí o podporu či radu. Otázkou je, zda to není 
hlavně v těch činnostech, které spadají do státní správy (přenesené působnosti). Jako 
nejvíce požadovaný zdroj informací v tomto srovnání neobstálo MPSV, do nějž jsou 
vkládána větší očekávání, než momentálně uspokojuje (a zřejmě než může uspokojit 
vzhledem ke svým kompetencím, ale i personálnímu vybavení). 

Naznačená důvěra v kraje se promítá i v tom, že by si zhruba třetina zástupců 
obcí z našeho výzkumu přála získávat informace formou konferencí nebo kulatých stolů 
pořádaných krajem.13 Větší je však zájem o možnost dohledat potřebné informace na 
specifickém webovém portálu a dostávat aktuální podněty a informace prostřednictvím 
elektronického informačního servisu. Lze usuzovat, že tyto dva častěji uváděné zdroje 
jsou v použití operativnější, ale všechny uvedené formy v sobě mají prvek interaktivity, 
jež je požadována a má potenciál být efektivním nástrojem. 

Z uvedeného je zřejmé, že obce i města by podpořilo v posílení rodinně- 
politických aktivit, kdyby získaly od MPSV i krajských úřadů větší inspiraci, objasnění 
role LRP a jasné návody, jak si v této oblasti počínat. Na druhé straně je však mnoho 
obcí, které takovou podporu subjektivně nepostrádají, ač k tomu mají velmi různé 
důvody, protože buď považují vlastní cestu za více méně optimální, nebo odmítají 
zasahovat do soukromí rodinného života, nejde-li o „nouzovou pomoc“. 

3.2 Vytváření koncepce lokální rodinné politiky či plánu 
prorodinných aktivit 

Mnozí představitelé obcí argumentují, že u nich se realizují opatření nebo akce, 
které svým způsobem podporují rodiny nebo napomáhají řešení jejich problémů. Říkají, 
že na základě (dlouhodobé) praxe více méně znají potřeby a problémy rodin a jejich 
příslušníků, stejně jako možnosti obecních (krajských) samospráv a dalších aktérů. 
Nelze zpochybňovat efektivitu některých aktivit ve prospěch rodin v řadě obcí, ale i ze 
zkušeností ze soutěže Obec přátelská rodině a rozhovorů s představiteli KÚ se potvrzují 
názory odborníků (Oujezdská, 2010, Hofinger 2000, Schultz et al., 2009, Skála, Geissler, 
2011 aj.), že vyšší efektivitu zajišťuje koncepční a systematičtější přístup. To platí pro 
všechny úrovně - státní, krajskou i lokální, samozřejmě v různé míře a v různých 
konkrétních konturách. Hlavní atributy koncepčního přístupu jsou:  

1. Uvědomění si významu rodiny a potřebnosti ji podporovat na bázi promyšleného 
programu, tedy rodinné politiky, vč. lokální a regionální úrovně, a také zřetelná 
deklarace záměru podporovat rodiny; 

2. Systematické zjišťování a průběžné monitorování potřeb rodin a jejich členů 
(zohlednění fází rodinného cyklu a různorodosti cílových skupin); 

3. Institucionalizace lokální rodinné politiky - ustanovení kompetentního a zodpo-
vědného orgánu a/nebo jmenování odpovědné osoby;  

4. Stanovení cílů a formulování koncepčních záměrů na základě deklarované vůle a 
zmapovaných potřeb, nejlépe písemně a se stanovením harmonogramu a 
preferencí; 

                                                            
13  Efektivitu takového vzájemného kontaktu krajských a obecních úřadů ve prospěch formulování rodinně- 

politických opatření potvrdila v provedeném rozhovoru představitelka brněnského Jihomoravského 
krajského úřadu. 
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5. Zajištění finančního krytí z různých zdrojů; 
6. Průběžné diskutování a rozvíjení (precizace) RP s participujícími subjekty; 
7. Zajištění informovanosti občanů a zpětné vazby pro všechny aktéry. 

 
M. Oujezdská (2011) obzvláště zdůrazňuje, že zdar lokální rodinné politiky 

předpokládá zajištění institucionální, koncepční (existence koncepce rodinné 
politiky, která stanoví cíle a opatření k jejich dosažení) a finanční (mimo dotačních 
programů by měla být rozšiřována metoda komunitního plánování o služby pro rodinu). 
Jako příklad formální struktury písemně zpracované koncepce M. Oujezdská uvádí 
takovouto strukturu: 

A. Preambule vyjadřující politickou vůli 
 

B. Obecná definice cílů 
 

C. Analýza současné situace 
 

D. Systematicky uspořádané oblasti podpory v návaznosti na definované cíle: 
 

 i.  oblast podpory  
 

ii.  cíl 
 

iii. opatření a způsob realizace - termín (specifikace může následovat v akčním 
plánu) 

 
Nepochopení významu toho, že opatření na podporu rodin by měla vycházet 

z nějak systematizovaného poznání potřeb občanů a rodin, vyúsťujícího ve formulaci 
záměrů a cílů a ideálně pak ve vypracování propracovanější, strukturované a 
dlouhodobější koncepce, může být jednou z brzd rozvíjení LRP. Odbornými rozbory i 
zkušenostmi obcí a krajů potvrzený význam koncepčního přístupu nezpochybňuje fakt, 
že východiskem mohou být, a také nejčastěji bývají, iniciativy a efektivní aktivity 
živelně realizované jak obcí, tak např. neziskovými organizacemi nebo jinými subjekty. 
Zatímco prvotní impuls je relativně účinnější, jde-li „zdola“ od těchto subjektů, pak na 
druhé straně platí, že aby se práce pro rodiny uchytila a zefektivnila, potřebuje syste-
mizovat, získat politickou podporu a programově být navázána na znalost měnících se 
potřeb rodin.14 K tomu je koncepčnější přístup nezbytný. A. Hošková ve svém výzkumu 
zjistila, že „současná podoba komunální rodinné politiky se od ideálních charakteristik 
nejvíce liší (právě) v oblasti institucionalizace rodinné politiky a participace všech 

aktérů... v obcích existují opatření cílená na rodiny... opatření však netvoří systema-
tický celek, nejsou součástí strategického dokumentu, který by definoval, jaké jsou cíle 
obcí v komunální rodinné politice.“ (Hošková, 2011, s. 101) 

MPSV v rámci svých opatření na podporu lokální rodinné politiky rozšířilo od 
roku 2012 požadavky na obce účastnící se soutěže OPR o vypracování plánu či 
koncepce rodinné politiky v obci (městě). Zde jsou definovány požadavky na takový 
plán takto: „Plán rozvoje rodinné politiky, tzv. koncepce rodinné politiky, představuje 
dokument, jehož obsahem je návrh konkrétních termínovaných opatření reagující na 
specifické potřeby místních rodin, které byly systematicky zjišťovány a zaznamenány. 
Na jeho vzniku spolupracuje celá řada aktérů - od zástupců vedení obce, zástupců 
neziskové sféry, zástupců zaměstnavatelů, odborníků, specialistů apod. až po zástupce 
jednotlivých typů rodin. Jedná se o dokument otevřený, který bývá postupně doplňo-

                                                            
14  To mj. zmiňovali dotázaní odborníci v našich rozhovorech (podrobněji popsáno viz Kuchařová, Barvíková, 

Svobodová, Šťastná, 2014, kapitola 1)  
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ván a upravován tak, aby reagoval na aktuální požadavky a odpovídal možnostem pro 
jeho realizaci.“ (Přihláška 2012, s. 2) 

MPSV v tomto dokumentu specifikuje strukturu plánu LRP v návrhu základních 
bodů, které by v něm měly být obsaženy. Můžeme je použít jako ukázku možného 
obsahu písemně formulované koncepce. Tyto body, zde v upravené podobě, konkreti-
zují výše uvedený návrh M. Oujezdské na strukturu písemně formulované koncepce 
LRP: 

1. Popis situace obce/města 

2. Služby pro rodiny 

a. Služby péče o děti 

b. Služby zaměřené na podporu funkce a soudržnosti rodiny 

3. Sladění pracovního a rodinného života  

4. Prostor obce/městské části přátelský rodinám 

a. Veřejná doprava v obci/městské části 

b. Bezbariérová přístupnost obce/městské části 

c. Bezpečnost pohybu po obci 

d. Veřejné prostory pro rodiče s dětmi vč. prostor pro trávení volného času  

e. Další obecní/městské služby vstřícné k rodinám 

5. Přímá podpora rodin 

6. Komunikace s rodinami 

7. Dotační tituly a fondy podporující prorodinné organizace 

8. Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky 

9. Monitorování situace rodin 

10. Spolupráce a výměna zkušeností 

3.2.1 Deklarace významu rodiny a projevení vůle realizovat 
rodinnou politiku 

Základem LRP je aktivní a uvědomělý přístup představitelů obce k problémům 
rodin a rolím, které v zájmu jejich uspokojení má a může plnit obec. Takový přístup se 
utváří na základě přesvědčení o významu podpory rodin obecně a na úrovni obcí 
zvláště. Opět citujme M. Oujezdskou (2011), která říká, že komunální rodinná politika 
„by měla vycházet z analýzy aktuální situace podmínek života rodin v dané oblasti,“ a 
„měla by se opírat o deklarovanou vůli zastupitelstva obce vytvářet příznivé podmínky 
pro život rodin“. 

...aby fungovala právě spolupráce všech aktérů rodinné politiky na území 
Jihomoravského kraje. Čímž nemyslím jenom neziskovky, organizace, které se 
věnují v terénu těm rodinám, ale mám tím na mysli také, a s velkým důrazem to 
říkám, obce, a nejenom pověřené obce, ale samosprávu obcí, jedniček, dvojek, 
trojek, všech, protože tím, že to není výkon přenesené působnosti, tak je jediná 
šance, že ta samospráva místní, která je v té dané obci, takže se prostě za to 
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zasadí, že se té rodinné politiky ujme a že proto něco ti lidé udělají. Pokud se 
tam nenajde člověk, který se toho chytí a udělá to, tak to prostě nebude. 

(rozhovor s paní Jitkou Crhovou, Jihomoravský krajský úřad) 

Neméně důležité je, aby představitelé obcí měli podporu občanů a také aby 
uměli své záměry a své pozitivní pojetí lokální rodinné politiky prosazovat. Např. A. 
Hošková (Hošková, 2011, s. 100) píše, že „Zlepšení situace15 je možné prostřednictvím 
posilování informovanosti v obcích, zviditelňování rodinných témat, zdůrazňování 
rodinných hodnot na všech úrovních společnosti a medializace úspěšných projektů.“ 
Schultz se spoluautory zdůrazňuje, že „místní RP potřebuje integraci a jasné, spolehlivé 
struktury“ (Schultz et al., 2009). Vědomí potřebnosti a projevení vůle realizovat rodin-
nou politiku v jakémkoliv relevantním rozsahu a formě je základem, na nějž navazují 
další kroky. 

Potřebnost koncepčního přístupu, více či méně zachyceného v oficiálních 
dokumentech obecního zastupitelstva, potvrzuje i to, že úspěšní účastníci soutěže OPR 
takový převážně mívají, výjimkou jsou nejmenší obce.  

Jako příklad obce s koncepčním přístupem k řešení problematiky rodin lze zmínit 
velmi dobře v dané oblasti dlouhodobě pracující obec Dobříš (necelých 8 600 obyvatel), 
která zakládá své aktivity na plánování komunitním způsobem a na koncipování aktivit 
nejen v rámci města, ale kde je to relevantní i na úrovni regionu (Mašková, 2010, s. 
27). Jiným příkladem je obec Darkovice, která se prezentovala např. na semináři NCR 
„Chceme tu zůstat? aneb podpora zdravé rodiny v rukou komunálních politiků“ v Praze 
24.10.2011 (viz Kocián, 201116). Inspiraci poskytují vyplněné formuláře soutěže OPR, 
zvláště těch obcí, které získaly cenu. Formuláře však nejsou přístupny zveřejnění, 
pokud to neudělá sama příslušná obec, jako je tomu např. v případě města Hodonín17, 
které v prezentaci své rodinné politiky představuje dobrý příklad její koncepčnosti, 
institucionální zakotvenosti a systematičnosti, a tedy i proto bohatosti a vyváženosti 
prorodinných aktivit. Koncepce se zde, stejně jako jinde, rodila postupně, takže průběh 
tohoto procesu v Hodoníně je jakousi ukázkou obecněji se vyskytujícího vývoje. 
 

Po odsouhlasení materiálu Systémová podpora rodin v Hodoníně Radou města 
byly pracovní skupinou KPSS rodina, děti a mládež podniknuty dílčí kroky 
směřující k odstartování prorodinné politiky v našem městě. Jednalo se např. o 
vyhlášení výtvarné soutěže s tématem: „Když rodina pomáhá“, jejíž hlavní 
myšlenkou je pozitivně ovlivnit nejen komunikaci v rodině, ale také solidaritu 
směrem ke společnosti. Dalšími aktivitami v této oblasti bylo Diskusní fórum: 
prorodinná politika - ano či ne? ... a akce „Jak se žije rodinám v Hodoníně“. ... 
Po prázdninách bude zřízena komise pro rodinu, která následně započne svou 
činnost a jejímž hlavním úkolem bude tvorba koncepce prorodinné politiky a 
koordinace prorodinných aktivit v našem městě.  

Výňatek ze zveřejněného formuláře města Hodonín: http://dobrapraxe.cz/ 
cz/tema/socialni-problematika-bydleni-sociopatologicke-jevy/hodonin-obec-
pratelska-rodine 

                                                            
15  Míněna situace v prosazování a realizování rodinně-politických opatření na úrovni obcí. 
16  Jeho vystoupení shrnula P. Michalová slovy: „Z vystoupení pana starosty bylo zřejmé, že rodinná politika 

je zejména otázkou vhodné strategie, pozorného naslouchání občanům a hledání inovativních řešení.“ 
Michalová 2010 

17  Hodonín se zúčastnil již několika ročníků soutěže Obec přátelská rodině, odkaz je na formulář z roku 
2009. Hodonín je představitelem měst s více než 10 000 obyvateli. 
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Dalším příkladem je Třebíč, také vícenásobný účastník soutěže OPR, který 
zveřejnil svou koncepci. Při velikosti Třebíče, s jejími 37,5 tisíci obyvateli, je možné 
vytvořit komplexnější a ambicióznější program podpory rodin než v menších obcích. 
„Program prorodinné politiky města Třebíče“ je příkladem strukturované a široce pojaté 
koncepce, respektující odborná doporučení (zmíněná výše) a zakládající se na návrhu 
plnění cílů stanovených na léta 2013-2015 http://www.socialnisluzbytrebic.cz/. Na-
vzdory šíři záběru by se dala autorům doporučit větší konkrétnost v návrzích opatření, 
což by bylo možno zřejmě dosáhnout rozlišením krátkodobějších cílů, které by byly 
definovány konkrétněji a případně i s harmonogramem plnění, a na dlouhodobější cíle 
či průběžné naplňované obecnější cíle.  

Míra koncepčnosti přístupu k lokální rodinné politice nezávisí na velikosti obce, 
protože, jak už jsme uvedli, zásadní význam má to, jak zastupitelé chápou potřeby 
rodin a role obce v jejich uspokojování. Formy koncepčního přístupu v těch obcích, kde 
je podpora rodin rozvinuta, lze hierarchicky podle míry autonomie koncepce rodinné 
politiky utřídit do těchto kategorií: 

a) obce reagují spíše živelně, ale citlivě a operativně na potřeby a zájmy rodin; 
 

b) obce si stanoví základní linii, filozofii či zaměření a cíle podpory rodin; 
 

c) plán, záměry nebo „náznak“ koncepce podpory rodin je součástí široce pojatého 
komunitního plánování (zde bývají zahrnuty jen ty aktivity, které jsou sociálními 
službami nebo jsou s nimi propojeny); 
 

d) plán, záměry nebo „náznak“ koncepce podpory rodin je součástí široce pojatého 
strategického plánu rozvoje obce; 
 

e) plán, záměry, nebo dílčí koncepce podpory rodin jsou součástí účasti v regionálním 
nebo celostátním projektu (např. Zdravá města); 
 

f) obce si vytvářejí (relativně) samostatnou koncepci rodinné politiky (respektive 
plán rozvoje rodinné politiky) formulovanou v písemné podobě, její opatření bývají 
zpravidla s roční periodicitou konkretizována v akčních plánech podpory rodin.  

V řadě úspěšných obcí v soutěži OPR nebývá koncepční přístup formulován 
písemně v nějakém zvláštním dokumentu, zejména na malých obcích. Pak to je řešeno 
třeba tak, že ústní dohoda o záměru, uskutečněná v zastupitelstvu, příp. společně s 
dalšími subjekty, a zapsaná v zápise z jednání zastupitelstva vyúsťuje v závazných 
úkolech, formulovaných jako úkoly relevantních oddělení/odborů (sociálního, kulturního, 
školského atd.). Jinde je méně formalizovaná koncepce vyjádřena v hlavních zásadách 
či zaměření aktivit ve prospěch rodin jako součást prohlášení rady města nebo v 
zápisu jejího jednání. 

I ty obce, které věnují LRP zvýšenou pozornost, mívají problémy s konceptuali-
zací svých záměrů. Fakt, že se jim v praxi přesto daří rodinně-politické záměry 
prosazovat, ukazuje, že každá z výše vyjmenovaných forem konceptualizace má za 
specifických podmínek své opodstatnění. Kvalitu nebo přednosti zvoleného přístupu 
totiž neurčují jeho formální aspekty (nakolik explicitní je či zda vůbec existuje a jakou 
má formu písemný koncepční dokument), ale rozsah a efektivita poskytované podpory 
rodinám. Ty nejsou všude podmíněny stejnými faktory. Důležité je to, jak je zvolená 
forma koncepčního přístupu relevantní charakteristikám obce - od demografické a 
sociální struktury obyvatelstva a velikosti obce, její teritoriální lokalizace po 
ekonomické charakteristiky (struktura a míra zaměstnanosti, příjmová a materiální 
úroveň) a kulturní tradice. 
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3.2.2 Otevřenost obcí ke koncepčnímu provádění lokální rodinné 
politiky ve výsledcích dotazníkového šetření  

Ministerstvo práce a sociálních věcí se ve svých metodických doporučeních snaží 
obeznámit obce s koncepčním přístupem ke komunální rodinné politice, který by byl 
založen mimo jiné na tvorbě systémových a dlouhodobých opatření vycházejících 
z relevantních informací o možnostech a potřebách jednotlivců, rodin i organizací 
v lokalitě a následné formulaci koncepčních rozvojových dokumentů (koncepce nebo 
plány rozvoje rodinné politiky). Z důvodu důležitosti koncepčního přístupu k pro-
rodinným aktivitám na úrovni obcí jsme také v dotazníkovém šetření na obcích zjišťo-
vali existenci koncepce obecní rodinné politiky a postoje odpovědných činitelů k její 
potřebě a úloze. 

Základním zjištěním bylo, že v realitě koncepce rodinné politiky na obcích 
zpracované většinou nejsou a dle vyjádření oslovených zástupců obcí lze usuzovat, že 
ani do budoucna s takovýmto koncepčním přístupem k lokální rodinné politice místní 
samosprávy příliš nepočítají (graf č. 3.1). Celkově mají koncepci rodinné politiky 
vytvořenu pouze 4 % obcí, relativně častěji s ní pracují ve velkých městech (13 % 
obcí s více než 10 tisíci obyvateli), naopak v nejmenších obcích je její existence zcela 
ojedinělá (1 % obcí do 500 obyvatel). Část obcí (celkově 17 % dotázaných), především 
těch středně velkých (nad 1000 obyvatel) a velkých v členění předkládaného výzkumu, 
však do budoucna plánuje vytvořit nějakou koncepci rodinné politiky. Na rozdíl od 
malých obcí, kde jsou plány na koncepční uchopení rodinné politiky málo časté (méně 
než 10 % obcí do 500 obyvatel a 13 % obcí s 500-999 obyvateli), plánuje do budoucna 
vytvoření koncepce rodinné politiky 29 % obcí s 1-2 tisíci obyvateli a téměř polovina 
(44 %) obcí nad 10 tisíc obyvatel. 

Stále však výrazně dominují obce, které plán rodinné politiky sestavený 
nemají a ani do budoucna jeho vytvoření neplánují. Celkově tento názor zastává 
79 % oslovených zástupců obcí v ČR, výrazná je přitom tato tendence především 
v malých obcích - více než 90 % obcí do 500 obyvatel a 85 % obcí s 500-999 
obyvateli.  
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Graf č. 3.1 Má obec vytvořen plán/koncepci rozvoje rodinné politiky? (dle 
velikosti obce, v %) 

 
 

2Jedním z frekventovaných důvodů, které obce vedou k tvorbě koncepce rozvoje 
rodinné politiky či alespoň k úvahám o ní, je demografický vývoj obce a jeho výhledy 
do budoucna (tabulka č. 3.2). Jednat se přitom může jak o regiony, které ve zvýšené 
míře čelí stárnutí svého obyvatelstva, které je vedle snižování počtu dětí v obcích 
posilováno také migrací mladých lidí a rodin z obce, tak o lokality, kde v posledních 
letech proběhla rozsáhlá výstavba nových bytů a domů, v jejímž důsledku došlo k ob-
měně složení místního obyvatelstva a přílivu nových obyvatel, mladých rodin a dětí.  

Druhou skupinou důvodů jsou plánovací procesy a vnímání jejich potřebnosti, 
resp. potřeby existence uceleného plánovacího materiálu. Zástupci obcí uvádějí, že 
plány rodinné politiky mohou být tvořeny také v rámci procesu komunitního plánování 
nebo plánování sociálních služeb.  

Některé obce přivádí k plánování rozvoje lokální rodinné politiky snaha zlepšit 
podmínky rodin v obci a obecně posilování hodnoty rodiny ve vnímání obyvatel, ale 
také nutnost reagovat na negativní jevy vyskytující se v obci, především na 
nevyhovující životní úroveň a špatnou sociální situaci některých rodin a nárůst socio-
patologických jevů, problémů v rodinách a ve výchově dětí.  

Důvodem může být také inspirace implementovaná zástupcům obce zvenčí, 
konkrétně zde opakovaně zaznívala soutěž MSPV Obec přátelská rodině, která samo-
správy vedla ke komplexnějšímu přístupu k plánování rodinné politiky. Opakovaně ve 
prospěch tvorby plánu hovoří také potřeba zmapovat stav a potřeby obyvatel v obci a 
to, že takovýto dokument, resp. rozvoj rodinné politiky v praxi je jednou z podmínek 
pro rozvoj celé obce a společenského života v ní. V praxi pak může plán rodinné poli-
tiky posloužit nepřímo také k dalším cílům obce, neboť plány mohou být nutnou pod-
mínkou pro získání grantových projektů nebo dotačních titulů na realizaci konkrétních 
opatření.  
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Tabulka č. 3.2 Důvody hovořící pro formulaci plánu/koncepce lokální rodinné 
politiky 

typologie počet 
Demografický vývoj - propopulační cíle vedení obce, snaha odvrátit stárnutí populace v obci a 
zpomalit/zvrátit vystěhovávání mladých rodin  22 

Demografický vývoj - reakce na vývoj posledních let - výstavba v obci, příliv mladých, rodin a dětí 6 
Součást plánování (často v rámci komunitního plánu, plánování sociálních služeb) 15 
Potřeba systémového či komplexního přístupu/materiálu 13 
Zlepšení podmínek rodin v obci, posilování hodnoty rodiny 11 
Soutěž Obec přátelská rodině 8 
Zmapování stavu a potřeb v obci 9 
Zlepšení životní úrovně, řešení špatné sociální situace rodin (v regionech s vysokou 
nezaměstnaností, nepříznivou strukturou obyvatelstva) 6 

Nárůst sociopatologických jevů, problémů v rodinách a ve výchově 6 
Podmínka pro rozvoj obce, společenského života 6 
Nutný předpoklad získání grantových projektů, dotačních titulů 3 
Snaha o připravenost na budoucí vývoj 1 

 

Reálná existence či plánování tvorby koncepčních materiálů na poli lokální 
rodinné politiky v obcích různé velikosti souvisí s vnímanou potřebností formalizované 
koncepční podpory rodin ze strany jejich volených zástupců. Celkově považuje 
provádění podpory rodin na základě písemného plánu nebo koncepce rozvoje 
rodinné politiky za potřebné třetina zástupců dotázaných obcí (graf č. 3.2). 
Tento podíl se však výrazně zvyšuje spolu s rostoucí velikostí obce, přičemž přesvěd-
čení o potřebnosti písemných koncepčních materiálů v této oblasti panuje především 
v obcích nad 10 tisíc obyvatel (78 %). V obcích s 1-10 tisíci obyvateli je o potřebnosti 
písemného zakotvení koncepčních přístupů k rodinné politice přesvědčena necelá 
polovina dotázaných zástupců (40 % zástupců obcí s 1-2 tisíci obyvateli, 46 % 
zástupců obcí s 2-10 tisíci obyvateli). Naopak, nejméně často spatřují smysl psaných 
koncepcí v malých obcích do 1000 obyvatel.  
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Graf č. 3.2 Potřebnost provádění rodinné politiky v obci na základě písemného 
plánu/koncepce rozvoje rodinné politiky (dle velikosti obce, v %) 

 
 

V odpovědích představitelů těch obcí, kde není písemný plán rozvoje 
rodinné politiky považován za potřebný, se objevuje několik důvodů racionalizují-
cích jejich postoj (tabulka č. 3.3). 

Mezi pragmatické důvody odmítavého postoje k písemné koncepci rodinné 
politiky lze zařadit:  

(1) Malou velikost obce, která představitelům staví bariéry v podobě omezených 
personálních, finančních a časových možností pro vytváření takovýchto koncepcí. 
Zástupci malých obcí také deklarují, že v rámci svých pravomocí dělají dílčí 
opatření, která jsou v jejich silách (tedy na která mají kapacity a finance). Za malé 
v tomto smyslu označují své obce především zástupci obcí do 500 obyvatel, ale 
také obcí s 500-1000 obyvateli. Odpověď bývá často doplněna také poznámkou, 
že v malých obcích není koncepce rozvoje rodinné politiky potřeba, neboť vedení 
obce je s občany v blízkém kontaktu a jejich potřeby řeší průběžně.18 

(2) Existenci systematizovaných opatření zaměřených na rodiny v obci v jiných 
existujících nebo vznikajících dokumentech. Nejčastěji jsou přitom potřeby 
rodin a jejich členů zohledňovány v plánech rozvoje obce/strategických plánech 
obce, plánech rozvoje venkova, komunitních plánech rozvoje sociálních služeb aj. 

V řadě odpovědí se však objevují důvody, které svědčí o nepochopení role 
koncepčního přístupu k rodinné politice na lokální úrovni a často také o nepocho-

                                                            
18  Tento názor koresponduje s obecnými poznatky výzkumu představitelů malých obcí v Moravskoslezském 

kraji, který zjistil, že: „typický zastupitel obcí do 3 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje podmiňuje 
lokální rozvoj hlavně ekonomickými možnostmi své obce, snaží se zlepšit úroveň služeb a blahobytu v 
obci, budovat kvalitní infrastrukturu a pečovat o vzhled obce.“ - viz: Lokální politika očima zastupitelů 
malých obcí v Moravskoslezském kraji. Listopad 20, 2012. Bulletin projektu UNIVES.  
http://unives.eu/lokalni-politika-ocima-zastupitelu-malych-obci-v-moravskoslezskem-kraji/  
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pení rodinné politiky obecně.19 V těchto názorech je rodinné politika často reduko-
vána na specifické formy podpory či pro specifické cílové skupiny, které se dle 
respondentů v jejich obci nevyskytují a rodinnou politiku tak považují za zbytečnou. 
V takovýchto odpovědích je často rodinná politika zaměňována za sociální práci, která 
cílí na konkrétní rodiny ocitající se v problémových životních situacích („Jsme malá 
obec a problematické rodiny s dětmi v naší obci nejsou.“) či na klienty ohrožené 
sociálním vyloučením a znevýhodňované vzhledem k určitým charakteristikám (původ - 
„Jsme malá obec bez nepřizpůsobivých etnik, nevidíme proto žádný důvod [provádění 
podpory rodin v obci na základě písemného plánu/koncepce].“, zdravotní stav aj.). 
V jiných odpovědích pak zaznívá redukování rodinné politiky pouze na otázky rodin 
s malými dětmi, není pochopena role rodinné politiky zabývající se rodinou ve všech 
fázích rodinného cyklu - „Jsme malá obec, převážejí občané středního věku, důchodci 
a chalupáři.“ „Pro našich devět školou povinných dětí to opravdu nemá smysl.“  

Výroky některých zástupců pak naznačují, že není pochopena role rodinné 
politiky obecně, která nemá usilovat pouze o navyšování počtu obyvatel obce, ale jejíž 
cíle jsou od těch propopulačních odlišné. „Zatím nemáme potřebu to řešit, i proto, že 
se u nás hodně staví a počet obyvatel přibývá (za 10 let z cca 800 na dnešních cca          
1 350). Možná za několik let, až přestane nárůst nových občanů.“ 

V neposlední řadě pak nepochopení role rodinné politiky na úrovni obcí 
demonstrují odpovědi podivující se nad tím, proč by obec něco takového vůbec měla 
dělat, a tápání nad tím, co by jim takový plán mohl přinést - „Není nám jasné, z jakého 
důvodu vytvářet písemný plán/koncepci rozvoje rodinné politiky, co to přinese a jaké 
je očekávání výsledků.“  

Obdobná argumentace se objevuje také v odpovědích spatřujících v rozvojových 
dokumentech pouze další zbytečnou administrativu. U dotázaných zástupců obcí 
se v řadě případů projevuje nepochopení smyslu tvorby rozvojových dokumentů, 
případně špatná zkušenost s reálným využitím takovýchto dokumentů v minulosti - 
„Protože není třeba vytvářet další dokumenty, které zpravidla končí tím, že se vytvoří 
a uloží.“ Ukazuje se, že ač obce v řadě případů nejrůznější strategické dokumenty 
tvoří, ne vždy jsou s nimi schopny adekvátně pracovat. Strategické plány pak často 
nebývají chápány jako živý dokument napomáhající k realizaci opatření, se kterým by 
se mělo kontinuálně pracovat a upravovat jej na základě měnící se situace a potřeb 
obyvatel, ale naopak jako dokument, který je buďto pouhým „lejstrem v šuplíku“ nebo 
který namísto, aby podporoval činnost v konkrétní oblasti, ji svojí rigiditou omezuje - 
„Dáváme přednost přirozenému vývoji potřeb nejen rodin, ale i ostatních společen-
ských vrstev. Zdá se to být sice pohodlnější, ale na druhé straně můžete pružněji rea-
govat a nebýt svázaní nějakou koncepcí, o které nevíte, jestli za rok či dva odpovídá.“ 

Vedoucí představitelé obcí pak ve své praxi před koncepčním přístupem 
v oblasti tvorby opatření ve prospěch rodin upřednostňují bezprostřední reakci na 
konkrétní situace a potřeby jednotlivých rodin. Spoléhají v tomto primárně na 
osobní zkušenost vzešlou z jejich pobytu v obci a jsou přesvědčeni o tom, že v běžných 
interakcích s obyvateli jsou schopni postihnout všechny jejich případné problémy a 
potřeby - „Jsme město do 4 000 obyvatel a o všech problémech našich občanů víme z 
osobní zkušenosti.“ V těchto obcích pak vládne přesvědčení, že jejich zástupci pro 
rodiny dělají vše, co je potřeba a co mohou, i bez existence písemného plánu. Riziko 
nesystematičnosti aktivit a opatření ze strany obce, obtížného zachování jejich konti-
nuity při personálních změnách ve vedení obce stejně tak jako opomenutí potřeb řady 
občanů je z tohoto přístupu více než jasné, především v obcích řádově s tisíci obyvateli. 

                                                            
19  srv. se Skála, Geissler, 2011, s. 5-6 
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Další skupinu názorů odůvodňujících nepotřebnost písemných koncepcí rozvoje 
rodinné politiky lze označit jako distancování se od zodpovědnosti za rodinnou 
politiku na lokální úrovni. Zaznívají zde argumenty dvojího, zcela odlišného, druhu. 

(1) Jednak jsou to názory zdůrazňující autonomii a nezávislost rodiny, do 
které by nemělo být nijak zasahováno, neboť naplňování potřeb je bráno jako 
privátní záležitost občanů, do jejichž života by obec neměla intervenovat („Obec by 
neměla lidem šťourat do soukromí.“). Případné zásahy jsou spatřovány jako 
akceptovatelné pouze v případě rodin ocitajících se v nějakých problémech.  

(2) Druhá skupina argumentů spatřuje rodinnou politiku jako hlavní kom-
petenci státu, případně dalších vyšších územně samosprávných celků (kraj, ORP), a 
to jak z hlediska jejího financování, tak i metodického vedení. Zde mezi důvody 
neexistence koncepčního materiálu na obcích zaznívají mimo jiné také neexistence 
metodiky a nedostatek informací poskytovaných ze strany státu k obcím. Někteří 
dotázaní představitelé obcí o takovýchto materiálech ještě neslyšeli a neviděli žádný 
obdobný materiál sloužící pro inspiraci.  

  

Tabulka č. 3.3 Důvody, proč není písemný plán rozvoje rodinné politiky 
považován za potřebný 

Důvody, proč není písemný plán rozvoje rodinné politiky považován za potřebný  počet 
Deklarována malá velikost obce a blízký kontakt s občany. Rodinná politika není třeba, nebo proti 
tvorbě koncepce hovoří důvody personální, kapacitní, časové. 102 

Opatření zaměřená na rodiny jsou součástí jiného existujícího koncepčního materiálu či 
rozvojových dokumentů (plán rozvoje obce, strategický plán obce, plán rozvoje venkova, 
komunitní plán rozvoje sociálních služeb aj.)  

33 

Role koncepčního přístupu k lokální rodinné politice není pochopena, rodinná politika je často 
redukována na specifické formy podpory, či se nad ní doposud ani nikdo nezamýšlel 52 

Koncepční činnost na LRP je vnímána jako další zbytečná administrativa. „Papírování je zbytečné, 
důležité jsou akce.“  35 

Namísto koncepčního přístupu jsou opatření ve prospěch rodin realizována jako reakce na 
konkrétní potřeby a situace  51 

Distancování se od zodpovědnosti za rodinnou politiku v obci - rodina má být nezávislá, případné 
zásahy pouze v případě rodin s problémy. 11 

Rodinná politika je v kompetenci státu - finančně i metodicky (rodinná politika na obcích se má od 
toho odvíjet a být řízena). Případně v kompetenci vyššího územního celku (kraj, ORP). 16 

Rodinná politika je chápána jako záležitost financí, obcím chybí finance na realizaci koncepční 
rodinné politiky.  6 

 
Existuje zde tedy jistá diskrepance mezi spatřováním potřebnosti koncepce 

rodinné politiky a její reálnou tvorbou na obcích, neboť 11 % dotázaných obcí i přes 
to, že plán považuje za potřebný, jej v současné době nemá a do budoucna jej ani 
neplánuje. Mezi takovými jsou zastoupeny obce všech velikostních kategorií a je možné 
předpokládat, že zatímco menším obcím ve tvorbě takového plánu brání především 
personální a finanční možnosti, u větších obcí může být koncepce rodinné politiky 
nahrazována jinými strategickými dokumenty (28 % obcí, které písemnou koncepci 
rodinné politiky považují za potřebnou, ale samy ji nemají a neplánují, disponuje jiným 
strategickým dokumentem, který zohledňuje potřeby místních rodin). 

Jinými strategickými dokumenty však disponuje také část obcí, ve kterých není 
sestaven plán rozvoje rodinné politiky a které koncepční kroky na poli lokální rodinné 
politiky ani nepovažují za potřebné. Nejčastěji se jedná o komunitní plány rozvoje 
sociálních služeb a strategické plány rozvoje/obnovy obce/venkova. V těchto plánech 
bývají některé otázky rodin v obci a jejich potřeb zohledňovány, neboť místní rodiny a 
jejich jednotliví členové jsou cílovou skupinou některých služeb a opatření obsažených 
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v těchto strategických dokumentech, nicméně svým zaměřením se ani u jednoho ze 
strategických dokumentů nejedná o komplexní postižení možností rodinné politiky na 
úrovni obce a naplánování konkrétních cílů. Mezi dalšími zmiňovanými strategickými 
dokumenty se objevují také územní plány obcí a dílčí plány zaměřené na vybrané 
skupiny obyvatel, především pak strategické plány sociálního začleňování, které se 
také ojediněle objevovaly v některých z dotázaných obcí.  

Další strategické rozvojové dokumenty mají především velké obce nad 10 tisíc 
obyvatel (85 %) a také obce s 2-10 tisíci obyvatel (42 %), které často disponují 
komunitními plány. Mezi obcemi s 200-2 000 obyvateli existují strategické rozvojové 
dokumenty méně často, disponuje jimi necelá čtvrtina obcí a často se jedná o strate-
gické plány nebo programy rozvoje nebo obnovy obce, případně celého mikroregionu. 
V obcích do 199 obyvatel pak má takovýto dokument pouze zhruba každá 10 obec.  

 

Graf č. 3.3 Existence jiného strategického rozvojového dokumentu zohledňují-
cího potřeby místních rodin (dle velikosti obce, v %) 

 
 

 

Z analýzy vyplývá, že aplikace strategického plánování v jedné oblasti 
může vést k uvědomění si důležitosti a přínosu komplexního přístupu také 
v dalších oblastech, kde plánování není prozatím natolik časté, jako je právě oblast 
lokální rodinné politiky. V obcích, kde mají strategické rozvojové dokumenty zohledňu-
jící potřeby místních rodin, mají častěji také plán/koncepci rodinné politiky (9 % oproti 
2 % obcí bez strategických dokumentů), především však v budoucnosti jeho vytvoření 
častěji plánují (26 % oproti 12 % obcí bez strategických dokumentů, graf č. 3.4). Tyto 
obce si také častěji uvědomují, že je potřebné realizovat podporu rodin v obci na 
základě vytvořeného písemného plánu (45 % oproti 26 % obcí, které jiné strategické 
dokumenty nemají, nicméně deklarují potřebnost písemného plánování v oblasti 
rodinné politiky, graf č. 3.5). Také zde do výsledků intervenuje velikost obce, neboť ve 
větších obcích mají nejen častější zkušenost s písemným plánováním, ale s narůstající 
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velikostí obce je zde také vyšší potřeba písemného plánování, především s ohledem na 
složitější a komplexnější agendu a její rozdělení mezi více pracovníků obecního úřadu. 

 

Graf č. 3.4 Existence plánu/koncepce rozvoje rodinné politiky v závislosti na 
existenci jiného strategického rozvojového dokumentu zohledňujícího potřeby 
místních rodin (v %) 

 
 
 

Graf č. 3.5 Potřebnost písemného plánu rozvoje rodinné politiky v závislosti na 
existenci jiného strategického rozvojového dokumentu zohledňujícího potřeby 
místních rodin (v %) 
 

 
 
Ve výběrovém šetření shromážděné poznatky korespondují s tím, co zjišťujeme 
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potřeby nějak rodinu ze strany obecní samosprávy podporovat, nebo vyjadřují pře-
svědčení, že rozsah a zaměření jimi dosud realizovaných aktivit ve prospěch rodin a 
rodinného života koresponduje s tím, co lidé potřebují nebo vyžadují a existující 
„živelnost“ není na úkor efektivity. V druhém případě je zřejmě vyjádřena zkušenost 
těch, pro něž je podpora rodin jistou samozřejmostí či přirozenou součástí celkové 
obecní politiky (jak někteří přímo deklarovali). Blízko k tomu mají odpovědi, které lze 
parafrázovat slovy, že „přístup obce je ‚koncepční‘ bez explicitně definované koncepce, 
protože zde jsou v souladu potřeby rodin a možnosti obce napomoci jejich uspokojo-
vání“.  

Příklady posledního jmenovaného přístupu lze najít v chatu Spolku pro obnovu 
venkova (staženo 10.1.2013 http://www.spov.org/obnova-rodiny/zaznam-chatu-k-
programu-obnovy-rodiny-ze-dne-20-8-2011.aspx): 

XX: (obec) nemá vypracovaný žádný plán nebo strategii, prostě je to schváleno 
zastupitelstvem. Jakoukoliv akci, kterou se rozhodne nějaký spolek v obci 
uskutečnit, podpoří finančně nebo zázemím. Takže spolupráce velmi dobrá.  

YY: Myslím si, že se dá v obci vytvořit prorodinná atmosféra, u nás zejména jde 
o spolupráci obce s ZŠ a MŠ a dále o spolupráci s místními spolky (máme 336 
obyvatel). I s málo lidmi se dá hodně udělat. 

 

Tyto názory vyjadřují zájem představitelů obce o potřeby rodin, ale současně 
demonstrují poněkud zúžený pohled na ně, zřejmě vycházející z dosavadní praxe. 
Dostatečnost jakkoliv četných a operativních reakcí na zjištěné potřeby rodin formou 
dílčích opatření ze strany obecní samosprávy zpochybňuje v našem rozhovoru M. 
Oujezdská a říká, že schopnost obecního zastupitelstva pružně reagovat na potřeby 
rodin je jistě lepší než jejich opomíjení, ale nemusí plně korespondovat s potřebami 
rodin: „…nejde jenom odpovídat na bezprostřední potřeby. Musím mít nějakou 
koncepci...“, říká. Z formulací důvodů ne-tvorby koncepce LRP a z deklarovaných 
priorit lze odvodit, že rodinná politika je mnohými představiteli obcí chápána 
jako nástroj ovlivňování rodinného života podle nějakých společensky uzna-
ných norem. Tito představitelé se pak ohrazují proti zasahování do fungujících rodin 
a maximálně připouštějí opatření pro rodiny, kde selhává nějaká jejich funkce, nebo 
se dostaly do tíživých podmínek. Pokud takové v (malé) obci nemají, necítí potřebu 
zpracovávat koncepci. Pokud je mají, tak deklarují zohlednění potřeb takových rodin 
podle jejich aktuálních, reálných požadavků relevantním subjektem, tedy jako běžnou 
součást činnosti místní správy a samosprávy. Může se jednat pouze o aktivity 
v intencích povinností podle zákona o sociálních službách, o sociálně-právní ochraně 
dětí či podle zákona o obcích atd.).  

Z uvedeného je zřejmé, že na jedné straně takto „systematický“ přístup k řešení 
problematiky rodin umožňuje i trochu komplexní pojetí a praktické uchopení této 
problematiky. Na druhou stranu se však do objektu zájmu dostávají jen některé rodiny, 
některé cílové skupiny, některé stránky rodinného života, jež může obec podporovat 
atd. Ač mohou být výjimky, zřejmě tu většinou chybí celostní pohled na podporu rodin 
v obci. Takovýto přístup (zahrnutí rodinné problematiky do širší koncepce 
aktivit obce) nicméně dává důležité předpoklady k tomu, aby se koncepčnější 
pohled postupně vytvořil. 

„Odmítání“ tvorby koncepce bývá spjato s obavami z formalizmu. Je sice zřejmé, 
že „psaná“ koncepce sama o sobě úspěch nezaručuje, že rozhodující je vycházet 
z nějaké základní myšlenky, vůle, směřování a zacílení, uznávání rodinných hodnot 
apod. Obavy z formalizmu však také pramení z neefektivnosti formálních přístupů 
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v jiných oblastech. Spektrum názorů, obsažených v odpovědích na náš dotazník, 
ilustrují i názory z chatu na webových stránkách Spolku pro obnovu venkova 
(http://www.spov.org/obnova-rodiny/zaznam-chatu-k-programu-obnovy-rodiny-ze-
dne-20-8-2011.aspx): 

AA: Napsaný program je dobrá věc, ale kde není duch a nadšení, tam je 
program jen kus papíru.  

BB: Myslím, že obecné vize či programy v jakékoli oblasti mají smysl u větších 
obcí, kde jsou pracovníci, odbory, zaměřeny na tuto problematiku, u malých obcí 
tyto dokumenty zapadnou, protože 1 osoba řeší spoustu různé agendy. 

CC: Nazval bych to jinak, většina obcí má nějaký plán rozvoje a myslím, že 
prorodinné prvky jsou v něm zakotveny, jen je třeba jej aktualizovat popř. 
doplňovat. 

DD: Naší malé obci zatím stačí Strategický plán rozvoje obce - jako prioritu č. 3 
máme Udržení a podporu aktivního života v obci. 

V menšině byl, ale ozval se, opačný názor, blízký názorům odborníků a 
zdůrazňující důležitý, ne vždy populární prvek, jímž je stanovení a příp. kontrola plnění 
dílčích cílů: 

EE: Teprve pokud existuje plán (program, vize), lze jeho naplnění sledovat 
konkrétními kroky. Myslím, že to platí i pro malé obce. 

Uváděné důvody odmítání tvorby koncepce LRP mají každý většinou své racio-
nální jádro. Konkrétní postupy při podpoře rodin musí obce řešit individuálně podle 
svých specifických podmínek. Nicméně se odhaluje nutnost jisté osvěty zaměřené na 
představitele obcí, aby své strategie volili na základě dostatečných informací a znalosti 
souvislostí, seznámení s dobrou praxí i pochopení RP jako nástroje vytváření příležitostí 
pro rodiny i obec. Jak bude uvedeno dále, potřebu informovanosti a metodického 
vedení pociťuje většina představitelů obcí zúčastněných v našem šetření a toto zjištění 
zřejmě platí obecně.  

3.2.3 Stanovení priorit, cílů a formulování koncepčních záměrů 

Priority zaměření prorodinné politiky 

Explicitní vyjádření toho, komu, čemu a proč je třeba pomoci, je východiskem 
ke stanovení záměrů rodinné politiky, a tím obecných a dílčích cílů, založených na 
uznaných prioritách. Jen pokud víme „proč“, lze i vyjádřit návratnost vynaloženého 
úsilí. 

Ačkoliv to není bezpodmínečně nutné, je nejlépe si definovat všechny tyto 
aspekty písemně, aby se cíle a záměry daly dále upřesňovat či rozvádět a aby bylo 
možno si udržet nadhled nad dílčími součástmi prorodinné koncepce aktivit samo-
správy i dalších subjektů a mít v patrnosti všechny vztahy mezi nimi. Neméně důležitá 
je možnost kontroly dosažených cílů a plnění stanovených úkolů zúčastněnými 
subjekty. Je proto třeba zdůraznit, že jen při psané podobě koncepce či zaměření 
místní RP může být její součástí stanovení harmonogramu, což je v zájmu 
rozdělení kapacit a financí. Harmonogram má být také založený na vyjasněných 
(široce prodiskutovaných) preferencích, aby bylo možno si klást reálné, postupně 
plněné úkoly podle aktuálních možností a postupně tak vytvářet vícestrannou pomoc 
rodinám v obci či městě. Všechny potřeby rodin v jejich různorodosti nelze uspokojovat 
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v krátké lhůtě, některé jsou naléhavější a naopak, některé lze uspokojit okamžitě nebo 
v krátkém horizontu, jiné je reálnější naplnit za určitou dobu po vytvoření žádoucích 
předpokladů. O tom je však třeba provést rozvahu ve spolupráci s více zainteresova-
nými subjekty a se znalostí reálné situace v daném čase a místě, včetně názorů 
občanů, jichž se to týká. 

 

Jde především o tyto úkoly:  

a) ujasnit si, proč rodinu oceňujeme a jak toto ocenění chceme vyjádřit; 
 

b) co jsou aktivity skutečně prorodinné (z těch, které již děláme a které zamýšlíme 
realizovat), kde objektem je rodina, rodinný život nebo životní podmínky rodin, a 
záměrem je podporovat příznivé aspekty a eliminovat ty nepříznivé; 
  

c) podle vlastní doktríny obecní samosprávy pro RP a podle naléhavosti problémů a 
možností je řešit je třeba si stanovit priority, na něž se realizace praktických 
opatření bude postupně zaměřovat. 

 

Co jsou prorodinné aktivity, není jednoduché stanovit, ale nejde jen o 
bezdůvodný formalizmus. Obce ve velké většině uskutečňují řadu opatření, která se 
projevují v životě a životních podmínkách rodin, ale často se jedná o opatření mající 
širší nebo jinak orientované či motivované zaměření, např. na vytváření obecní 
infrastruktury, na péči o zdravé životní prostředí, na podporu specifických sociálních 
skupin (děti a mládež podporou školství, seniory a zdravotně postižené podporou 
sociálních služeb) atd. Cílové skupiny opatření rodinné politiky by měly být rodiny nebo 
také jejich „součásti“, pokud pomoc jim poskytovaná přispívá fungování rodin nebo 
jde vlastně o plnění původně rodinných funkcí jinými subjekty než (pouze) rodinou.  

Jako příklad lze uvést podporu sociálních služeb zaměřených na seniory: 
v principu nejde o oblast rodinné politiky, ale pokud daná služba posílí péči rodiny o 
seniora nebo jeho vztahy k rodině a rodiny k němu, stává se to i její součástí. Jiným 
příkladem je finanční podpora sociálně slabých rodin, která sama o sobě patří do 
sociální ochrany, ale je-li součástí širší podpory rodiny v zájmu zlepšení jejího sociál-
ního statusu, a tím podmínek péče členů rodiny o sebe navzájem a posílení rodinné 
soudržnosti, lze mluvit o opatření rodinně-politického charakteru. 

Také k tomuto aspektu se vyjadřovali účastníci již zmíněného chatu Spolku pro 
obnovu venkova: 

FF: …. Jde o to, aby se podporovaly věci, které skutečně posílí rodinné vazby a 
ne jen třeba někteří členové rodin v jejich vlastních zájmech.  

GG: Dle mého názoru tyto dva přístupy nemusí jít proti sobě. Max Wingen na 
jedné konferenci uvedl, že je potřeba spojovat oba přístupy: podporu rodiny 
jako celku i jejích jednotlivých členů. 

 
Priority zaměření prorodinné politiky jsou důležitým prvkem promyšleného 

postupu v této oblasti. Jejich stanovení musí vycházet ze zevrubné a promyšlené 
analýzy stávající situace v obci a deklarovaných (zjištěných) potřeb obyvatel, vyhod-
nocených obvykle také z hlediska ideově-politického zaměření zvolené obecní samo-
správy. Priority lze formulovat z různých hledisek, např. jakého stavu chceme 
dosáhnout v jaké oblasti RP, jakým typům rodin chceme pomáhat, jaké problémy 
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chceme řešit, jaké negativní jevy chceme odstranit atd. Tyto aspekty se přirozeně 
vzájemně prolínají. 

Na základě priorit uváděných účastníky soutěže OPR a formulovaných odbor-
níky, z jejichž prací zde vycházíme, můžeme jako příklady priorit uvést následující: 

a) Formulované z hlediska žádoucích cílů: 
-  ocenit rodiny pro jejich role v komunitě a společnosti i soukromé sféře; 

- posílit sociální (a/nebo) kulturní (a/nebo) ekonomickou (a/nebo) zdravotní 
infrastrukturu jako zázemí života rodin; 

-  podpořit sladění rodiny a zaměstnání (např. podporou systému služeb denní péče 
o děti, dopravy do zaměstnání, vstřícnosti zaměstnavatelů potřebám rodičů a 
pečujících osob); 

-  posílit rodiny v jejich schopnosti vytvářet a rozvíjet lidský kapitál (sem patří 
např. zprostředkování základních vědomostí a posílení vlastní kompetence); 

-  podpořit problémové rodiny v řešení jejich problémů; 

- vytvořit prorodinné klima, v němž bude zvláště mladým lidem umožněno 
uskutečnit jejich životní plány v oblasti rodinného života; 

-  podpořit mezigenerační solidaritu; 

-  zajistit síťování aktérů podporujících rodiny;  

-  podpořit zdravý životní styl v zájmu aktivního života všech generací.  
 

b) Formulované z hlediska dosažení žádoucího stavu: 

-  posilovat ekonomickou samostatnost rodin; 

-  odstraňovat sociální vyloučení rodin; 

-  podpořit aktivní otcovství; 

-  podpořit příliv obyvatel do obce (zastavit odliv obyvatel z obce); 

-  podporovat porodnost a udržet mladé rodiny v obci. 
 

c) Formulované z hlediska toho, jaké cílové skupiny chceme podpořit - typy rodin nebo 
další subjekty: 

-  podpořit mladé rodiny (např. v oblasti bydlení); 

-  podpořit možnosti aktivního stárnutí; 

-  podpořit neziskové organizace podporující rodiny a jejich činnosti; 

-  iniciovat zapojení zaměstnavatelů do podpory rodin nebo slaďování rodiny a 
zaměstnání. 

 

d) Formulované z hlediska řešení existujících problémů: 

-  rozšířit kapacity zařízení denní péče o děti; 

-  odstraňovat negativní jevy v životě dětí a mládeže (drogové a jiné závislosti, 
asociální chování); 

-  podpořit rozšíření objemu času, který rodina tráví společně, a jeho hodnotné 
využití; 

-  zvýšit bezpečnost v obci; 
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-  zvýšit dostupnost bydlení (pro mladé rodiny); 

-  zavést/rozšířit síť služeb a nákupních možností pro zaměstnané rodiče, seniory 
apod. 

Základem stanovení priorit může být naléhavost řešení určitých problémů 
vzhledem k aktuální situaci obce nebo stávajícím podmínkám (jako možnost získání 
financí na důležitou součást rodinné politiky, nabídka spolupráce z jiné obce či svazku 
obcí, aktivita nějakého subjektu působícího v obci atd.). Samozřejmě nejefektivnějším 
přístupem je stanovení priorit na základě naléhavosti či zohlednění souvislostí s další, 
již dobře/nadějně řešenou oblastí. 

Jednou z možností konkrétního postupu je vytvoření výčtu všech oblastí, které 
chce obec zajistit s ohledem na kvalitu života rodin a jejich členů v delší perspektivě, a 
následně na základě stanovených kritérií definovat priority obecně a z nich pak vybrat 
ty, kterým je z řady důvodů možno nebo nutno se věnovat v časovém sledu nejdříve. 
Zde uvádíme příklad takového postupu obce velikostní kategorie 2-5 tisíc obyvatel. 
Tmavým pozadím jsou vyznačeny oblasti, jimž se chtěla obec ze všech deklarovaných 
věnovat přednostně.  

I. Péče o veřejná prostranství 
1) obnova komunikací 
- řešení organizace dopravy 
- oprava silnic II. a III. třídy 
- oprava místních komunikací 
- oprava a úprava chodníků 
2) úpravy veřejných prostranství 
- úpravy náměstí, vybudování „plácků“, 
revitalizace parků 
- úpravy ulic, ozelenění, inventář 
- úprava hřbitova a následná péče o něj 
- likvidace odpadů 
 
II. Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 
a služeb 
1) globální rozvoj 
- podpora individuální bytové výstavby 
- územní plán 
2) sociální a zdravotní služby 
- zlepšení dostupnosti sociálních 
a zdravotních služeb 
- zajištění bezbariérového přístupu 
- rozšíření nových sociálních služeb 
3) kultura 
- rekonstrukce KD 
- rozšíření kulturní nabídky 
- vyhledání partnerského města v zahraničí 
- opravy a využití kostelů 
4) obchod 
- rozšíření obchodní sítě, pohostinství 
a služeb 
5) sport 
- obnova a vybavení fotbalového hřiště 
- doplnění zázemí u školního hřiště 
- vybudování dětských hřišť 
- prověření možnosti vybudování bazénu a kryté 
haly 

 

III. podpora školství 
1) mateřská škola 
 - rozšíření kapacity mateřské školy 
 - rekonstrukce budovy 
2) základní škola 
 - rekonstrukce školních budov 
 - obnova vybavení školních budov 
 - zvýšení úrovně výuky 
 
IV. rozvoj služeb a cestovního ruchu 
1) prezentace [obce]20, místních částí 
a jejich aktivit 
 - otevření muzea nebo pamětní síně 
 - zviditelnění vodní tvrze 
 - vytvoření propagačních materiálů 
2) turistické trasy 
 - vybudování naučné stezky 
 - obnova značení turistických tras a cyklotras 
3) úpravy okolí 
 - kultivace cesty okolo [řeky] 
 - údržba krajiny a lesů v okolí 
4) služby cestovního ruchu 
 - vybudování ubytovacích kapacit 
 
(obec z kategorie 2 000-5 000 obyvatel) 
 

 

                                                            
20  Místní názvy v zájmu anonymity nahrazeny obecnými pojmy 
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Příkladná je i tato stručná deklarace priorit jiného města této velikostní kategorie: 
 

… jako priority jsou právě postaveny péče o občany, o rodiny s dětmi, o děti a 
mládež, snaha přivést do města k trvalému pobytu mladé rodiny a zajistit 
spokojený život všem občanům (životní prostředí, bydlení, zaměstnání, 
kultura, sport).  

(obec z kategorie 2 000-5 000 obyvatel) 

 

Jak bylo zmíněno, systematické uspořádání priorit je spolu s vyhodnocením 
stávajícího stavu a zohledněním dalších významných okolností (mj. např. finančních 
aspektů) východiskem pro formulaci obecných a dílčích (specifických), dlouhodobých 
a krátkodobých cílů rodinné politiky obce, nebo analogicky kraje. 

Příkladem „strategické“ formulace základních obecných cílů může být citace 
z koncepce RP Magistrátu Hl. m. Prahy na roky 2009-2010 (Koncepce 2009, s. 15): 
„Hlavním cílem je podporovat funkčnost rodin, kvalitu rodinného života a vhodných 
podmínek pro rodinu a umožnit tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní 
strategie k naplňování rodičovských a profesních plánů.“ Specifické cíle rodinné politiky 
definoval Magistrát takto: 

 

„1.  Podpora autonomní rodiny založené na stabilních, celoživotních vztazích 
 

2.  Prevence krizových situací v životě fungující rodiny, harmonizace rodinných 
a profesních rolí 

 

3.  Vytváření prorodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě společenských 
subjektů 

 

4.  Vytváření finančních zdrojů v rámci dotačních titulů jednotlivých odborů 
Magistrátu Hlavního města Prahy a využití zdrojů ze strukturálních fondů 
EU 

 

5.  Provázanost koncepce rodinné politiky s komunitním plánováním a 
koordinace politik s dopadem na rodinu.“ 

 

(Magistrát Hl. m. Prahy) 
 

 

Na rozdíl od pražské koncepce definuje brněnský magistrát své cíle hodnotícím 
způsobem, takže z formulace je jasné hodnotové zaměření autorů koncepce a jejich 
ideové cíle (Koncepce 2008, s.3):  

„Cílem rodinné politiky města Brna je věnovat soustavnou pozornost životním 
podmínkám rodin a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie 
rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních 
plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života, velikosti 
rodiny, výchovy dětí a v oblasti harmonizace nároků zaměstnání a rodiny. K 
tomuto cíli vede cesta posilování prorodinného klimatu ve společnosti, v jehož 
rámci je snadněji dosažitelný politický konsenzus k realizaci jednotlivých 
opatření ve prospěch rodin. Důležitou součástí snahy o vytvoření prorodinného 
klimatu ve společnosti je zdůrazňování hodnoty stabilní a prosperující rodiny 
pro plnohodnotné osobnostní zrání jednotlivce, ale i faktická nenahraditelnost 
rodiny pro udržitelný rozvoj společnosti. Rodina je nejúspěšnějším garantem 
mezigeneračního   předávání  hodnot,  na  kterých  svobodná   a demokratická 
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společnost spočívá.“ 

(Magistrát města Brna) 

 

V brněnském dokumentu je zdůrazněn průřezový charakter RP: „Téma rodiny 
je horizontálním tématem, které bude zapracováno do dokumentu Strategie pro Brno. 
Znamená to, že prostupuje všechny priority strategie a je sjednocujícím prvkem pro 
strategické úvahy rozvoje města Brna. Při zpracovávání všech strategických cílů i 
následných opatření bude vždy přihlíženo k dopadu na rodinu.“ 

Koncepce RP magistrátu města Brna se přitom vyvíjela z dílčích podnětů a 
dospěla do své úrovně díky zainteresovanosti a prozíravosti jedinců zúčastněných na 
tvorbě koncepce (viz Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2014, kapitola 1). 
Bylo nutno konečný přístup prosazovat a získávat pro něj pracovníky blízkých 
specializací na magistrátu i ve spolupracujících organizacích. Za zlomový bod na cestě 
k vytvoření koncepčního přístupu lze označit vytvoření institucionální a personální báze 
RP na magistrátu - poradního sboru pro rodinnou politiku a referenta pro rodinu (této 
problematice se věnuje kapitola 3.3). „Podpora rodiny byla vyslovena v Deklaraci na 
podporu rodiny, která byla schválena Radou města Brna v roce 2007. Podpora rodiny 
je rovněž součástí Programového prohlášení Rady města Brna. Jako poradní orgán byl 
zřízen Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu a na Odboru zdraví magistrátu města 
Brno bylo zřízeno místo referenta pro rodinu.“ (Koncepce 2008, s. 5.) 

Oba uvedené příklady jsou z velkých měst, kde jsou jiné podmínky než v 
(malých) obcích. Pro ně jsou nicméně žádoucí analogické postupy. 

Na menších obcích si zastupitelé spíše formulují konkrétní cíle, které nemusí 
vytvářet systematický celek, ale spíše reagují na aktuální potřeby: 

… důrazem na prevenci sociopatologických jevů u dětí a mládeže (podpora a 
rozvoj všech funkčních nabídek pro trávení volného času maminek s dětmi a 
mládeže ve spolupráci s existujícími subjekty, zajištění a aktivní využití volného 
času dětí a mládeže o prázdninách, svátcích a víkendech, zajištění služby 
krátkodobého hlídání dětí a doprovodu dětí na kroužky). Plán zahrnuje také 
projekt bezplatné pedagogicko-psychologické poradny. Reálné je také vybudo-
vání centra, které by nabízelo a zprostředkovávalo vzdělávací programy pro 
ženy na mateřské dovolené s cílem snazšího zapojení do pracovního procesu. 

(obec z kategorie 2 000-5 000 obyvatel) 

 
Stanovení priorit podle výsledků dotazníkového šetření  

Bez ohledu na to, zda plánování probíhá prostřednictvím strategických doku-
mentů či jiných materiálů, nebo neformálně v reakci na potřeby místních občanů, což 
často uvádějí menší obce, pouze necelá třetina dotázaných obcí má nějakým 
způsobem formulovány priority podpory rodin v obci. Opět se to týká především 
velkých obcí (73 %), kde je možné nejčastěji nalézt koncepční přístup k otázkám 
lokální rodinné politiky a také materiály, které formulované priority podpory rodiny ze 
své podstaty obsahují. Priority podpory rodiny dále formulují pouze ve zhruba každé 
třetí obci s 1-10 tisíci obyvateli a nejméně často opět v malých obcích do 1 000 
obyvatel (graf č. 3.6).  
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Graf č. 3.6 Existence formulovaných priorit podpory rodin v obci (dle velikosti 
obce, v %) 

 
 

V obcích, kde priority podpory rodin formulují, dominuje z hlediska tematického 
zaměření oblast volného času, školství, a bydlení (tabulka č. 3.4). Velký důraz kladou 
obce na podporu smysluplného trávení volného času celých rodin a jejich jednotli-
vých členů. V oblasti volnočasových aktivit je prioritou jejich přímá podpora formou 
organizování obecních akcí a programů nebo nepřímá podpora prostřednictvím podpory 
organizací a subjektů působících v obci a nabízejících kurzy, sportovní a volnočasové 
aktivity aj. 

Nejčastější prioritou obcí v oblasti vzdělávání je zajištění kvalitního a kapacitně 
dostačujícího vzdělání v dostupné vzdálenosti, především tedy udržení mateřské a 
základní školy v obci, navýšení kapacit tam, kde nejsou z důvodu demografického vý-
voje ve spádové oblasti dostačující, ale také zkvalitňování výuky či podpora kariérního 
poradenství (např. formou podpory vzniku funkce školních psychologů, dětských 
psychologů a mediátorů v obci nebo pro spádovou oblast). 

Třetí hlavní prioritou je podpora v oblasti bydlení. Obce formulují priority 
především z hlediska dostupnosti bydlení pro své občany a podpory bydlení pro mladé 
rodiny (např. startovací byty), rodiny s dětmi, pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce 
(podpora sociálního bydlení, azylového bydlení aj.), ale také podpory nové výstavby 
(např. formou zajištění stavebních parcel, zasíťování pozemků) s cílem posílit rozvoj 
obce a v oblastech s převládající emigrací obyvatel do větších sídel také zatraktivnit 
obec pro mladé rodiny.  

Priority v podpoře rodin na úrovni obcí vycházejí částečně také z plánování 
sociálních služeb a úzce tak s touto oblastí souvisejí, neboť odrážejí snahu o zajištění 
dostupnosti sociálních služeb (pro všechny cílové skupiny relevantní v dané obci, 
ze kterých jsou někde explicitně zdůrazněny potřeby a podpora ohrožených rodin, 
zdravotně postižených a seniorů) a poradenství (odborné sociální poradenství, ale 
také další odborné poradenství např. dostupnost pedagogicko-psychologických 
poraden, psychologů).  
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Součástí priorit obce v oblasti podpory rodin bývá v řadě případů také jejich 
finanční podpora. Prioritami jsou v tomto ohledu jak přímá finanční podpora rodin, 
kterou obce nejčastěji realizují formou peněžitých darů občanům/rodinám při určitých 
významných událostech (typicky narození dítěte, nástup dítěte do základní školy), tak 
nepřímou formou poskytování úlev od plateb (např. obcí stanovených poplatků) či slev 
pro rodiny. 

Krom konkrétních oblastí a nástrojů, kterými mohou obce své rodiny podporo-
vat, některé zdůrazňují prioritu, která je obecnější, dlouhodobá a na níž je nutné 
kontinuálně pracovat, a sice podpora prorodinného klimatu v obci, podpora 
občanského života v obci, společného setkávání a rozvíjení komunikace mezi vedením 
obce a místními rodinami.  

Menší obce a obce s horší dostupností spatřují priority v zajištění kvalitní 
infrastruktury, obslužnosti obce a její dopravní dostupnosti, což má v důsledku 
přispět ke zkvalitnění života v obci pro všechny její občany. 

Další priority, které uvádělo nejméně obcí, zasahují do nejrůznějších sfér života 
v obci a většinou odrážejí konkrétní problematiku, která je pro obec a její obyvatele 
aktuální. Sem lze zařadit například otázku bezpečnosti v obci, prevenci sociálně-patolo-
gických jevů, zajištění bezpečnosti dětí, dostupnosti internetu pro občany, zlepšení 
životního prostředí v obci aj. 

Poslední častěji jmenovanou oblast je možné zahrnout pod otázky zaměstna-
nosti a pracovního uplatnění obyvatel obce. Jedná se o oblast, která do značné míry 
determinuje další sféry života obyvatel obce, zároveň v ní však obce mají pouze 
omezené možnosti intervence, které dále klesají se snižující se velikostí obce a 
v regionech s vysokou nezaměstnaností. V této souvislosti si některé z obcí formulují 
priority zaměřené na podporu zaměstnanosti formou nabídky pracovních míst a 
podpory místních zaměstnavatelů a podnikatelů. Je však patrné, že někteří zástupci 
obcí si uvědomují také důležitost možností pro skloubení pracovních a rodinných 
povinností obyvatel obce, které jsou obzvláště podstatné tam, kde obyvatelé vyjíždějí 
do zaměstnání mimo obec a kde není místně dostupná škála služeb péče (nejen o děti, 
ale také o seniory či nemocné členy rodiny, např. denní stacionáře aj.). Priority 
podpory slučitelnosti práce a rodiny se tedy také objevují v uvedených odpovědích. 
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Tabulka č. 3.4 Priority podpory rodin v obci 

priorita počet 
Volnočasové aktivity21 - podpora subjektů pracujících s dětmi a rodinami (MC, RC aj.), podpora 
infrastruktury pro trávení volného času (sportoviště aj.) 70 

Vzdělávání - udržení MŠ/ZŠ, optimalizace kapacit vzhledem k poptávce, zkvalitnění výuky atd. 63 
Bydlení - dostupnost pro mladé rodiny, podpora sociálního bydlení a nové výstavby 54 
Sociální služby - dostupnost a rozvoj v obci pro různé cílové skupiny (od dětí po seniory a 
zdravotně postižené) 
Rozvoj a dostupnost poradenství - jak v rámci sociálních služeb (odborné sociální poradenství), 
tak v širším pojetí (pedagogicko-psychologické poradny, poradny pro mezilidské vztahy aj.)  

48 

Finanční podpora rodin: 
a) přímá - (nejčastěji) peněžité dary při narození dítěte, prvňáčkovi apod. 
b) nepřímá (slevy pro rodiny či úplné odpuštění plateb - nejčastěji na poplatcích za komunální 
odpad, MŠ) 

32 

Rozvíjení prorodinného klimatu v obci, podpora společného setkávání (komunitní centrum, 
vítání občánků, setkávání matek) a důraz na komunikaci s rodinami 31 

Infrastruktura - od silnic po zdravotní středisko, zajištění dostupnosti služeb, zásobování 
(potravinami), občanské vybavenosti a důraz na dopravu a obslužnost 22 

Bezpečnost v obci, prevence sociálně patologických jevů, kriminality  14 
Podpora zaměstnanosti - nabídka míst, podpora zaměstnavatelů i podnikatelských aktivit v obci, 
podpora slučitelnosti rodinného a pracovního života 12 

3.3 Institucionalizace rodinné politiky na obcích 

Institucionalizace lokální a regionální rodinné politiky je jedním ze základních 
stavebních kamenů její úspěšné realizace. Znamená ustanovení kompetentního a 
zodpovědného orgánu a/nebo jmenování odpovědné osoby (podle velikosti obce a 
koncepčních záměrů), které mají na starosti příslušnou agendu.  

Institucionální zabezpečení tedy nemusí znamenat (na menších obcích) 
vznik zvláštního oddělení apod., ale je třeba zajistit koordinaci aktivit ve prospěch 
rodin v obci (rodinná politika je průřezová disciplína a podílí se na ní vlastně téměř 
všechny složky obecních úřadů), respektive zajistit zohlednění zájmů rodin v různých 
opatřeních obce. Je tedy potřebné založit referát nebo jmenovat referenta pro 
rodinu, „který v komunikaci s ostatními útvary místní správy a samosprávy uplatňuje 
prorodinný úhel pohledu, dohlíží na realizaci koncepce rodinné politiky při tvorbě a 
realizaci akčního plánu, je-li vytvořen, propojuje další aktéry a komunikuje s nimi (s 
občanským a komerčním sektorem, odborníky), spolupracuje s konkrétními rodinami a 
podporuje dostatečnou informovanost o opatřeních a aktivitách na podporu rodiny“ 
(Oujezdská, 2010). Zásadní význam má i organizační začlenění referátu pro rodinu 
nebo postavení referenta, tedy komu jsou tyto subjekty podřízeny, přičemž ideální by 
byla přímá podřízenost místostarostovi. Příkladem postupu, kdy snaha rozvinout a 
zefektivnit opatření ve prospěch rodin vedla k poznání nevyhnutelnosti prorodinné 
aktivity institucionálně zakotvit, je výše zmíněný postup magistrátu města Brna (viz 
výše; též Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2014, kapitola 1).  

V Kraji Vysočina dospěli k přesvědčení o potřebnosti institucionálního zakotvení 
krajské a lokální rodinné politiky na základě výzkumu: „Tam, kde je funkce pracovníka 

                                                            
21  Do volnočasových aktivit bývá zahrnováno široké spektrum činností, např. s různou mírou organizova-

nosti, s aktivní účastí různých subjektů (školských, tělovýchovných, uměleckých, dobrovolnických aj.), 
s různou mírou výchovného působení na děti či rodiče, mohou tam být začleněny i aktivity se sociálně 
terapeutickým obsahem atd. Prorodinný charakter má pak zejména podpora těch aktivit, které posilují 
výchovné, socializační a ochranné funkce rodiny. 
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pro rodinnou politiku samostatně vyčleněna, je možné pozorovat nezpochybnitelné 
pozitivní přínosy.“ (Koncepce rodinné politiky - Vysočina, s. 22). Dále se zde píše, že 
„institucionální zajištění je jedním z nezbytných předpokladů efektivní politiky... 
Legislativní rámec je v oblasti institucionálního zajištění na úrovni samospráv vstřícný. 
Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích se otevírá pro regionální rodinnou politiku 
podobně vymezený prostor jako na lokální úrovni obcí.“  

Zákon umožňuje zřizovat na úrovni obcí i krajů odbor nebo oddělení pro 
rodinu, výbor pro rodinu nebo komisi pro rodinu. Pro Kraj Vysočina podle 
zmíněného výzkumu platí, a nejspíš je to možné zobecnit pro další kraje, že „zřízení 
komise či výboru se jeví jako častější, má ovšem méně jednoznačné výsledky; 
pravděpodobně proto, že členové komise se práci nevěnují „na plný úvazek“, ale 
souběžně se svými jinými činnostmi.“ 

Většina prorodinných opatření je dnes realizována na odborech sociálních, 
školských a zdravotních (tam, kde je místní či městský úřad členěn na oddělení či 
odbory). V takové situaci však hrozí zjednodušení a zúžení agendy rodinné politiky, 
pokud se nezajistí úzká kooperace s dalšími relevantními odbory. Lokální rodinná poli-
tika vyžaduje specifický přístup a komplexní chápání prorodinných opatření, což 
pramení z faktu, že RP je disciplína průřezová a na úrovni obcí se dotýká nějakým 
způsobem celého komplexu života v obci. Institucionální nebo personální zajištění 
umožní lépe specifikovat jak aktivity cílené skutečně na rodinu, tak ty, kde se jedná o 
nepřímé působení buď podporou jednotlivců, většinou žijících v rámci rodiny, nebo o 
vytváření obecných podmínek a prostředí, v nichž rodiny žijí, ale přímo to jejich situaci 
nemění. 

Metodika MPSV (2008) vymezuje právní základ institucionálního zajištění 
rodinné politiky takto (Rodinná politika, 2008, s. 16): 

„a. Krajská úroveň 

Za účelem institucionálního zajištění regionální rodinné politiky lze na základě 
ust. § 68 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v rámci krajských úřadů zřídit odbor či 
oddělení rodinné politiky. Zastupitelstvo kraje dle ust. § 76 výše uvedeného zákona 
může zřídit jako svůj iniciativní a kontrolní orgán výbor pro rodinu. Za stejným účelem 
může rada kraje dle ust. § 80 výše uvedeného zákona zřídit komisi pro rodinu. 

b. Obecní úroveň 

Na obecní úrovni lze postupovat obdobně. Dle ust. § 109 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, lze v rámci obecních úřadů zřídit odbor či oddělení rodinné politiky. 
Zastupitelstvo obce dle ust. § 117 výše uvedeného zákona může zřídit jako svůj 
iniciativní a kontrolní orgán výbor pro rodinu. Podobně může rada obce dle ust. § 122 
výše uvedeného zákona zřídit komisi pro rodinu.“ 

Různé názory a konkrétní zkušenosti představitelů menších obcí lze vybrat ze 
zmíněného chatu Spolku pro obnovu venkova. 

GG: Doporučení směrem k obcím mohou v některých částech vyznívat dost 
formálně - zřízení komise pro rodinu, ale v dnešní přemíře úkolů, které se na 
starostu hrnou, to mohu jen doporučit, i když v malé obci by třeba stačila jedna 
osoba - tahoun v oblasti rodiny. 

HH: Ano, komise pro rodinu nebo alespoň osoba, která se problematikou zabývá, 
sleduje ji. U nás by to byla ta jedna max. dvě osoby. Ale je fakt, že starosta 
nemá čas to vše sledovat. Musí předat pravomoci. 
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JJ: Zastupitelstvo obce … má 7 členů, z tohoto je 5 zastupitelů členy místních 
spolků, spolupráce s obcí je na velice dobré úrovni. 

KK: Jsme malá obec, zastupitelstvo je v podstatě formální orgán a veškerou 
činnost vykonává a jednání s občany vykonává starosta a podle mne velmi záleží 
na jeho osobním přístupu. 

Jestliže představitelé obcí, které se nějak účastní veřejné diskuse nebo úsilí o 
zavádění lokální rodinné politiky do praxe, vesměs uznávají a prosazují její institucio-
nální a personální zakotvení, v běžném povědomí představitelů obcí takové postoje 
obvyklé nejsou, jak ukazuje následující podkapitola. Je to způsobeno nejen tím, že role 
lokální rodinné politiky není obecně pochopena, ale může to mít mj. dva další důvody. 
Jednak to, že i tam, kde podporu rodin jako jednu z náplní činnosti obecní samosprávy 
uznávají, ještě to neznamená, že stejně uznávají potřebu jisté, alespoň minimální, 
formalizace. Druhým důvodem může být i zkušenost s tím, jak obtížné je personálně 
zajistit již stávající agendy obecních úřadů, včetně finančního odměňování pověřených 
osob. Rozhovory s odborníky potvrdily, jak důležité je zde nadšení a charisma 
jednotlivců. Je proto třeba jejich podněty nepromarnit a vytvářet podmínky pro to, aby 
jejich aktivity „přerostly“ v systematickou práci ve prospěch rodin. 

3.3.1 Institucionalizace a personální zajištění místní rodinné 
politiky podle výsledků dotazníkového šetření  

Zatímco některé koncepční kroky zohledňující potřeby místních rodin přijímá 
a jejich potřebnost kladně hodnotí necelá třetina obcí, potřebnost zaštítění 
a koordinace aktivit na podporu rodiny pověřeným útvarem nebo pracovníkem 
vnímá pouze čtvrtina dotázaných zástupců obcí (graf č. 3.7). Jsou to opět největší 
obce nad 10 tisíc obyvatel, které se k této otázce stavějí výrazně odlišně oproti 
menším obcím, neboť na těchto obcích většinou takovéto útvary nebo osoby jsou, ač 
je to často sociální nebo školský odbor či k příslušné oblasti pověřený pracovník (částí 
své agendy) a nikoli odbor či pracovník, v jehož popisu práce by byla rodinná politika 
na úrovni obce jako taková. Zástupci obcí s 1-10 tisíci obyvateli spatřují potřebnost 
pověření samostatného útvaru nebo pracovníka v 36 %, také zde se tedy pravděpo-
dobně projevuje složitější proces řízení obce, nutnost zvládat více agend a zároveň 
rozdělení práce na úřadě dle jednotlivých oblastí, kde potřeby místních rodin spadají 
nejčastěji do oblasti školství a sociálních služeb, a tedy do kompetence příslušných 
pracovníků. Naopak, obce do 1 tisíce obyvatel ve velké většině nepovažují za nutné 
kohokoli pověřovat podporou rodin v obci jakožto samostatnou oblastí, neboť na to 
nezřídka nemají ani potřebné personální kapacity. 
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Graf č. 3.7 Potřebnost pověření samostatného útvaru nebo pracovníka (popř. 
člena zastupitelstva) koordinací aktivit na podporu rodiny v obci (dle velikosti 
obce, v %) 

 
 

V realitě téměř 40 % z dotázaných obcí nemá vyčleněn žádný odbor, komisi, 
pracovníka ani jakoukoli pracovní skupinu, která by se cíleně věnovala otázkám 
rodinné politiky (graf č. 3.8). V takovýchto obcích to ostatně ani nepovažují za 
potřebné, neboť pouze minimum (15 %) z obcí, kde se nikdo otázkám rodinné politiky 
cíleně nevěnuje, je přesvědčeno o potřebnosti pověření útvaru nebo pracovníka 
koordinací těchto aktivit. 

V 61 % obcí je naopak možné nalézt někoho, kdo se otázkám rodinné 
politiky cíleně věnuje. Nejčastěji to jsou občanské sbory nebo komise (29 %) a 
zaměstnanci obecního úřadu, kteří sice nejsou vyčleněni specificky pro agendu rodinné 
politiky, ale kteří se otázkám rodin a jejich života v obci věnují v rámci své běžné 
agendy (28 % obcí). Zhruba v každé desáté obci je možné nalézt komisi nebo pracovní 
skupinu zaměřenou na potřeby rodin v obci, případně zaměstnance úřadu, který má 
alespoň na část svého pracovního úvazku ve své náplni práce oblast rodinné politiky. 
Pouze ojediněle mají obce ustanoven výbor zaměřený na potřeby rodin (4 % obcí) a 
téměř nikde se nevyskytují oddělení nebo odbory úřadu, které by měly slovo rodina 
(případně rodinná politika) ve svém názvu (1 %, což v absolutním vyjádření značí 
pouze 7 z dotázaných obcí). 

V každé desáté obci je rodinná politika zajišťována jinou formou, nejčastěji 
prostřednictvím dalších komisí obce (kulturní, sociální, sociálně-právní ochrany dětí, 
bytové), zastupitelstvem nebo radou obce či v rámci komunitního plánování a pro jeho 
účely zřízených pracovních skupin. Cílenou snahu o řešení otázek rodinné politiky 
v některých obcích přebírá přímo jejich vedení (starosta, místostarosta), v některých 
obcích stojí tato oblast naopak mimo působnost orgánů obce a cíleně se na ní zaměřuje 
neziskový sektor. Pouze okrajově je uváděno neformální řešení těchto otázek 
prostřednictvím aktivity místních občanů, rodičů dětí aj. 
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Graf č. 3.8 Je v obci vyčleněn odbor, oddělení, pověřený pracovník, komise 
nebo pracovní skupina, které se cíleně věnují rodinné politice? (v %) 

 
 

Rozdělíme-li cílenou pozornost věnovanou rodinné politice na úrovni obcí na její 
formální zakotvení ve struktuře řízení obce (tj. oddělení/odbory úřadu, komise, výbory 
a pracovní skupiny zaměřené na potřeby rodin nebo zaměstnanci úřadu vyčlenění 
přímo na tuto agendu) a její reálné naplňování mimo formálně zakotvenou řídící 
strukturu úřadu (občanské sbory a komise, průběžné řešení otázek rodiny pracovníky 
úřadu v jejich běžné agendě), je patrné, že pojetí rodinné politiky se výrazně odlišuje 
v závislosti na velikostní struktuře obcí (graf č. 3.9). Rodinná politika je nejčastěji 
formálně zakotvena ve struktuře řízení obce ve velkých městech, kde je naopak 
spíše výjimkou, že by se otázkám lokální rodinné politiky nikdo cíleně nevěnoval (10 % 
obcí nad 10 tisíc obyvatel). Spolu s klesající velikostí obce klesá také rozšířenost 
formální zakotvenosti rodinné politiky ve prospěch její neformální aplikace prostřednic-
tvím občanských sborů nebo v rámci zahrnutí do jiné běžně vykonávané agendy. 
Zároveň však s klesající velikostí obce výrazně narůstá podíl obcí, ve kterých se 
otázkám rodinné politiky nikdo cíleně nevěnuje (až na 72 % v těch nejmenších obcích).  
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Graf č. 3.9 Pozornost věnovaná rodinné politice na úrovni obce - její formální 
zakotvení ve struktuře řízení obce, přičlenění k jiné agendě nebo ponechání 
rodinné politiky stranou zájmu (dle velikosti obce, v %) 

 
Pozn.: - rodinná politika formálně zakotvena ve struktuře řízení obce = v obci je oddělení/odbor mající slovo 
rodina (rodinná politika) v názvu, komise, výbor nebo pracovní skupina zaměřená na potřeby rodin nebo je 
v obci vyčleněn pracovník úřadu, který má alespoň na část úvazku v náplni práce rodinnou politiku  

- rodinná politika nevyčleněna, pouze přičleněna k jiné agendě nebo činnosti = otázky rodinné politiky 
průběžně řeší zaměstnanci úřadu v rámci své agendy (např. sociální odbor) nebo občanské sbory nebo 
komise působící v obci. 

 

Zhodnotíme-li tedy celkový přístup zástupců obcí ke koncepčnímu řešení 
rodinné politiky na lokální úrovni ještě v hlubším detailu, podle našich zjištění22 
převažuje početně silně zastoupená skupina (dvoutřetinová), podle které není pro 
podporu rodin nutné sestavovat ani písemný plán takovéto podpory, ani koordinovat 
akce směřované na rodiny ustanovením pověřeného útvaru nebo pracovníka. Naopak, 
necelá pětina obcí považuje za důležité realizovat lokální rodinnou politiku na základě 
jejího písemného plánu a zároveň zajistit koordinaci aktivit pověřenou osobou nebo 
útvarem na obecním úřadě. Tento přístup nacházíme spíše ve velkých obcích. Zbývající 
zhruba pětina obcí preferuje pouze jeden z nástrojů koncepčního pojímání realizace 
rodinné politiky, a to spíše písemného plánu než institucionalizace rodinné politiky 
(graf č. 3.10). 

 

                                                            
22  Z dat výzkumu byl vypočten souhrnný ukazatel celkového postoje ke koncepčnímu pojímání místní 

rodinné politiky, který vycházel z odpovědí na otázku o potřebnosti (psané) koncepce a potřebnosti 
institucionálního a personálního zakotvení rodinně-politických aktivit. 
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Graf č. 3.10 Celkový přístup ke koncepčnímu řešení rodinné politiky na úrovni 
obcí (dle velikosti obce, v %) 

 
 

Existence samotného plánu/koncepce rozvoje rodinné politiky v obci či jeho 
formulace do budoucna pak do značné míry závisí právě na výše popsaném přístupu 
kompetentních zástupců obcí ke koncepčnímu řešení lokální rodinné politiky. Obce, 
kde nepociťují potřebu existence plánu ani personálního zajištění aktivit zacílených na 
rodiny, téměř nikdy plán rozvoje rodinné politiky nemají a ani do budoucna jeho 
vytvoření neplánují (graf č. 3.11). Přístupnější k možnosti tvorby plánu v příštích letech 
jsou ty obce, kde jsou takovémuto plánování nakloněni. I z těchto obcí jen zhruba 
každá desátá plán již vytvořený má. 
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Graf č. 3.11 Existence plánu/koncepce rozvoje rodinné politiky v závislosti na 
celkovém přístupu ke koncepčnímu řešení rodinné politiky na úrovni obcí 
(v %) 

 

3.4 Zjišťování potřeb rodin jako východisko koncepce 
rodinné politiky 

Uspokojování potřeb rodin v obci nebo městě, zvláště má-li být koncepční a 
plánovité, musí reagovat na skutečné potřeby a problémy. Jak bylo výše uvedeno, řada 
obcí tvoří své prorodinné aktivity na základě takových znalostí potřeb občanů, které 
vyplývají z dlouhodobé zkušenosti, nebo v reakci na aktuálně deklarované požadavky. 
Takový přístup nemusí být vždy efektivní, mj. například proto, že součástí efektivní 
politiky jsou preventivní aktivity, nebo proto, že řada opatření vyžaduje finanční krytí, 
ale hospodaření obce je plánovitou záležitostí (srv. Černý, Kypetová, Souček, 2010). 
Význam systematického zjišťování potřeb rodin a občanů je doložen i v odborné 
literatuře a potvrzen zkušenostmi praktiků.  

Organizátor podpory rodin na obecní úrovni, tak jako na jiných úrovních, navíc 
musí znát potřeby občanů, ale i současný stav jejich uspokojování různými subjekty a 
formami. Co je celkem přehledné na menších obcích, již nemusí být bez systematic-
kého poznávání dostatečně známé v městech „Přesná znalost situace rodin v obci, 
nabídky a kapacity na rodinu orientovaných služeb a opatření, jakož i potřeb rodinně-
politických opatření, by měla být základem rodinně-politických aktivit v obci. Rodinná 
politika bez takové konkrétní znalosti o rodinách a potřebách rodinně-politických opat-
ření v místě se rovná letu naslepo a za situace velmi omezených finančních prostředků 
o extrémně neefektivní strategii“, píší A.Schultz et al. (2009, s.200-201). Připomínají 
také další důležitý argument pro zjišťování skutečných aktuálních potřeb rodin, a to 
různorodost potřeb a problémů rodin: „Neexistuje univerzální rodinná politika pro 
všechny rodiny ...Znalost o tom, jaké rodiny s jakými potřebami v které obci a v jaké 
její části žijí, je jeden ze zásadních předpokladů pro tvorbu přesné místní rodinné 
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politiky, která usiluje o zlepšení životních podmínek rodin. Avšak mezi tím, co rodiny 
pro lepší organizovatelnost každodenního dne potřebují, a tím, co je jim prostřednic-
tvím místní rodinné politiky nabízeno nebo poskytováno, bývá v praxi jen málo 
souladu“ (Schultz 2009:194). 

Různorodost rodin a jejich potřeb může záviset na složení rodin, jejich typu, 
socioekonomickém postavení, délce pobytu v obci, regionu či v České republice, také 
na potřebách jednotlivých členů nebo, ve městech a větších obcích, i na tom, v jakém 
konkrétním místě města rodina bydlí. Ještě jednou ocitujme Schultz et al., 2009: 
„Místní rodinná politika (v regionálním srovnání) musí vytyčovat různé cíle a používat 
různé prostředky k jejich dosažení. Variace ve struktuře obyvatel/rodin v rámci jedné 
obce jsou často větší než rozdíly mezi obcemi jedné spolkové země - rovněž v rámci 
jednotlivých čtvrtí najdeme různé podíly a formy rodin s odlišnými potřebami podpory. 
... Rodinná politika musí být dobře informovaná (prostřednictvím lokálních zpráv o 
rodině), aby rozvíjela adekvátní řešení různých problémů. Odpovědnosti za záležitosti 
rodiny na lokální úrovni musí být integrovány a rodiny musí mít možnost participace. 
Efektivní lokální rodinná politika musí integrovat aktivity individuálních i korporátních 
aktérů, kteří podporují fungování rodin.“ 

Podklady pro realizaci rodinné politiky na obcích sestávají především z poznání 
potřeb rodin a jejich členů, ale i z poznání dalších důležitých skutečností. Rozhodne-li 
se obecní zastupitelstvo pro prosazení rodinné politiky v obci či prostě pro zlepšení 
aktivit na podporu rodin, nikdy nezačíná na zelené louce. Kromě vlastních operativních 
nástrojů pomoci rodinám, používaných samosprávou v obci i v minulosti, napomáhá 
rozvinutí rodinné politiky i dosavadní praxe sociálních služeb působících v obci, 
neziskových nebo církevních organizací atd.  

Monitoring výchozí situace pro koncipování rodinné politiky, stejně jako pro 
méně ambiciózní formulování cílů a záměrů na zlepšení života rodin v obci, má tedy 
více složek. 

I.  Mapování potřeb občanů, k němuž je možno využít tři hlavní nástroje: 

1) dokumenty všeho druhu, 

2) přímé zjišťování anketou, dotazníkem, 

3) neformální zjišťování - chování a deklarované požadavky na jednáních zastupi-
telstva, různých setkáních s občany, dopisy občanů zastupitelstvu, často se 
zde zapojují školy nebo mateřská centra. 

II. Mapování toho, jak a kým jsou potřeby rodin doposud zabezpečovány a 
vyhodnocení dalších možností, jak je může zajišťovat obec ve spolupráci 
samosprávy s dalšími subjekty: 

1) sama obec v rámci samostatné a přenesené působnosti  

2) obec ve spolupráci s jinými obcemi, 

3) obec ve spolupráci s NNO apod.,  

4) co zajišťují organizace "vyšší úrovně“ (obce s rozšířenou působností, svazek 
obcí, kraj aj.).  
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Vybrané nástroje monitorování potřeb rodin a způsobů jejich uspokojování 
Mapování potřeb rodin obvykle začíná rozborem demografické situace. 

Dnešní statistická zjišťování a prezentace statistických dat umožňují přístup k základ-
ním demografickým a socioekonomickým informacím o jednotlivých obcích a městech 
a o krajích, stejně jako o obcích s pověřeným úřadem nebo obcích s rozšířenou 
působností. 

Informace lze hledat mj. v databázi „MOS - Městská a obecní statistika“ 
(http://vdb.czso.cz/xml/mos.html). Více různých zdrojů lze nalézt na stránce 
„Regionální statistiky“ (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_s ouhrn), 
vč. např. speciální soubor informací pro místní akční skupiny. Rámcové informace o 
vývoji v krajích a v jejich rámci v okresech a větších sídlech (tedy pro potřeby menších 
obcí o tendencích v blízkém regionu) poskytují krajské statistické ročenky a publikace 
„Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje“ zpracované 
za rok 2011 a roky předcházející za jednotlivé kraje (viz http://www.czso.cz/csu/ 
produkty.nsf/analyzy?openform&:2012). Zdroj souhrnných informací „Statistický 
lexikon obcí“ byl publikován naposledy v roce 2008 (http://www.czso.cz/csu/2008edicni 
plan.nsf/publ/4116-08-2008). Velmi široké spektrum informací včetně vývojových 
změn poskytuje ČSÚ pod hlavičkou „územně analytické podklady“ (http://www.czso. 
cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke _podklady).  

Další publikace ČSÚ pak obsahují i analýzy dílčích oblastí života obcí, jako 
např. o dojížďce do škol a do zaměstnání, data o bydlení aj. Hlavním zdrojem dat jsou 
v těchto případech sčítání lidu, domů a bytů, přičemž data z posledního Sčítání 2011 
se v současnosti postupně objevují v produkci ČSÚ, takže jsou relativně aktuální. Data 
o konkrétních obcích bývají zpracovávána v rámci krajských statistik a za jednotlivé 
kraje publikována. Zaměření a detailnost analýz se mohou tedy lišit (jako příklad 
podrobné analýzy může sloužit publikace „Správní obvody obcí s rozšířenou působností 
- Středočeský kraj 2004“,23 jako zdroj informací pro tvorbu koncepce a výhledu rodinné 
politiky v obcích je už však trochu zastaralá, ale lze doufat, že obdobné budou 
vytvořeny z dat posledního sčítání). 

Významné statistické a jiné informace o situaci v obcích a krajích se dají zjistit 
na stránkách příslušných dalších ministerstev, jako např. MMR či MV. 

Pro zjišťování potřeb občanů lze využít toho, že se zde překrývají potřeby 
poznání populace v lokalitě nebo regionu pro místní a regionální rodinnou politiku 
s obdobnými zájmy komunitního plánování, v jehož rámci již byly příslušné metodiky 
zpracovány. Je možné se zde proto orientovat např. podle „Metodických sešitů 
komunitního plánování“ dostupných na webových stránkách MPSV ČR24 (http://www. 
mpsv.cz/cs/6810), Metodický sešit 5 „Analýza a mapování potřeb uživatelů a práce 
s informacemi v komunitním plánování“ (www.komunitniplanovani.com/dokumenty/ 
metodika5_9.pdf). Zde je v kapitole „Soubor metod a postupů pro mapování potřeb a 
práci s informacemi“ zpracován v podstatě vyčerpávající přehled vhodných nástrojů: 

•  Statistická data 

•  Sociologické výzkumy kvantitativní 

•  Sociologické výzkumy kvalitativní 

•  Katalog služeb - zmapování současného stavu nabídky sociálních a komunitních 
služeb 

                                                            
23  Viz: http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/krajp/13-2104-04-xs  
24  Metodiku vypracovalo a vydalo Centrum komunitní práce (CKP) Ústí nad Labem v červnu 2008 
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•  Dotazníková šetření poskytovatelů 

•  Dotazníková šetření realizovaná uživateli 

•  Kvalifikované odhady poskytovatelů 

•  Situační (SWOT) analýzy v jednotlivých koordinačních skupinách 

•  Párování potřeb a služeb 

•  Mapa služeb - zpracování sociální sítě 

•  Mapování a management péče individuálních potřeb uživatelů 

•  RISK - Regionální informační systém (podrobněji metodický sešit č. 4) 

 

Volba způsobu monitorování potřeb rodin a situace v jejich zabezpečení je 
podmíněna celou řadou faktorů. Samozřejmě kromě záměrů představitelů obce tu hrají 
roli dosavadní poznatky v této oblasti, dostupnost specializovaných nástrojů a organi-
zací provádějících průzkumy apod., záleží na finančních možnostech obce, na zapojení 
občanů a občanského sektoru v rodinně-politických aktivitách obce, na komunikaci a 
kooperaci obecní samosprávy se subjekty neziskového sektoru a dalšími atd. Z toho 
vyplývá, že jiné možnosti mají obce různé velikosti, ale neplatí to jednoznačně právě z 
důvodu vlivu specifických podmínek jednotlivých obcí. Není tedy nutné, aby se malá 
obec obávala aplikovat nějakou náročnější metodu zjišťování potřeb jen pro "zdánlivý" 
nedostatek kapacit a prostředků. Z našich šetření to vypadá spíše tak, že obce, které 
se rozhodly pro koncepční přístup, volí jednak kombinaci více způsobů zjišťování 
potřeb a jednak volí náročnější metody. Naopak, obce, které spíše řeší problémy rodin 
"operativně", využívají neformální cesty jejich poznávání. Operativní přístup ilustruje 
tento příklad mapování potřeb velmi malé obce: 

 

Způsob zmapování potřeb rodin v obci … je řešen převážně ze strany spolků… 
Občané se dále mohou vyjadřovat ve veřejném projednání, např. Strategického 
plánu rozvoje obce, dále se mohou kdykoliv obrátit na jakéhokoliv zastupitele 
obce. 

(obec z kategorie do 500 obyvatel) 

 
Nástroje a metody zjišťování potřeb je třeba kombinovat, protože jejich 

vhodnost odpovídá různým cílům zjišťování. Je třeba vycházet např. z toho, jaké cílové 
skupiny nás zajímají, v jakém časovém horizontu do minulosti a budoucnosti chceme 
hledat informace, na jak specifickou a konkrétní problematiku se zaměřujeme atd. 
Současně je přirozeně dobré vycházet z dosavadních zkušeností. 

 
 

Tak jsme se snažili jako zmapovat, co by všechny ty rodiny potřebovaly. A 
potom ještě jednotlivý události, který ohrožujou tu rodinu v jakýkoliv fázi. To 
je třeba ta potřeba bydlení ... Já jsem se tam snažila vždycky ... vecpávat 
prostě to, co šlo nebo co vidím jako problém. Jako třeba ta problematika toho 
bydlení nebo problematika toho vzdělávání nedostupnýho, třeba podpora 
talentovaných dětí z chudých rodin nebo podpora rodiny, která je třeba 
zatížena krizovou událostí. 

(rozhovor v Kraji Vysočina) 
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Frekventovanými v obcích nejrůznější velikosti jsou např. způsoby dotazování 
na potřeby a problémy rodin s malými dětmi prostřednictvím neformálních kontaktů, 
ale i systematické spolupráce či malých anket v zařízeních pro péči a vzdělávání dětí 
(mateřská centra, školy, mateřské školy). Mezi nejčastější neformální způsoby patří 
možnost aktivní účasti občanů na jednáních zastupitelstva nebo při projednávání 
zásadních strategických dokumentů. Uváděna bývá i možnost otevřeně se vyjadřovat 
na společensko-kulturních akcích (kde se účastní představitelé obce i velká část 
občanů) nebo možnost si vyžádat rozhovor se starostou apod. 

Mezi více formální frekventovaně používané metody patří ankety distribuované 
prostřednictvím místních zpravodajů, webových stránek obce nebo (výjimečně) přímo 
do schránek. Ankety a dotazníková šetření bývají zadávána specializovaným firmám, 
podobně jako situační (SWOT) analýzy. 

 

Zde uvádíme několik příkladů z praxe obcí různé velikosti: 

Sociodemografická analýza; Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb - 
specifické programy pro mladé rodiny s dětmi 

(obec z kategorie do 500 obyvatel) 

 

[Potřeby zjišťujeme] formou dotazníků, anket, ale hlavně dialogy na zasedá-
ních zastupitelstva obce, při plánování akcí, na obecním úřadě 

(obec z kategorie 500-2 000 obyvatel) 

 

Využíváme osobní kontakt, besedy, Večery se starostou, společné výlety, 
návštěvy školy, školky, ankety, setkání na kulturních a sportovních akcích 

(obec z kategorie 500-2 000 obyvatel) 

 

Při šetřeních se snažíme využít více způsobů zjišťování, a to s ohledem na 
cílové skupiny. 

(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 

- sociologický průzkum 

- ankety ve městě a regionu (otázky na webu města) 

- zřízena schránka na anonymní připomínky v budově Městského úřadu 

(město nad 50 tisíc obyvatel) 

 

Podle dokumentace soutěže Obec přátelská rodině lze vytvořit následující 
přehled příkladů častých způsobů a forem zjišťování potřeb občanů: 

• neformálně, všichni v obci se znají 
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• pravidelné setkávání zastupitelstva obce s veřejností; účast občanů na jednáních 
zastupitelstva; neformální setkávání s občany města, studenty gymnázia, členy 
kroužků a souborů apod. 

• starosta obce v rozhovorech s občany v rámci úředních hodin, případně dle dohody 

• průběžně jsou rodiče dotazováni prostřednictvím anket v MC, MŠ a ZŠ, anket v obci, 
pomocí schránky důvěry třeba v ZŠ; pravidelnými písemnými anketami ve zpravo-
daji 

• účast zastupitelů města na členských či výročních schůzích, valných hromadách a 
zasedáních všech občanských sdružení, NNO a dalších nejméně 1 x ročně 

• všichni ředitelé a vedoucí organizací zřizovaných či podporovaných městem podávají 
nejméně 1 x ročně zprávu o své činnosti na jednání rady; využívají se roční 
statistické ukazatele pro MPSV 

• na pracovních schůzkách s členy nestátních neziskových organizací, např. mateř-
ského centra, na pracovních schůzkách komise pro školu a volnočasové aktivity 

• prostřednictvím SWOT analýzy pro občany města 

• regionální průzkumy 

• zjišťování u odborníků zastoupených v komisích (lékaři, učitelé, psychologové) 

3.4.1 Používané způsoby zjišťování potřeb rodin podle výsledků 
dotazníkového šetření  

Potřeby rodin a občanů 16 % dotázaných obcí v současné době cíleně nezjišťuje 
a ani je do budoucna neplánuje zjišťovat. Výrazně častěji se přitom jedná o malé obce 
do 199 obyvatel, z nichž potřeby rodin nezjišťuje a ani neplánuje zjišťovat dokonce 31 % 
obcí. Naopak, s rostoucí velikostí obce se podíl těch, které potřeby rodin a občanů 
nezjišťují a ani neplánují zjišťovat, výrazně snižuje (v případě obcí nad 10 000 obyvatel 
je tento podíl 8 % a v případě obcí s počtem obyvatel mezi 2 000 a 10 000 dokonce 
pouze 7 %). Další pětina obcí potřeby rodin prozatím nezjišťuje, ale jejich zjišťování 
má naplánované do budoucna. Tyto plány mají častěji obce s více než 1 000 obyvateli 
na rozdíl od obcí menších (graf č. 3.12).  
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Graf č. 3.12 Zjišťování potřeb rodin v obci, dle velikosti obce (v %) 

 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že zhruba dvoutřetinová většina dotázaných obcí 

potřeby rodin a obyvatel nějakým způsobem zjišťuje. Nejčastěji jsou potřeby zjišťo-
vány neformální cestou, například prostřednictvím rozhovorů zástupců úřadu 
s občany, skrze účast obyvatel na veřejných zasedáních zastupitelstva či prostřednic-
tvím individuálních podnětů občanů vznášených k představitelům obce. Tyto neformální 
kanály jsou využívány naprostou většinou obcí, které se o potřeby svých občanů 
aktivně zajímají, a to bez ohledu na jejich velikost.  

Výzkumy, dotazníková šetření a ankety jsou pořádány v necelé třetině 
obcí, které potřeby rodin cíleně zjišťují, přičemž v tomto ohledu panují velmi výrazné 
rozdíly mezi obcemi v závislosti na jejich velikosti. Zatímco v nejmenší velikostní 
kategorii obcí jsou výzkumy a dotazníková šetření realizována pouze zhruba každou 
desátou obcí, spolu s rostoucí velikostní kategorií obce se podíl obcí využívajících za 
účelem zjištění potřeby obyvatel výzkumy či dotazníková šetření výrazně zvyšuje, 
přičemž v největší velikostní skupině je tento podíl již tříčtvrtinový. Obdobně je tomu 
u zjišťování potřeb prostřednictvím diskusních skupin či cílených setkání 
k řešené problematice, která z celkového počtu obcí, jež se na potřeby svých obyvatel 
cíleně zaměřují, pořádá opět zhruba třetina. I v tomto případě je tato forma zjišťování 
potřeb výrazně častěji využívána ve větších obcích a městech v porovnání s těmi 
menšími (viz graf č. 3.13).  

Jiné formy zjišťování potřeb rodin nejsou příliš rozšířené, dle deklarací 
svých zástupců je využívá pouze každá desátá obec (v případě největších obcí je 
nicméně tento podíl trojnásobný). Nejčastěji jsou přitom za tímto účelem využívány 
pracovní skupiny pořádané v rámci komunitního plánování. V některých obcích jsou 
potřeby obyvatel zjišťovány za pomoci nestátních neziskových organizací, škol či 
různých klubů (např. Klub seniorů, Klub matek), případně mají obyvatelé svá přání, 
potřeby a podněty možnost uvést na internetových stránkách obce.  
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V polovině obcí, které potřeby svých rodin aktivně zjišťují, je za tímto účelem 
využíván jen jeden ze zmiňovaných způsobů zjišťování potřeb, přičemž v drtivé většině 
případů se jedná o neformální aktivity (graf č. 3.13). V necelé čtvrtině obcí jsou kombi-
novány dva způsoby zjišťování potřeb, a to buď neformální kanály spolu s výzkumy a 
dotazníkovými šetřeními, nebo neformální kanály spolu s diskusními skupinami a 
cílenými setkáními. Necelá pětina obcí pak za účelem zjištění potřeb obyvatel využívá 
jak výzkumy a ankety, tak diskusní skupiny a setkání, doplňované o neformální 
komunikaci s obyvateli.  

 
Graf č. 3.13 Způsoby zjišťování potřeb rodin v obci, dle velikosti obce (v %) 

 

 
Zjišťování potřeb rodin realizují nebo zajišťují ve většině případů (80 % 

obcí, které potřeby obyvatel aktivně zjišťují) pracovníci úřadu obce či členové 
zastupitelstva, přičemž v obcích s počtem obyvatel do 10 000 se jedná o nejčastěji 
aplikovaný způsob (graf č. 3.14). Ve dvou pětinách obcí provádějí zjišťování potřeb 
s pomocí místních organizací - například nestátních neziskových organizací či škol. 
V tomto ohledu se obce významně liší v závislosti na své velikosti, neboť zatímco v 
nejmenších obcích zjišťují potřeby za pomoci místních organizací pouze v 16 % (v řadě 
takto malých obcí totiž žádné místní organizace, které by mohly zjišťování potřeb 
realizovat, nesídlí), v největších městech tento podíl dosahuje 90 %, což znamená, že 
v těchto městech jsou místní organizace za účelem zjišťování potřeb obyvatel využí-
vány častěji než pracovníci úřadu či členové zastupitelstev. Profesionální agentury 
zajišťují aktivity v oblasti zjišťování potřeb občanů pouze minimálně. Výhradně se 
přitom jedná o větší obce a především o velká města, která si toto jednak na rozdíl od 
malých obcí mohou v rámci svých rozpočtů finančně dovolit a také se v jejich případě 
může jednat o výzkumy většího rozsahu (tedy zahrnující větší počet obyvatel), 
zejména jsou-li financované v rámci různých projektových aktivit, které jsou ve větších 
městech realizované častěji než v menších obcích a v malých vesnicích. Jinými 
subjekty jsou potřeby rodin zjišťovány v desetině obcí, i zde byly opět opakovaně 
uváděny pracovní skupiny ustanovené pro potřeby komunitního plánování, dále sociální 
komise a odbory.  
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V necelé polovině obcí zabývajících se zjišťováním potřeb svých občanů jsou 
realizátory průzkumů pouze pracovníci úřadu obce či členové zastupitelstva, v další 
třetině obcí se na zjišťování potřeb podílejí jak pracovníci úřadu, tak i místní 
organizace. Pouze místní organizace jsou zjišťováním potřeb pověřeny v 7 % obcí a 
v 6 % obcí jsou kombinovány všechny způsoby, tedy zjišťování potřeb prostřednictvím 
pracovníků úřadu či členů zastupitelstva, místních organizací i profesionálních agentur 
či jiných forem.  

 
Graf č. 3.14 Kdo zjišťování potřeb realizuje, dle velikosti obce (v %) 

 
 
Při zjišťování potřeb se většina obcí zaměřuje na všechny obyvatele obce 

(68 %) a jen velmi nízký podíl dotázaných obcí se zaměřuje pouze na některé vybrané 
skupiny obyvatel (3 % obcí). Těmito skupinami jsou nejčastěji senioři a rodiny s dětmi, 
dále pak děti a mládež, sociálně slabé rodiny či rodiny ohrožené sociálním vyloučením 
a zdravotně postižení. Zbývající podíl obcí (29 %) při zjišťování potřeb obyvatel 
kombinuje oba výše uvedené přístupy podle konkrétní situace. Výrazně častěji přitom 
volí tento přístup největší města, s počtem obyvatel nad 10 000, mezi nimiž je podíl 
těch, která se při zjišťování potřeb zaměřují na všechny obyvatele, a těch, která 
kombinují oba přístupy, takřka vyrovnaný (45 % a 47 %). 

V obcích, v nichž potřeby rodin nezjišťují, odůvodňují tuto skutečnost 
především argumentem, že v jejich obci tyto průzkumy nejsou potřeba. Tento 
argument uplatňují zejména malé obce, v nichž se dle jejich zástupců všichni znají a 
na potřeby obyvatel mohou reagovat operativně, bez nutnosti provádět cílené 
průzkumy potřeb. V malých obcích se tak nezřídka spoléhají na to, že se o případných 
problémech svých spoluobčanů dozvědí včas, a to buď tak, že rodiny přijdou vyjádřit 
své potřeby samy, případně úřad poinformují ostatní sousedé. Cílené průzkumy potřeb 
rodin rovněž dle názoru zástupců obcí nejsou potřeba na vesnicích, kde je nízký počet 
rodin s dětmi.  

„Jsme obec, kde o sobě téměř všichni víme. Případně problémy nebo pomoc se 
řeší od sousedské výpomoci až po pomoc OÚ. Záleží na každém, jak se do života 
i soužití v obci zapojí.“ 
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„Naše obec je malá, má pouze 230 obyvatel. Rodin s malými dětmi je tu málo a 
většinou žijí v rodinném domě spolu s rodiči. Pokud by se někde problém vyskytl, 
určitě bychom jej řešili.“ 

Méně často zástupci dotázaných obcí argumentují omezenými finančními zdroji, 
nedostatečnými personálními kapacitami a s tím souvisejícím nedostatkem času na 
provádění průzkumů potřeb. „Jsme malá obec s vytíženým obecním úřadem. Řešíme 
pouze konkrétní problémy - nastanou-li.“ 

Ojediněle se pak objevily odpovědi, že zjišťování potřeb rodin není prioritou 
vedení obce, dále že potřeby rodin zástupci obce znají, avšak nedokáží s tím nic udělat, 
nebo že rodiny si v případě potřeby pomohou samy: „V naší obci jsou převážně 
dvougenerační rodiny, takže to zajišťují mladí!“ 

3.5 Podpora koncepčního přístupu k lokální rodinné 
politice v dokumentech obecnější povahy 

Jak bylo uvedeno, v našem dotazníkovém šetření na obcích zhruba pětina 
dotázaných, kteří komentovali absenci specifické koncepce obecní rodinné politiky 
(kapitola 3.2.2), argumentovala tím, že péče o rodiny je součástí širšího koncepčního 
záměru nebo že nějak systemizovaná opatření pro rodiny jsou součástí širší koncepce. 
Většinou šlo o komunitní plánování nebo plán rozvoje obce. Lze to považovat za 
„legitimní“ přístup na malých, příp. středních, obcích. Zvláště pro takové obce je 
začlenění rodinně-politických opatření do obecnějšího koncepčního a/nebo strategic-
kého materiálu výhodné věcně, organizačně a ve svých důsledcích i finančně. Je třeba 
připomenout, že vytváření koncepce se nezaměřuje prvořadě na vznik nových opatření, 
ale také na koncepční začlenění stávajících opatření, což přispívá k větší efektivitě 
vynaložených prostředků. 

Problémem však bývá, že některé využívané nástroje mají svá pravidla, podří-
zená jejich základnímu účelu, což někdy omezuje možnosti zahrnout problematiku 
rodinné politiky v celé šíři. To platí o nejčastěji využívaných komunitních plánech a zejmé-
na v případě územních plánů, které mají s rodinnou politikou překryv velmi omezený.  

Jde vlastně o jakýsi kvazikoncepční přístup, který v sobě obvykle skrývá 
chápání rodinně-politických funkcí jako přirozené součásti aktivit obce či fungování 
obecní samosprávy.25 Rodinně-politická opatření by proto v takových obecněji koncipo-
vaných dokumentech měla být explicitně vyjádřená, např. formulováním dílčích cílů v 
rámci takového dokumentu obecnější povahy nebo z hlediska zakotvení takových 
opatření v celkové koncepci či plánu apod.  
 

Alternativami specifické koncepce rodinné politiky bývají:  

- péče o rodinu jako součást komunitního plánu, 

- opatření pro rodiny zahrnutá ve strategii rozvoje obce,  

- opatření pro rodiny zahrnutá v územním plánu,  

- podpora rodin jako integrální součást programu rozvoje venkova,  

- opatření pro rodiny zahrnutá v integrovaném plánu rozvoje města.  

                                                            
25  Bývá to komentováno slovy: Podporu rodin není možné vytrhnout ze života obce. Péče obce o občany jako 

celek zahrnuje dostatečné zázemí i pro rodinu. Politika vůči všem občanům zahrnuje i politiku rodinnou. 
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Z uvedeného je zřejmé, že na jedné straně systematický přístup k řešení 
problematiky rodin, obsažený v těchto přístupech, umožňuje širší pojetí i praktické 
uchopení této problematiky. Na druhou stranu se však do objektu zájmu dostávají jen 
některé rodiny, některé cílové skupiny, některé stránky rodinného života, jež může 
obec podporovat. Ač mohou být výjimky, zřejmě tu většinou chybí celostní pohled na 
podporu rodin obcí. Takovýto přístup (zahrnutí rodinné problematiky do širší koncepce 
aktivit obce) nicméně dává důležité předpoklady k tomu, aby se takový celostní pohled 
jako základ koncepce místní rodinné politiky postupně vytvořil. 

Některé z projektů, koncepčních záměrů a strategií širšího významu, v jejichž 
rámci bývá řešena problematika rodinné politiky, jsou zde stručně zmíněny na 
následujících stránkách. 

 

Komunitní plány 

Komunitní plány mohou do velké míry „nahrazovat“ psanou koncepci LRP nebo 
tvořit základ nepsané, ale systematické LRP, zejména v malých obcích, kde není čas a 
prostor na kumulované „formality“ a ani v nich nadmíra formalit nemá smysl. Jsou tak 
velmi často využívány, jak to ukazují dokumenty obcí soutěžících o titul „OPR“ i 
výsledky našeho šetření z roku 2012. Je však třeba brát v potaz, že komunitní plány 
mají přesně vymezené cíle a jejich stěžejní záměr se týká poskytování a financování 
sociálních služeb. Nezachycují tedy v dostatečné míře a šíři podporu fungujících rodin 
a nástroje prvotní prevence oslabení funkcí rodiny (srv. s kapitolou 5.1). Naopak, jejich 
výhodou je dnes už široká obeznámenost a praktické uplatňování tohoto nástroje, 
stejně jako jistá míra obligatornosti jeho využití. „Zákon o sociálních službách (ZoSS) 
zavedl pro kraje povinnost a pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje 
sociálních služeb a formuloval základní metodické východisko spolupráce v triádě 
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb“ (http://www.komunitniplano 
vani.com/kp-o-komunitni-planovani_2/). 

Komunitní plány umožňují v intencích místní rodinné politiky podporovat přede-
vším rodiny, které mají sociální, ekonomické nebo např. výchovné problémy. Jejich 
hlavní poslání totiž spočívá od dob jejich zavádění v podpoře sociálních služeb (srv. 
http://www.mpsv.cz/cs/850), což jednak reflektují dnes využívané metodiky komunit-
ního plánování (např. na webových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/ cs/844), a 
současně je to tak vnímáno představiteli obcí. "Pokud jde o cílovou skupinu rodinné 
politiky, volení představitelé obcí hovoří zejména o rodinách nízkopříjmových, v krizi či 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Také v komunitním plánování bývá skupina 
zabývající se rodinou často pojmenována „rodiny v krizi“ či „osoby v krizi“, což ukazu-
je, že pomoc rodinám je legitimizována jejich sociální potřebností a myšlenka podpory 
fungující rodiny není ve společnosti, a tudíž ani mezi představiteli obcí, rozšířená" 
(Hošková, 2011, s. 58). Že nicméně existují širší možnosti propojení komunitního 
plánování s rodinně-politickými opatřeními, objasnili na základě vlastních zkušeností 
např. S. Murdochová a M. Polesný v rámci projektu „Forum pro rodinu“ realizovaného 
Centrem komunitní práce v Ústí nad Labem (viz Mudrochová, Polesný, 2010).  

Jednoznačným přínosem komunitního plánování je metodický požadavek 
spoluúčasti různých subjektů, což je současně jeden ze základních předpokladů účinné 
komunální rodinné politiky. A. Hošková (2011, s. 26) s odkazem na V. Janků (2009) 
píše, že "důležité je identifikovat a zapojit všechny aktéry, jichž se daná problematika 
týká. Dosažení konsenzu je při více aktérech časově náročnější, ale výsledky jsou 
stabilní a trvalé. Obec a občanský sektor vzájemně poznají své aktivity, potřeby a 
možnosti." Spoluúčast na vyhodnocování potřeb rodin a plánování opatření na jejich 
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uspokojování současně vytváří důležitý základ pro aktivní zapojení zúčastněných 
subjektů při plnění společně vytvořených plánů. 

Propojení komunitního plánování se strategickými plány rozvoje ozřejmuje 
dokument Metodiky "Deset kroků procesem komunitního plánování" (2008): „Komu-
nitní plánování rozvoje sociálních služeb v obcích může a nemusí souviset s obecným 
plánováním sociálně-ekonomického rozvoje. Programy sociálně-ekonomického rozvoje 
(strategické plány) mohou obce zpracovávat podle obecných zákonů pro územní veřej-
nou správu. Záleží na rozhodnutí obce, zda bude takový program obsahovat kapitolu 
věnovanou sociální problematice a jak se při jejím zpracování bude postupovat. 
V krajích je třeba střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a obecný program rozvoje 
kraje chápat odděleně, protože každý dokument má ze zákona jiný účel. Výstupy 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb nicméně mohou být do obecného 
programu rozvoje kraje s výhodou zahrnuty". 

Stručně shrnuto, komunitní plány mají veliký potenciál být využity při koncepč-
ním přístupu k lokální rodinné politice, je však třeba je chápat komplexněji. Hodně zde 
záleží na individuálním přístupu představitelů obcí, nicméně by bylo žádoucí jejich 
pojetí upravit a rozšířit o podporu fungujících rodin v obecně platných dokumentech na 
celostátní úrovni, a to i s dopady na finanční podporu služeb pro fungující rodiny. 

 

Místní Agenda 21 

Místní Agenda 21 (MA21) je dlouhodobý program a nástroj zaměřený na rozvoj 
konkrétních obcí, měst a regionů v oblastech, které se dotýkají nebo se přímo 
překrývají s náplní lokální rodinné politiky. Je založen na principech trvale udržitelného 
rozvoje při zohledňování místních problémů (Národní síť Zdravých měst, http://zdrava 
mesta.cz /index.shtml?apc=r2081922t). Pracovní skupina pro MA21 vznikla v roce 
2003, ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Národní sítě Zdravých měst. 
Národní síť Zdravých měst (NSZM) v současné době tvoří více než 100 municipalit 
(města, malé obce, mikroregiony a kraje), z nichž 50 % je pokročilých realizátorů MA21 
v ČR.  

Podle dokumentu „Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020“ je 
„MA21 nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování 
veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup 
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“ O zpracování koncepce bylo 
rozhodnuto na 23. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 23. června 2009. 
Předpokládalo se, že stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České 
republiky bude mít podpůrný vliv mj. na efektivitu veřejné správy. Mají zde být 
zapojeny i svazky, sdružení či asociace, sdružující municipality a regiony na národní, 
regionální i místní úrovni. Mělo se navázat na zkušenosti z plánování sociálních služeb, 
v jehož rámci jsou uplatňovány některé ze zásad udržitelného rozvoje (zejména co se 
týče kvalitní veřejné správy, rozvoje občanského sektoru nebo zapojování a zjišťování 
názorů veřejnosti, zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb). V tom se 
má angažovat MPSV, ale zapojeny jsou do tohoto programu další ministerstva 
(Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Konkrétní opatření se týkají životního 
prostředí, dopravní politiky ČR, zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, rámcových 
vzdělávacích programů aj. 

V „Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020“ se mj. navrhuje 
realizovat soutěže v MA21 s motivační podporou, podpořeny by měly být celostátní či 
regionální soutěže. Ocenění úspěšných uchazečů má být poskytnuto ve formě podpory 
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dalšího rozvoje aktivit MA21, případně jinými formami (účast na mezinárodních fórech 
apod.). 

 

Strategické plány rozvoje obce či kraje a integrované plány rozvoje měst 

Tyto dva nástroje mají specifický charakter a cíle, vznikly v souvislosti se zapo-
jením ČR do EU a nároky na čerpání financí na sociální a infrastrukturní rozvoj měst a 
obcí ze strukturálních fondů. Jejich formulování obcemi je tedy účelovou záležitostí a 
je vázáno velmi striktními pravidly evropského financování. Finanční prostředky je 
nicméně možno získávat na projekty, které vytvářejí důležité zázemí života v obcích a 
městech, tedy i zázemí života rodin. Strategické plány rozvoje obce jsou prostředkem 
pro čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013 
a zároveň, jak se píše na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, jsou „důležitým 
nástrojem národní strategie rozvoje měst“ (http://www.mmr.cz/cs/ Podpora-regionu-
a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Metodicky-pokyn-k-
Integrovanemu-planu-rozvoje-mest). Toto ministerstvo proto vydalo metodiku pro 
přípravu, hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst - IPRM 
(Metodický pokyn 2012).  

Projekty zahrnuté v IPRM jsou podporovány zejména z Regionálních operačních 
programů a Integrovaného operačního programu. Doplňkově mohou být financovány 
z Tematických operačních programů (TOP). Tím je zajištěno synergické působení jed-
notlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle a priority města a umožňují 
dosažení významné koncentrace investic (http://www.iprm.cz/financovani/). Jak je 
uvedeno i v Příloze, integrované plány jsou vhodným nástrojem na podporu bydlení. 
Příkladem může být město Kladno. 

Statutární město Kladno požádalo o dotace ze Strukturálních fondů Evropské 
unie na spolufinancování projektu revitalizace veřejných prostranství a regene-
race bytových domů ve vybrané lokalitě sídliště Kladno - Kročehlavy. 
Nezbytnou podmínkou pro získání prostředků z EU v rámci Integrovaného 
operačního programu bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města 
(IPRM v IOP), který popíše záměry města na období 2009-2013. 
Na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o schválení IPRM města 
Kladna „Sídliště Kročehlavy“ byla dne 3.7.2009 podepsána Dohoda o zabezpe-
čení realizace IPRM a přiznání dotace ve výši 6 213 506 eur z Evropského fondu 
regionálního rozvoje. 
(http://www.iprm.cz/realizovane-projekty/Kladno/58/) 

 

Jiným příkladem jsou obecněji zaměřené plány na využití integrovaného plánu 
rozvoje města v Jihlavě: 

 
Základním cílem realizace aktivit v rámci tohoto IPRM je zvýšení kvality života 
ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj městského prostředí. 
Tím jsou dány i jednotlivé cíle, kterých má být dosaženo v rámci vybraných 
oblastí vhodných pro poskytnutí podpory, které spočívají ve zlepšení stavu 
veřejných  prostranství  ve městě, rozšíření  kapacit a zlepšení kvality veřejné 
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infrastruktury v oblastech sociální péče a integrace, školství a vzdělávání, 
kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových a neformálních aktivit.  
Cíl zvýšení kvality života obyvatel a městského prostředí bude mimo jiné dosa-
žen také prostřednictvím regenerace a obnovy městských území a veřejných 
prostranství, prostor či objektů. Výsledkem příslušných aktivit bude rozsáhlá 
regenerace veřejných prostranství v historickém centru města, které je 
městskou památkovou rezervací, což kromě kvality života obyvatel a měst-
ského prostředí také nepřímo přispěje k tvorbě podmínek pro rozvoj cestovního 
ruchu a navrácení centra města jeho původnímu společenskému a kulturnímu 
využití... 

Zvláštní pozornost bude věnována také veřejným prostranstvím na panelových 
a ostatních sídlištích, jejichž plocha bude řešena jako homogenní funkční celek 
odrážející přirozené potřeby jejich obyvatel, a částem města nacházejícím se 
v okrajových oblastech správního území statutárního města Jihlavy, kde byla u 
veřejných prostranství a infrastruktury v minulosti zajištěna jen nezbytná 
údržba a nebyly realizovány rozsáhlejší investice do jejich obnovy.  
(http://www.iprm.cz/realizovane-projekty/Jihlava/82/ ) 

 

 

Program rozvoje venkova 

Také Program rozvoje venkova 2007-201326 má svůj základ v našem členství 
v EU, zde konkrétně využívání Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 
Současně zajišťuje realizaci Národního strategického plánu rozvoje venkova (základní 
informace, http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/). Základní struktura Programu má 
4 osy a z nich jen 2 mají zaměření, které může obsahovat aktivity ve prospěch života 
rodin: 

Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci 
hospodářství venkova. 

 Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských mikroregionů principem 
„zdola-nahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve kterém žijí, a podpořit 
projekty pro jeho rozvoj - metodu LEADER (Národní strategický plán Leader 2014+. 
2011). 

Chceme-li vyhledat možnosti využití tohoto programu pro zájmy rodinné 
politiky, lze nalézt mezi hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím v tomto programu pro rok 2013 tyto:  

- Podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením; podpora programu veřejně účelných aktivit zdravotně postižených 
občanů; turistické stezky pro vozíčkáře; podpora vybudování a činnosti vzorových 
zařízení pro zdravotně postižené občany s pracovním zaměřením v provozu 
zemědělské farmy. 

- Podpora vzdělávacích aktivit; propagace zdravého životního stylu; environmen-
tální vzdělávání, výchova a osvěta; využívání kulturního dědictví pro vzdělávání a 
výchovu; profesní vzdělávání a zvyšování kvality. 

- Podpora zpracování a realizace strategií rozvoje venkova, rozvoje partnerství, 
rozvíjení partnerství mezi subjekty působícími na venkově. 

                                                            
26  Program rozvoje venkova na léta 2014-2020 se v současnosti připravuje na národní i evropské úrovni. 
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- Podpora prevence proti sociálně nežádoucím jevům a prevence proti 
kriminalitě, především dětí a mládeže, prostřednictvím volnočasových aktivit. 

-  Zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit mimo školních zájmových 
a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež; rozvoj dobro-
volnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží; rozvoj mobility a mezinárodní 
spolupráce dětí a mládeže; práce s informacemi pro děti a mládež, participace dětí 
a mládeže; rozvoj materiálně-technické základny pro mimoškolní zájmové aktivity 
dětí a mládeže; lesní pedagogika; podpora prevence proti sociálně nežádoucím 
jevům, především u dětí a mládeže, prostřednictvím volnočasových aktivit; péče o 
ohrožené a problémové skupiny dětí a mládeže prostřednictvím práce v zemědělství. 

Podíváme-li se na schválené projekty na rok 2013 (http://eagri.cz/public/web 
/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/), uvedené 
oblasti jsou tam v menšině. Je tedy zřejmě třeba témata mající blízko k problémům 
rodin více prosazovat a vytvářet více kvalitních projektů. 

Zde předkládáme přehled jednoho konkrétního projektu ucházejícího se o 
podporu v rámci programu obnovy venkova: 

 

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA ROK 2011-2015 
- Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně 

/průběžně - započít v r. 2012 / 
-  Rozvoj ostatních ploch v intravilánu obce pro její další rozvoj - / hřbitov, 

průmyslová oblast, veřejná prostranství - průběžně / 
-  Opravy a výstavba místních komunikací, chodníků pro zvýšení bezpečnosti 

chodců a parkovacích míst v obci - průběžně 
-  Vybudování sportovního hřiště pro školní mládež a veřejnost na pozemku ZŠ 

- neúspěšně žádáno o dotace z Nadace ČEZ 
-  Výstavba vedlejší cesty za školou, která by navázala na obecní komunikaci a 

umožnila dětem z horní části obce chodit do školy zadem, ne podél hlavní 
silnice 

-  Výstavba cyklistické stezky spojující obce Třebotov a Kosoř 
-  Plynofikace částí obce Solopisky a Kala / s pomocí dotace v roce 2012 / 
-  Vybudování vodovodního přivaděče z Prahy-Radotína 
-  Rekonstrukce vodovodu v obci Třebotov a zavedení vodovodu v části obce 

Solopisky 
-  Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci - průběžně 
-  Rekonstrukce a zateplení budovy OÚ 
-  Podpora občanských aktivit a komunitního života v obci v oblasti kultury - 

průběžně 
-  Podpora sboru dobrovolných hasičů Třebotov a Solopisky 
-  Založení místní knihovny 
-  Výhledové vybudování centra pro seniory 

Tento program je příštím výhledem rozvoje obce, s cílem uspět v nastaveném 
programu dotační politiky do roku 2013 a byl schválen na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce dne 3.11.2011.  

http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/projekty-obce/strategicky-
plan-obce 
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3.6 Hledání inspirace, vzorů a metodického vedení 

Jak již bylo vícekrát připomenuto, pro nastartování a rozvíjení rodinné politiky 
na obecní (i krajské) úrovni je důležitá osobní angažovanost aktérů a inspirativní 
podnět od lidí, obcí, organizací různého druhu, kteří a které mají zkušenosti a 
zaznamenali v dané oblasti úspěchy. O potřebnosti nově zaváděné činnosti nejlépe 
přesvědčí dobrý příklad, který objasní i její možnou efektivitu. V rámci (široce pojaté) 
lokální rodinné politiky přichází v úvahu velice široké spektrum opatření, aktivit, 
programů atd., jejichž efekt je závislý na konkrétních podmínkách, že inspirativně 
působí právě příklady dobré praxe poznané ve všech souvislostech.  

Spolupráce obcí napomáhá jak přenosu příkladů dobré praxe, tak jistému 
neformálnímu posilování v kompetencích a v jednáních s vyššími správními orgány i 
s dalšími organizacemi.  

T. Nemyslím slučování, ale spolupráci. - Jako jsou ty různý svazky pro životní 
prostředí, pro rozvoj venkova, jestli jako [existují] nějaký svazky pro rozvoj 
rodinné politiky  

R: No existujou (...) Spolek pro obnovu venkova. Oni mají ten program vlastně 
rozvoje rodinný politiky a to by se určitě dalo využít právě ke spolupráci na 
metodice, k tý vzájemný podpoře, sdílení příkladů dobrejch v praxi, do praxe. A 
potom konec konců i vlastně hájení společných zájmů pro zvyšování těch 
kompetencí. Protože na těch malejch obcích je strašně praktický to, že jejich 
kompetence je v tom, že je hrozně vidí blízko, že mají ty lidi na dosah, že vidí ty 
reálný problémy. Ale to samozřejmě to řešení potom je úměrný velikosti jejich 
rozpočtu. Ale zase jsou vynalézavý, se mi zdá. (...) - Oni totiž taky ty efekty tam 
rychleji vidí? 

(rozhovor s M. Oujezdskou) 

Metoda příkladů dobré praxe je využívána i v mezinárodním kontextu (viz 
Belletti, Rebuzzini, 2010). Inspirace příklady z Rakouska iniciovala a výrazně podpořila 
rozvoj rodinné politiky v Jihomoravském kraji a Brně (viz Kuchařová, Barvíková, 
Svobodová, Šťastná, 2014, kapitola 1). Zkušenost Jihomoravanů je však vede i k 
upozornění na meze přebírání vzorů: 

 

…já bych totiž řekla, že my se... my se necháváme inspirovat některými věcmi 
ze zahraničí, aniž uvažujeme o tom, jaká tam je situace. … Takže já se někdy 
obávám, že my si vždycky vyďobneme z těch zahraničních vzorů to, co nám 
připadne dobré a levné. A vůbec nepohlížíme na celkovou situaci.  

(rozhovor na Magistrátu města Brna) 
 

Schopnost ocenit přínos i meze přebírání vzorů, zvláště ze zahraničí, naznačuje 
další citát z rozhovoru na magistrátu města Brna: 

 

Pochopitelně asi úplně nejvýraznější inspirace je z Rakouska. Rakousko máme 
blízko a navíc Rakousko si myslím, že tady v téhle oblasti je hodně daleko, v 
té klasické podpoře rodiny, možná na moje gusto už až tak, že oni prostě mají 
na všechno instituce. Oni mají peníze, to znamená tam, kde u nás se to děje 
daleko  neformálněji,  tak oni mají ustanoveného  pracovníka, … Ale  zase  je 
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pravda, že díky tomu, že do toho věnují hodně peněz a mají to hodně dobře 
personálně zajištěné, tak spoustu takových těch věcí, které my bychom museli 
objevovat, tak oni už dávno objevili a nám už stačí jenom se u nich poučit. Na 
druhé straně je pravda, že... mají spoustu věcí hodně zformalizovaných. Tak 
tam je zase potřeba si uvědomit, že jako tak daleko už člověk nemůže jít, ale 
ono je to automatický. My tím, že nemáme ani ty peníze, ani ty lidi, tak 
nemůžeme jít tak do hloubky toho zformalizování.  

(rozhovor na Magistrátu města Brna) 

Inspirace zahraničními příklady může vyústit i v přímou spolupráci, jak se to 
děje právě v Jihomoravském kraji v případě projektu rodinných pasů, které jsou 
využitelné za daných podmínek na území tří států.  

 

Poskytovatelé slev jsou všechny subjekty nabízející slevu na Rodinný pas. 
Jedná se o příspěvkové organizace i soukromé subjekty na celém území České 
a Slovenské republiky a v oblasti Dolního Rakouska. 

http://www.rodinnepasy.cz/cs/poskytovatele-slev.php  

Příkladem Jihomoravského kraje se hodně inspiroval Kraj Vysočina, který ho 
dále následoval např. v případě rodinných pasů. Dnes jsou dostupné kromě dvou již 
uvedených krajů také v krajích Olomouckém, Pardubickém, Zlínském, Ústeckém a 
Královéhradeckém. Tak zde máme příklad jakéhosi řetězení příkladů dobré 
praxe. Obdobných případů bychom našli velké množství, vlastně téměř všude, kde 
se daří rodinnou politiku „nastartovat“ a rozvíjet. 

Stejně jako mít dobrý vzor je důležité metodické vedení, zejména pro obce, 
které teprve začínají rozvíjet systematicky organizované prorodinné aktivity. Je pro ně 
třeba zejména objasnění významu rodinné politiky, ukázání jejích hlavních principů, 
návodů na řešení hlavních problémů v různých oblastech atd. V. Skála a H. Geissler 
píší, že „v oblasti koncepčního zajištění se jeví jako klíčové zajistit pravidelný meto-
dický servis krajům a obcím v oblasti rodinné politiky ze strany MPSV. Tato činnost 
byla respondenty nejčastěji zmiňována a dosavadní aktivity MPSV v této oblasti jsou 
vnímány jako vhodné, ale nedostatečné“ (Skála, Geissler, 2011). V našem šetření jsme 
došli k podobnému poznání (kapitola 3.6.1). Potvrzují ho i dotázaní odborníci z praxe. 
V následujícím citátu je navíc připomenuto, že metodická podpora z ministerstva nebo 
kraje má být součástí komplexní podpory, zde je zmíněno finanční přispění: 

"… To si myslím, že by mělo jít ze strany ministerstva. Kraj je o ten stupeň níž, 
tam je to samozřejmě totéž vůči obcím jako být tím metodickým orgánem, tím 
poradním orgánem, tím iniciačním orgánem, dávat jim právě impulzy, dávat jim 
prostě k dispozici nápady, podklady, co můžou udělat, protože oni to udělají 
rádi, jenom prostě třeba nemají na to prostor a čas. Nebo prostě tu tvůrčí 
invenci, aby je to napadlo, že zrovna tohle mají udělat. A samozřejmě je 
podpořit nejenom tímto způsobem, ale taky je podpořit finančně …"  

(rozhovor na KÚ Jihomoravského kraje). 
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3.6.1 Zdroje informací a požadavky na metodické vedení podle 
výsledků dotazníkového šetření  

Zdroje inspirace a informací o možnostech podpory rodin 

Obce a města při tvorbě koncepce rodinné politiky, její aplikaci v praxi či 
možnostech více či méně systematické podpory rodin mohou čerpat inspiraci z různých 
zdrojů, počínaje ministerstvy, přes krajské úřady, jiné obce až například po nestátní 
neziskové organizace, které se ve své činnosti orientují na podporu obcí či rodinné 
politiky. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že 14 % dotázaných obcí se 
v oblasti podpory rodin s dětmi v současné době neinspiruje nikde. Výrazně častěji se 
přitom jedná o malé obce, s počtem obyvatel do 500, v nichž tento podíl dosahuje             
26 % (v případě obcí do 199 obyvatel), resp. 21 % (v případě obcí s počtem obyvatel 
200-499).  

Naopak obce, které se podněty a praktické informace v oblasti rodinné politiky 
získávat snaží (graf č. 3.15), se nejčastěji inspirují ze zkušeností jiných obcí (tři 
čtvrtiny všech dotázaných obcí). Více než polovina obcí čerpá praktické informace 
z krajského úřadu, zhruba dvě pětiny se inspirují u nestátních neziskových organizací 
a pro 36 % obcí je zdrojem podnětů a informací Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Svaz měst a obcí České republiky je zdrojem inspirace pro třetinu obcí zapojených do 
výzkumu, což je jen o něco méně než podíl obcí, které tento svaz celorepublikově 
sdružuje.27 Více než čtvrtina obcí čerpá podněty a informace od jiných ministerstev 
(např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy) a pětina od Spolku pro obnovu venkova. Příklady 
dobré praxe ze zahraničí nebo partnerství s obcemi v zahraničí slouží jako inspirace      
16 % obcí. Národní síť zdravých měst České republiky je zdrojem podnětů „jen“ pro 
8 % obcí zapojených do výzkumu, ačkoli má dle svých deklarací 107 členů s regionál-
ním vlivem na 2 250 měst a obcí.28 Pouhá 4 % zástupců dotázaných obcí uvedla jiné 
zdroje inspirace. Jedná se například o inspirativní začlenění v místních akčních 
skupinách nebo mikroregionech. Zmíněny byly informace dostupné na internetu.  

                                                            
27  Svaz měst a obcí České republiky sdružuje 2 500 obcí, tj. 40 % z celkového počtu obcí v České republice. 
Členské obce Svazu zastupují 7,9 mil. obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 75 %. 
(zdroj: www.smocr.cz) 

28  Zdroj: http://www.nszm.cz/ 
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Graf č. 3.15 Kde v současné době čerpáte inspiraci a praktické informace o 
možnostech podpory rodin v obci? (v %) 

 
 
 
Jak je patrné z následujícího grafu, spolu s rostoucí velikostní kategorií obce se 

zvyšuje podíl těch, kteří se o možnostech podpory rodin inspirují od státní správy a 
samosprávy. Od krajských úřadů, Ministerstva práce a sociálních věcí i od jiných obcí 
se nicméně nejčastěji inspirují středně velké obce, s počtem obyvatel mezi 2 až 10 
tisíci.  

 

Graf č. 3.16 Kde v současné době čerpáte inspiraci a praktické informace             
o možnostech podpory rodin v obci? Dle velikosti obce (v %)  
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V grafu č. 3.17 jsou uvedeny v krajském třídění podíly obcí, které čerpají 
inspiraci a praktické informace o možnostech rodinné politiky od krajského úřadu. Lze 
předpokládat, že obce čerpají inspiraci od krajského úřadu, k němuž místně přísluší, 
proto je z odpovědí možné odvodit, které krajské úřady jsou pro obce ve své 
působnosti v oblasti rodinné politiky nejpřínosnější. Z analýzy vyplynulo, že jedno-
značně nejčastěji se obce obracejí o radu a podněty v oblasti rodinné politiky 
na Krajský úřad Zlínského kraje (79 % obcí ze Zlínského kraje), poměrně často (v 
bezmála dvou třetinách případů) jsou zdrojem inspirace také krajské úřady v Jihomo-
ravském, Libereckém a Moravskoslezském kraji. Naopak poměrně nízký podíl obcí se 
v oblasti rodinné politiky inspiruje na Krajském úřadu ve Středočeském (38 % obcí) a 
Královéhradeckém kraji (42 % obcí).  

 
 

Graf č. 3.17 Zastoupení obcí, které čerpají inspiraci a praktické informace                 
o možnostech podpory rodin v obci z krajských úřadů, dle kraje (v %) 

 
 
 
Co se týče čerpání inspirace a informací od nestátních neziskových organizací a 

zájmových sdružení, která se ve své činnosti cíleně zaměřují na podporu měst a obcí, 
jsou mezi jednotlivými obcemi opět patrné významné rozdíly v závislosti na jejich 
velikosti dané počtem obyvatel, což do určité míry souvisí s konkrétním zaměřením 
daných organizací (graf č. 3.18). Spolek pro obnovu venkova logicky častěji poskytuje 
inspiraci menším obcím než městům, přičemž nejčastěji u něj získávají praktické 
informace obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 až 999 a 1 000 až 1 999 (36 %, 
resp. 35 %). U nejmenších obcí, s počtem obyvatel do 199 a v rozmezí 200 až 499 
osob, je nicméně tento podíl nižší (16 %, resp. 19 %), což do určité míry odráží výše 
popsanou skutečnost, že tyto vesnice se častěji než větší obce a města v oblasti 
podpory rodin neinspirují nikde. Informace od Svazu měst a obcí České republiky jsou 
inspirací opět nejčastěji pro obce s počtem obyvatel 1 000 až 1 999 (51 %) a dále pro 
obce o velikosti 500 až 999 obyvatel a 2 000 až 9 999 obyvatel (shodně 38 %). 
Národní síť zdravých měst České republiky je oproti tomu zdrojem podnětů a informací 
nejčastěji pro velká města, s počtem obyvatel nad 10 000 (28 %) a dále pro obce o 
velikosti 2 000 až 9 999 obyvatel (16 %). Spolu s rostoucí velikostní kategorií obce 
plynule narůstá podíl těch, které čerpají inspiraci a praktické informace o možnostech 
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podpory rodin od jiných, blíže nespecifikovaných nestátních neziskových organizací. 
Například nejmenší obce, do 199 obyvatel, se od nestátních neziskových organizací 
inspirují pouze v 19 % případů oproti 69 % obcí s počtem 2 000 až 9 999 obyvatel a 
čtyřem pětinám měst nad 10 000 obyvatel, kde je zároveň rozšíření i podpora těchto 
organizací největší.  

 

Graf č. 3.18 Kde v současné době čerpáte inspiraci a praktické informace              
o možnostech podpory rodin v obci? Dle velikosti obce (v %)  

 
 

Hlavním zdrojem informací o možnostech podpory rodin v obcích by mělo 
být podle největšího podílu dotázaných Ministerstvo práce a sociálních věcí a 
krajské úřady (shodně podle 67 % respondentů, graf č. 3.19). Tento podíl zejména 
v případě MPSV výrazně kontrastuje s výše uvedeným podílem obcí, které od MSPV 
v současné době aktivně čerpají inspiraci a praktické informace o možnostech podpory 
rodin v obci, z čehož lze vyvodit, že obce by informace z oblasti rodinné politiky a 
podpory rodin od MPSV rády čerpaly, ale v praxi se tak neděje pravděpodobně 
z důvodu nedostatečné iniciativy na straně ministerstva. Podobná disproporce, i když 
podstatně menší, se projevila i v případě krajských úřadů.  

Třetina dotázaných se dále domnívá, že hlavním zdrojem informací o podpoře 
rodin by měly být nestátní neziskové organizace orientující se na rodinnou politiku,            
30 % zástupců obcí spatřuje hlavní informační zdroj ve zkušenostech jiných obcí a 
podle čtvrtiny respondentů by informace o možnostech podpory rodin měly být 
primárně šířeny od některého z dalších ministerstev (např. MMR, MŠMT). Pouze 15 % 
dotázaných označilo za hlavní zdroj informací Svaz měst a obcí ČR a jen nízký podíl 
respondentů takto označil Spolek pro obnovu venkova (9 %) a Národní síť zdravých 
měst ČR (5 %). Pokud byly uváděny jiné zdroje (3 % dotázaných), pak se jednalo 
například o samotné obce a jejich občany a o obce s rozšířenou působností.  
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Graf č. 3.19 Kdo by měl být hlavním zdrojem informací o možnostech podpory 
rodin v obcích? (v %) 

 
 
Zaměříme-li se na podrobnější třídění odpovědí podle velikostní kategorie obce, 

pak v případě státní správy a samosprávy lze říci, že menší obce častěji označovaly za 
hlavní zdroj informací o možnostech podpory rodin zkušenosti jiných obcí, větší obce 
naopak častěji volily Ministerstvo práce a sociálních věcí a krajský úřad. V případě 
jiných ministerstev se odpovědi v závislosti na velikostní kategorii obce nijak významně 
neodlišovaly (viz graf č. 3.20).  

 
 

Graf č. 3.20 Kdo by měl být hlavním zdrojem informací o možnostech podpory 
rodin v obcích - orgány státní správy a samosprávy (dle velikosti obce, v %) 
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Co se týče nestátních neziskových organizací a zájmových sdružení zaměřujících 
se na podporu měst a obcí, pak Svaz měst a obcí ČR volily jako hlavní zdroj informací 
o podpoře rodin na obecní úrovni nejčastěji, tj. v pětině případů, malé obce do 199 
obyvatel a středně velké obce s 1 000 až 1 999 obyvateli. Spolek pro obnovu venkova 
za hlavní informační zdroj označovaly nejčastěji menší obce, s počtem obyvatel 
v rozmezí 200 až 999. Zástupci větších obcí a měst se naopak častěji než zástupci 
menších obcí domnívají, že primárním zdrojem informací o podpoře rodin by měly být 
nestátní neziskové organizace orientující se na rodinnou politiku, případně Národní síť 
zdravých měst ČR.  

 

Graf č. 3.21 Kdo by měl být hlavním zdrojem informací o možnostech podpory 
rodin v obcích - ostatní (dle velikosti obce, v %) 

 
 

Metodické vedení 

Hlavním zdrojem metodického vedení činností obcí v oblasti rodinné 
politiky by podle téměř tří čtvrtin dotázaných obcí měl být krajský úřad a podle 69 % 
respondentů by mělo mít toto metodické vedení na starosti Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (graf č. 3.22). I zde se tedy opět potvrzuje, že MPSV a krajské úřady 
představují pro zástupce obcí klíčové aktéry v oblasti rodinné politiky a iniciátory 
aktivit na obecní úrovni.  

Čtvrtina zástupců dotázaných obcí se domnívá, že hlavním zdrojem metodic-
kého vedení v oblasti rodinné politiky by mělo být některé z dalších ministerstev. 
Nejčastěji by se přitom mělo jednat o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(dle dvou třetin z těch, kteří svou odpověď specifikovali), případně o Ministerstvo pro 
místní rozvoj (čtvrtina). 

Pouze 9 % obcí by jako hlavní zdroj metodického vedení uvítalo jiný subjekt. 
Nejčastěji byly uváděny nestátní neziskové organizace, obce s rozšířenou působností a 
pověřené úřady. Stejný podíl dotázaných uvedl, že metodické vedení obcí není 
zapotřebí. 
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Graf č. 3.22 Kdo by měl být hlavním zdrojem metodického vedení činností obcí 
v oblasti rodinné politiky? (v %) 

 
 

Pokud se zaměříme podrobněji na kraje jako hlavní zdroje metodického vedení 
v krajském třídění, pak by se o pomoc s metodickým vedením v oblasti rodinné politiky 
obracely na krajský úřad nejčastěji obce z Libereckého kraje (téměř v 90 % případů), 
z Jihomoravského kraje (87 %) a ze Zlínského kraje (83 %). Ve všech třech případech 
se jedná o tytéž krajské úřady, od nichž obce nejčastěji čerpají inspiraci a praktické 
informace o možnostech podpory rodin (viz výše), z čehož lze odvodit, že právě tyto 
krajské úřady jsou pro zástupce obcí v oblasti rodinné politiky nejpodnětnější a obce 
s nimi mají pravděpodobně dobré zkušenosti. Jako hlavní zdroj metodického vedení 
činností obcí volily krajský úřad velmi často také jednotlivé městské části Hlavního 
města Prahy. Naopak, nejméně často, tj. pouze v 61 % případů, označily za hlavní 
zdroj metodického vedení krajský úřad obce z Pardubického kraje.  

 
Graf č. 3.23 Volba kraje jako hlavního zdroje metodického vedení obcí v oblasti 
rodinné politiky? (dle kraje, v %) 
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Preference krajských úřadů a Ministerstva práce a sociálních věcí jako hlavních 
zdrojů metodického vedení činnosti obcí v oblasti rodinné politiky téměř plynule 
narůstá spolu s rostoucí velikostní kategorií obce - zatímco obce do 199 obyvatel by 
metodickým vedením obcí pověřily krajské úřady v 55 % případů a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí v 60 % případů, u největších obcí s počtem obyvatel přesahujícím 
10 000 osob jsou tyto podíly 84 %, resp. 89 %. Obdobně je tomu také u preferencí ve 
vztahu k jiným ministerstvům, která rovněž podstatně častěji označila větší města 
v porovnání s menšími obcemi (viz graf č. 3.24).  
 

Graf č. 3.24 Kdo by měl být hlavním zdrojem metodického vedení činností obcí 
v oblasti rodinné politiky? (dle velikosti obce, v %) 

 
 

Oblasti, v nichž obce potřebují inspiraci a praktické informace 

Inspiraci a praktické informace týkající se podpory rodin mohou obce čerpat 
v různých oblastech, od právních otázek, přes informace ke tvorbě koncepcí či plánů 
až například po finanční poradenství. Celkem 13 % dotázaných obcí se domnívá, že 
v současné době nepotřebuje inspiraci v žádných oblastech podpory rodin. Toto odmí-
tavé stanovisko vyjadřují téměř ve všech případech ti zástupci obcí, kteří se zároveň 
domnívají, že v koncepční oblasti rodinné politiky není zapotřebí ani plán rozvoje ani 
není zapotřebí mít v obci vyčleněn samostatný útvar či pracovníka, který by měl na 
starosti koordinaci aktivit na podporu rodin. Ve velké části případů tyto obce ani nikde 
nečerpají inspiraci a praktické informace o možnostech podpory rodin v obci a často se 
též domnívají, že není zapotřebí metodické vedení obcí v oblasti rodinné politiky. Na 
základě těchto informací lze konstatovat, že důvodem pro odmítání inspirace a 
praktických informací o možnostech podpory rodin není skutečnost, že by tyto obce 
měly tuto oblast již natolik rozvinutou, že by další informace nepotřebovaly, ale naopak 
fakt, že představitelé těchto obcí s největší pravděpodobností nemají o oblast rodinné 
politiky zájem a nepovažují ji za příliš potřebnou. Podstatně častěji se přitom jedná o 
malé obce, z nichž dle názoru svých zástupců nepotřebuje inspiraci dokonce celá 
čtvrtina obcí do 199 obyvatel. Naopak, v případě obcí nad 1 000 obyvatel nepotřebuje 
inspiraci jen naprosté minimum jejich představitelů (viz graf č. 3.25).  
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Graf č. 3.25 Podíl obcí, které v žádných oblastech podpory rodin nepotřebují 
inspiraci (dle velikosti obce, v %) 

 
 
 

Pozitivním zjištěním nicméně je, že drtivá většina dotázaných obcí je 
novým informacím z oblasti rodinné politiky otevřena a inspiraci v některých 
oblastech týkajících se možností podpory rodin by uvítala (podrobněji viz graf č. 3.26). 
Nejčastěji by představitelé obcí ocenili příklady dobré praxe, které by je mohly 
inspirovat k aktivitám či konkrétním opatřením cíleným na podporu rodin žijících 
v jejich obci. Shodný podíl respondentů (68 %) by považoval za přínosné informace o 
možnostech financování opatření rodinné politiky, například formou dotačních 
programů či grantů.  

Nadpoloviční většina dotázaných postrádá též zcela základní a zároveň klíčové 
informace o samotném účelu a možnostech rodinné politiky na úrovni obcí, což dokládá 
vysokou potřebnost šíření informovanosti a metodického vedení dostupného co 
nejširšímu okruhu zájemců, přičemž tyto informace, jak se již ukázalo v předchozích 
částech rozboru, by měly být šířeny „shora“, nejlépe ze strany MPSV a krajských 
úřadů.  

Zhruba polovina zástupců obcí zapojených do výzkumu by potřebovala právní 
poradenství ve vztahu k rodinné politice, díky němuž by získali hlubší informace o 
možnostech, kompetencích a povinnostech obcí v této oblasti.  

Pro obce je klíčová rovněž spolupráce s jinými obcemi v oblasti rodinné politiky, 
ať již na úrovni vzájemného sdílení zkušeností, předávání příkladů dobré praxe či na 
úrovni intenzivnější vzájemné spolupráce za účelem výměny či poskytování širší škály 
služeb svým obyvatelům. Řada obcí by proto uvítala inspiraci a praktické rady k tomu, 
jak co nejlépe a nejefektivněji navázat a udržet spolupráci s dalšími obcemi.  

Více než dvě pětiny respondentů dále uvedly, že by potřebovaly inspiraci a 
praktické informace o metodách zjišťování potřeb rodin. Jedná se přitom zejména o ty 
obce, které potřeby rodin zatím cíleně nezjišťují, ale plánují je zjišťovat. V řadě případů 
by však další inspiraci uvítaly i ty obce, které již potřeby rodin zjišťují, ale pravděpo-
dobně by se rády na tuto oblast do budoucna zaměřily ještě více. Praktické informace 
o metodách zjišťování potřeb by také častěji uvítaly větší obce a města, s počtem 
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obyvatel přesahujícím 2 000 osob (tři pětiny těchto obcí), zejména v kontrastu s obce-
mi nejmenšími, do 199 obyvatel (pouze třetina), což je dáno především tím, že 

v menších obcích zjišťují potřeby rodin často na základě neformálních rozhovorů 
s občany a další metody pro ně tedy nejsou zapotřebí, případně na ně nemají finanční 
a personální kapacity. V případě větších obcí se naopak otevírá větší škála možností, 
jakými metodami potřeby rodin zjišťovat, doprovázená mnohdy i jejich větší 
potřebností.  

Potřebu inspirace a podnětů ke tvorbě plánu či koncepce rozvoje rodinné politiky 
v obci logicky častěji vyjadřují ti představitelé obcí, ve kterých takovýto plán prozatím 
nemají, ale plánují ho vytvořit. Poměrně velká část těch, kteří plán nemají a jeho 
vytvoření prozatím neplánují, nicméně taktéž deklarovala, že by v této oblasti uvítala 
inspiraci, což je dokladem toho, že cílená podpora obcí v oblasti rodinné politiky, 
propagace tohoto tématu a především praktická pomoc je zcela jednoznačně opod-
statněná a může být přínosná i v oblastech, o kterých samy obce prozatím neuvažují a 
bez vnějšího impulzu by v dohledné době pravděpodobně ani uvažovat nezačaly. 
Potřebu praktických informací ke tvorbě plánu rozvoje rodinné politiky častěji vyslovují 
větší obce a města nad 2 000 obyvatel (více než polovina), která mají v porovnání 
s menšími obcemi větší personální kapacity i širší materiální možnosti ke stanovení a 
především naplňování vytyčených cílů a opatření. Tyto obce a města jsou také častěji 
nakloněny ke tvorbě strategických dokumentů či dokonce tvorbu plánu rodinné politiky 
do budoucna reálně zvažují.  

Více než třetina obcí uvedla, že by potřebovala také inspiraci a podrobnější 
informace o způsobu vytváření funkční sítě spolupracujících aktérů rodinné politiky 
v obci. Opět i zde se častěji jedná o obce nad 2 000 obyvatel (rovněž více než 
polovina), což lze vysvětlit tím, že ve větších obcích v porovnání s těmi menšími působí 
širší škála aktérů, kteří se do aktivit na podporu rodin žijících v obci mohou aktivně 
zapojit.  

 

Graf č. 3.26 Ve kterých oblastech byste potřebovali inspiraci a praktické 
informace o možnostech podpory rodin ve vaší obci? (v %) 
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Informační kanály 

Jak se již ukázalo v předchozích částech rozboru, klíčovou roli v podpoře obcí 
v oblasti rodinné politiky hraje jejich informovanost. Informace se k zástupcům obcí 
mohou dostávat různými kanály, od tištěných odborných publikací, přes informace 
dostupné na internetu, až například po tematické konference a semináře. Aby však 
byly případné informační kampaně a snahy o šíření cílených informací co nejúčinnější, 
je třeba vědět, které informační kanály představitelé obcí preferují a využívají. 
Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že 12 % obcí vůbec nemá zájem o 
informace tohoto druhu, a to bez ohledu na způsob jejich šíření. Výrazně častěji se 
jedná o nejmenší obce, s počtem obyvatel do 199, z nichž tento nezájem projevila více 
než čtvrtina. Ve velké většině případů se jednalo o obce, které zároveň deklarovaly, že 
nepotřebují inspiraci v žádných oblastech podpory rodin, tedy o obce, u nichž je 
rodinná politika v současné době prakticky mimo jejich zájem. Naopak, mezi obcemi s 
počtem obyvatel nad 1 000 osob je tento podíl minimální, konkrétně pouhá 3 %. Stále 
tak jednoznačně (zejména u středně velkých a větších obcí) převažuje podíl těch, kteří 
o informace o rodinné politice a podpoře rodin zájem mají a pro které tak kvalitní 
informace mohou představovat jistý přínos.  

 

Graf č. 3.27 Podíl obcí, které nemají zájem o informace o možnostech rodinné 
politiky a podpoře rodin na úrovni obcí, bez ohledu na způsob jejich šíření (dle 
velikosti obce, v %) 

 
 
Pokud se podrobněji zaměříme na jednotlivé informační kanály, jejichž prostřed-

nictvím se mohou obce o rodinné politice dozvídat, pak dotázaní jednoznačně nejvíce 
preferují informační portál dostupný na internetu, tedy takovou formu předávání 
informací, která je nejsnáze dostupná, a to všem potenciálním zájemcům. Zároveň je 
přístupná odkudkoli a kdykoli s tím, že obsah webového portálu může být průběžně 
aktualizován. Pokud by v rámci takovéhoto portálu bylo možné zřídit kromě stálých 
sekcí obsahujících konkrétní informace, články a odborné publikace také poradnu či 
diskusní fórum, pokrývaly by tyto stránky potřeby širokého spektra zájemců, tedy i 
těch, kteří uvedli, že by v oblasti rodinné politiky měli zájem mimo jiné o právní a 
finanční poradenství i o možnosti navázání spolupráce s jinými obcemi. Vzhledem 
k tomu, že hlavním zdrojem informací o možnostech podpory rodin by dle dotázaných 
měl být krajský úřad a MPSV, bylo by vhodné, aby zřizovateli a provozovateli těchto 
portálů byly právě tyto subjekty.  
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Druhým nejpreferovanějším informačním kanálem je pravidelný infor-
mační servis prostřednictvím elektronické pošty (například pravidelné zpravo-
daje, newslettery), který se svou podstatou nejvíce blíží výše uvedenému informač-
nímu webovému portálu, neboť rovněž využívá internetového přístupu a je tedy 
dostupný kdykoli širokému okruhu zájemců. Nevýhodou této formy je nutnost aktiv-
ního přístupu ze strany poskytovatele informací zahrnující nezbytnost mít k dispozici 
průběžně aktualizovanou databázi emailových kontaktů, ideálně se zajištěním souhlasu 
příjemců se zasíláním zpráv. Informační zpravodaje jsou vhodné mimo jiné také 
k cílenému rozesílání pozvánek na odborné semináře, kulaté stoly či konference.  

Tematické publikace obsahující informace o možnostech rodinné politiky a 
podpory rodin v obcích by měla zájem dostávat třetina obcí účastnících se výzkumu. 
Tyto publikace by mohly být buďto průřezové nebo by mohly být vždy věnovány 
jednomu z respondenty upřednostňovaných témat, jež byla podrobněji rozebírána 
v předchozí kapitole (např. účel a možnosti rodinné politiky na úrovni obcí, metody 
zjišťování potřeb rodin apod.). 

 

Graf č. 3.28 Měli byste zájem dostávat informace o možnostech rodinné 
politiky a podpoře rodin na úrovni obcí některou z následujících forem? (v %)  

 
 

Reportáže a kampaně v médiích či tematické filmové dokumenty, jejichž 
prostřednictvím by byly šířeny informace o možnostech rodinné politiky a podpory 
rodin, by uvítala pouze asi čtvrtina dotázaných obcí. To pravděpodobně svědčí o nižší 
efektivitě a využitelnosti takto předávaných informací.  

Oproti tomu diskusní kulaté stoly, konference a informační semináře mohou 
kapacitně pojmout výrazně nižší počet zájemců, kterým se však na těchto akcích 
otevírá podstatně větší prostor pro získávání potřebných informací více do hloubky a 
především zde mohou mít příležitost vznášet dotazy, vést diskuzi či sdílet své 
zkušenosti s jinými obcemi. Konference a odborné semináře by mohly být věnovány 
všem tematickým oblastem, ve kterých by obce potřebovaly inspiraci a praktické 
informace, tedy jak obecným informacím o účelu a možnostech rodinné politiky na 
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úrovni obcí, tak též právnímu poradenství, informacím o možnostech financování 
opatření rodinné politiky či poradenství k metodám zjišťování potřeb i ke tvorbě plánu 
rozvoje rodinné politiky. Zároveň jsou tyto akce velmi vhodné k prezentaci žádaných 
příkladů dobré praxe obcemi a otevírá se na nich prostor k navazování spolupráce 
s jinými obcemi, jsou-li účastníci těchto setkání vhodně vybíráni. Jak vyplynulo 
z dotazníkového šetření, respondenty o něco preferovanější jsou odborné konfe-
rence a informační semináře v porovnání s diskusními kulatými stoly. V obou 
případech přitom zástupci dotázaných obcí projevili největší zájem o akce tohoto 
druhu pořádané krajem (v případě kulatých stolů 31 % dotázaných a v případě 
konferencí a seminářů 39 % dotázaných). Krajské akce jsou preferovaným informač-
ním kanálem pravděpodobně z toho důvodu, že se mohou cíleně zaměřovat na otázky 
lokálního charakteru a mohou se tedy na nich řešit konkrétní věci a problémy daného 
kraje. Ministerstvo práce a sociálních věcí označilo za preferovaného pořadatele konfe-
rencí a diskusních stolů podstatně nižší podíl dotázaných (24 %, resp. 18 %), což je 
v určitém kontrastu se zjištěními uvedenými výše, tj. že by podle většiny dotázaných 
právě MPSV mělo být spolu s krajskými úřady hlavním zdrojem informací o možnostech 
podpory rodin. Tento „rozpor“ lze vysvětlit tak, že MPSV by informace z této oblasti 
mělo obcím předávat spíše jinými, lépe dostupnými kanály, jakým je již výše zmiňo-
vaný informační webový portál či pravidelný informační servis prostřednictvím elektro-
nické pošty. Neznamená to však rezignaci na tato diskusní setkání a konference, u 
nichž je však zapotřebí důkladného výběru potenciálních účastníků.  

Zájem o účast na konferencích pořádaných jiným subjektem projevila necelá 
pětina zástupců obcí a o účast na diskusních stolech, jejichž pořadatelem je jiný 
subjekt než krajský úřad či MPSV, by mělo zájem 16 % dotázaných obcí.  

Zájem o získávání informací o možnostech rodinné politiky prostřednictvím 
jmenovaných informačních kanálů výrazně narůstá spolu s rostoucí velikostní kategorií 
obce, pouze v případě reportáží, filmových dokumentů a mediálních kampaní rozdíly 
mezi obcemi v závislosti na jejich velikosti nejsou. Naopak, nejmarkantnější odlišnosti 
v odpovědích obcí různé velikosti lze pozorovat u konferencí, informačních seminářů a 
diskusních stolů, o které projevují největší obce značný zájem (dosahující až čtyř pětin 
v případě akcí pořádaných krajem), avšak představitelé obcí spadajících do nejnižší 
velikostní kategorie o tato odborná setkání nejeví velký zájem, zejména o diskusní 
kulaté stoly pořádané MPSV a jiným subjektem. Vysvětlení lze nalézt v tom, že před-
stavitelé malých obcí se věnují svým funkcím vedle své práce - nejsou pro jejich výkon 
uvolnění. Proto si ani nemohou dovolit účast na kulatých stolech a seminářích (museli 
by se uvolňovat z práce) a dostupnější jsou pro ně vyjmenované způsoby předávání 
informací na dálku. Když výsledky výpovědí obcí v závislosti na jejich velikosti shr-
neme, obce nad 2 000 obyvatel projevují o informace o podpoře rodin a možnostech 
rodinné politiky značný zájem, a to především o ty, které jim budou předávány 
prostřednictvím odborných internetových stránek, informačního servisu prostřednictvím 
elektronické pošty, na konferencích a diskusních kulatých stolech pořádaných krajem i 
na konferencích, jejichž pořadatelem je MPSV. Pro nejmenší obce je takovýto přístup k 
informacím tohoto druhu omezený, vhodné informační kanály, které by je účinně 
oslovily, je tedy potřebné důkladně zvažovat. Zástupci těchto malých obcí projevují 
největší zájem o informace dostupné na internetu a rozesílané prostřednictvím elek-
tronické pošty, případně prezentované v médiích, tedy dá se říci „dostupné z domova“.  
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Graf č. 3.29 Měli byste zájem dostávat informace o možnostech rodinné 
politiky a podpoře rodin na úrovni obcí některou z následujících forem? (dle 
velikosti obce, v %) 

 
 

Graf č. 3.30 Měli byste zájem dostávat informace o možnostech rodinné 
politiky a podpoře rodin na úrovni obcí některou z následujících forem? (dle 
velikosti obce, v %) 

 
 

Z uvedeného je tedy patrné, že většina obcí a měst se snaží získávat podněty a 
praktické informace v oblasti rodinné politiky, ale povětšinou jen určitou „neformální 
cestou“, tedy zejména inspirací od jiných obcí v podobné situaci. Naopak, od MPSV 
reprezentujícího státní správu a krajských úřadů, tedy formálně „shora“, čerpá inspiraci 
jen třetina, resp. polovina obcí zařazených do výzkumu. Toto však kontrastuje se 
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zjištěním, že hlavním zdrojem informací o možnostech podpory rodin v obcích by mělo 
být právě MPSV a krajské úřady, naopak zkušenosti jiných obcí by v tomto ohledu měly 
sehrávat podstatně menší roli. MPSV a krajské úřady by také měly být klíčovými 
subjekty v metodickém vedení činnosti obcí v oblasti rodinné politiky. Jak MPSV, tak 
kraje by tedy na základě tohoto apelu ze strany obcí měly zvážit a především posílit 
svou metodickou a informační roli v oblasti rodinné politiky na regionální a lokální 
úrovni. Jako nejvhodnější a nejpreferovanější kanály, jejichž prostřednictvím mohou 
tyto subjekty informace z oblasti rodinné politiky směrem k obcím šířit, se ukázaly být 
tematické webové portály, pravidelný informační servis (zpravodaje, newslettery 
apod.) šířené směrem k jejich příjemcům prostřednictvím elektronické pošty, dále 
tematické publikace a v neposlední řadě též odborné konference a kulaté stoly, 
pořádané především krajskými úřady. Nejvítanější obsah šířený těmito informačními 
kanály by přitom měly informace o možnostech financování opatření rodinné politiky, 
inspirativní příklady dobré praxe, informace o samotném účelu a možnostech rodinné 
politiky na úrovni obcí či právní poradenství ve vztahu k rodinné politice. 

3.7 Možnosti prosazování a realizace prorodinných 
opatření v rámci spolupráce obcí 

V ČR existuje celá škála forem spolupráce obcí za různými účely a cíli. Hlavním 
motivem ovšem bývá propagace kraje, lepší dostupnost státních nebo evropských 
dotací, financování např. regionální dopravy, ochrana krajiny či podpora turistického 
ruchu. Rodinná politika nebývá hlavním tématem a její některé aspekty se zde 
v menším či větším rozsahu objevovaly, ale spíše výjimečně. Roli hraje zatím malá 
zkušenost i některé objektivní bariéry (viz dále). Nicméně poměrně dynamické rozšíření 
tzv. mikroregionů zřejmě bude postupně otevírat cestu i pro rodinně politické zájmy 
v jejich širokém pojetí. 

Spolupráce obcí je typická v případech rozvojových plánů. Vzhledem k tomu, že 
ty bývají koordinovány s krajem a často prováděny v součinnosti více obcí (zákon č. 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje), je zde prostor pro spojení obcí za 
účelem rozšíření těch rodinně politických opatření, která se na úrovni jednotlivých 
(malých) obcí prosazují obtížněji. 

„Zákon o obcích a další zvláštní zákony dávají obcím širokou škálu možností 
vzájemné spolupráce. Obce mohou vytvářet svazky obcí, mohou spolu zakládat 
obchodní společnosti nebo různé formy neziskových organizací, spolupráce může být 
dlouhodobá nebo krátkodobá, se všeobecným zaměřením nebo k zajištění jednoho 
cíle." O spolupráci s dalšími obcemi a jejích formách rozhoduje obecní zastupitelstvo. 
Jak se dále píše v Příručce pro zastupitele (Příručka 2012, s. 56), z hlediska zákona 
existují tři možnosti spolupráce obcí: a) Smlouva ke splnění konkrétního úkolu; b) 
dobrovolný svazek obcí (v mikroregionech se dnes účastní téměř všechny obce); a c) 
zakládání právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi. 
Z hlediska zájmů rodinné politiky má každá z těchto forem své výhody, ale i rizika či 
nevýhody, každá se hodí na jinou oblast rodinně politických opatření nebo šířeji vytvá-
ření podmínek pro život rodin v obci. Vzhledem k tomu, že všechny tyto možnosti 
vytvářejí nároky na personální kapacity, je vždy třeba zvážit tento aspekt v kontextu 
užitku, který jejich vytváření přinese. Samostatnou otázkou je jejich dopad na 
financování - jsou jak nástrojem získání financí, tak na druhou stranu vytvářejí 
specifickou situaci pro hospodaření obcí (nové nároky, podmínky, povinnosti). 

 



3. Základní principy a požadavky na uskutečňování rodinné politiky a prorodinných 
opatření v obcích a krajích 

 
 
 

96 

Zákon o obcích obsahuje mj. tato základní ustanovení, která vymezují vznik a 
působení dobrovolných svazků obcí: 

§ 20a Dobrovolné svazky obcí 

(1) Obce mohou vytvářet dobrovolné svazky obcí (dále jen "svazky"). Postavení 
svazků, jejich vznik a zánik upravuje zvláštní zákon.3h) 

(2) Předmětem činnosti svazku mohou být jen pravomoci obce uvedené v § 14 
odst. 1 písm. n), p) a r). Svazek může zakládat právnické osoby k plnění úkolů, pro 
něž byl vytvořen. 

(3) Obec může na svazek převést svůj majetek včetně finančních prostředků 
jen v rozsahu, který slouží k vykonávání činností, které na svazek přenesla. 

(4) Obce se nemohou sdružovat podle předpisů o sdružování občanů.3i) 

3h) § 20f a násl. občanského zákoníku. 
3i) zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 14, odst. 1: 

n) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s 
výjimkou výkonu státní správy, 

p) správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb 
občanů, jsou-li vlastnictvím obce, 

r) čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, 
zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 

 
§ 20e Jiná seskupení obcí 

Obce a svazky mohou spolupracovat též s obcemi jiných států a být členy 
mezinárodních sdružení místních orgánů. Obce a svazky mohou být členy právnických 
osob s mezinárodním prvkem.3j) 

3j) zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé 
socialistické republice, ve znění § 29 zákona č. 157/1989 Sb. 

 

Ilustrací toho, jak lze zapojit šířeji pojatou rodinnou politiku do kontextu 
k jinému hlavnímu účelu vytvořeného mikroregionu může být mimo řadu jiných 
příkladů případ Mikroregionu Chrudimsko (Chrudim patří mezi obce úspěšné v soutěži 
Obec přátelská rodině), z jehož Strategického plánu vyjímáme části relevantní 
z hlediska rodinné politiky29: 

 
 

Infrastruktura a životní prostředí v Mikroregionu Chrudimsko - přehled 
priorit a opatření  

I 1: Dopravní obslužnost 
SC 1: Zhospodárnění a zkvalitnění systému hromadné dopravy 

 
 

 
  

                                                            
29  „I“ a „L“ znamená „priorita“ v dané oblasti; „SC“ znamená „strategický cíl priority“ 
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I 2: Rozvoj a zpřístupnění informačních technologií v obcích 
SC 2: Zavedení, modernizace a zpřístupnění informační technologie v obcích 
 
I 3: Péče o životní prostředí 
SC 3: Zlepšení "vzhledu" a čistoty" mikroregionu 
 
Sociální prostředí a lidské zdroje v Mikroregionu Chrudimsko  
- přehled priorit a opatření 
L 1: Rozvoj společenského života 
SC 1: Zvýšení počtu volnočasových (společenských, kulturních a sportovních) 
aktivit 
 
L 2: Vzdělávání 
SC 2: Zvýšení úrovně vzdělání, především jazykových znalostí 
 
L 3: Služby pro seniory 
SC 3: Rozšíření spektra služeb pro senioryP 

 
http://www.mikroregionchrudimsko.cz/file.php?nid =663&oid=58339  
 

 

 
Mezi rozšířené projekty seskupování a spolupráce obcí patří místní akční 

skupiny (MAS). Využití MAS pro rozvíjení lokální rodinné politiky bylo zmíněno v ně-
kterých dokumentech obcí účastnících se soutěže Obec přátelská rodině. Místní akční 
skupiny (MAS) jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukro-
mého a neziskového sektoru na místní úrovni. Hlavním úkolem místních akčních skupin 
je aktivizace občanů daného regionu, budování partnerství, sjednocování lidí a podpo-
rování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovských regionů. 
Aby bylo možné region správně rozvíjet, musí mít MAS především představu o tom, co 
region potřebuje, co chce MAS podporovat a vše musí mít ve strategii rozvoje regionu. 
Členem MAS se může stát každý, kdo je ochoten se na tvorbě této strategie podílet, 
každý, kdo si myslí, že k ní má co říci, každý, koho zajímá budoucnost našeho 
venkova.  

Idea MAS má zřetelné společné rysy s koncepcí lokálních uskupení pro rodinu, 
jak jsou zmíněny na str. 29. S MAS je propojena metoda LEADER, která zajišťuje 
financování projektů a je v období 2007-2013 oficiálně součástí Programu rozvoje 
venkova České republiky (PRV).  

Národní síť Místních akčních skupin České republiky vypracovala Národní 
strategický plán LEADER 2014+, což je strategický materiál, tematicky a časově 
zaměřený na uplatnění metody LEADER v rozvoji venkova v období po roce 2013 
(Národní 2011). Dokument má ve svých cílech mimo jiné: rozvoj venkova, zvýšení 
kvality bydlení, posilování sounáležitosti obyvatel s územím, rozvoj služeb na venkově, 
péče o životní prostředí atd. Filozofie metody LEADER vychází z přesvědčení, že jedině 
místní společenství dobře znají silné a slabé stránky daného regionu a jsou schopna 
sama dobře řešit své vlastní problémy. Pro prosazování opatření na zkvalitňování 
života rodin se doposud metoda LEADER příliš nevyužívala. Tento dokument však dává 
naději, že z hlediska lokální rodinné politiky bude mít program MAS širší využití: „Nově 
se navrhuje rozšířit kompetence místních akčních skupin i do oblastí, které nebyly 
obsaženy v dnešním PRV, venkova se však týkají a pokud jsou dnes na venkově 
podporovány, děje se tak jinými cestami než prostřednictvím MAS. Jedná se o oblast 
sociální péče, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, využití přírodního a kulturního dědictví, 
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rozvoje malého a středního podnikání, veřejné správy a komunitního rozvoje, 
sociálního podnikání, dopravy, vědy a výzkumu atd.“ (Národní 2011, s. 6). 

Z dokumentu dále citujeme: 

„Základní principy metody LEADER 

1)  existující strategie místního rozvoje, 

2)  partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní 
akční skupinu (MAS), 

3)  přístup „zdola - nahoru“ při přípravě i realizaci strategie, 

4)  integrované a multisektorové akce, 

5)  inovační přístup, 

6)  spolupráce, 

7)  vytváření sítí.“  

 

Následující příklad využití MAS pro prorodinné aktivity obce s 1 800 obyvateli 
ukazuje, že právě v takových obcích lze projekt MAS dobře a mnohostranně využít: 

V rámci MAS bylo vybudované Centrum pro neziskový sektor - prostory pro 
různé aktivity jak pro NNO, spolky, tak i pro [danou obec]. Na něj byla získána 
dotace z evropských fondů z programu Spolupráce MAS financovaných pro-
střednictvím LEADERu. Organizace jsou úřadem vyzývány, aby tento prostor 
využívaly. V Centru se pořádají přednášky, koncerty, setkání s Mikulášem pro 
děti s rodiči, setkání se zahraničními hosty [z partnerských zahraničních obcí], 
cvičení Jógy, tančení country skupiny ..., výstavy, workshopy, školení…; 

2 hřiště ... vystavěny v rámci dotačního titulu MAS se spoluúčastí [obce] v 
celkové hodnotě 320 000 Kč; Veřejné školení také organizovalo Občanské 
sdružení MAS [název] v počítačové učebně v místní základní škole. 

Úřad [obce] vypracoval formulář žádosti o dotace z obecního rozpočtu pro 
zájemce z řad NNO a informoval všechny potencionální žadatele.  

(obec s 1 800 obyvateli) 

3.8 Kooperace subjektů a síťování služeb 

Lokální rodinná politika je komplexní a, jak už bylo zmíněno, průřezová 
disciplína, což s sebou nese požadavek, že se na její realizaci musejí podílet různé 
subjekty, které tvoří strukturu s provázanými vztahy. Místní rodinná politika je 
založena na propojení/síťování místních aktérů. Je to proces, v němž jsou jednotlivé 
projekty různých aktérů propojeny v jednotnou strategii (Schultz et al., 2009: 204). 
Vedle samosprávy, státní správy a politické reprezentace obce, které rozhodují o 
existenci a zaměření rodinné politiky v obci či městě, jsou pro nastavení a provádění 
rodinně politických aktivit významné spolky, sdružení, církve, podniky, odbory, bytová 
družstva a podnikatelé atd., kteří mají z různých důvodů zájem na tom, aby rodiny 
jejich každodenní život zvládaly co možná nejlépe a měly k tomu k dispozici potřebné 
služby. Pouze integrací nabídky všech místních rodinně politických aktérů lze efektivně 
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a účinně využít stávajícího potenciálu. Obce v tomto procesu mají roli iniciátorů a 
moderátorů - obce mají nejlepší přehled o relevantních rodinně politických aktérech a 
mají k nim přístup. Obec by měla mít největší zájem na vytvoření funkční sítě rodinně 
politických aktérů, neboť očekávání rodin v poslední instanci mohou směřovat k obci 
(Schultz et al., 2009: 201). Je zcela zřejmé, že funkčnost takovýchto sítí závisí na tom, 
jak obce vnímají a naplňují svoji moderátorskou roli. Lze se dopouštět dvojích "chyb": 
defenzivní role (obec nenabízí struktury spolupráce, dává k dispozici málo zdrojů) vede 
k selhání sítě, zejména pokud ještě neexistují žádné zjevné úspěchy spolupráce, a na 
druhé straně ofenzivní výkon role (pokud se aktéři cítí pouze jako prováděči strategií a 
konceptů obce, stáhnou se a ukončí spolupráci, či pracují pouze na vlastním projektu a 
sjednocení strategie se stává obtížným). (Schultz et al., 2009: 201-202).  

Síťování služeb a dalších opatření pro rodiny má hlavní cíl v pokrytí všech potřeb 
a zájmů rodin, a to co možná efektivním způsobem. Je však také třeba zaměřit se na 
to, aby se rozvíjela spolupráce různých aktérů a zamezilo se nezdravé konkurenci, 
příp. plýtvání prostředky.30 

V následujících příkladech vybraných z chatu Spolku pro obnovu venkova 
(http://www.spov.org/obnova-rodiny/zaznam-chatu-k-programu-obnovy-rodiny-ze-
dne-20-8-2011.aspx) jeden diskutující poukazuje na to, že propojovat lze i činnosti 
subjektů se zdánlivě velmi odlišnými cílovými skupinami, druhý na fakt, že množství 
subjektů, působících v obci ve prospěch rodin ještě sám o sobě nezaručuje pokrytí a 
kvalitu potřeb, ale může být i jistou komplikací. Proto si musí samospráva uchovávat 
roli koordinátora a moderátora rodinné politiky v obci. 

LL: Stejně jako paní … doporučuji v problematice rodiny provázanost a 
součinnost všech subjektů v obci. Velmi se nám osvědčila spolupráce Senior 
klubu (zkušenosti, nadhled) a Dětského klubu Skoťata. 

MM: K otázce neziskových organizací a prorodinné politiky: U nás v ..... nevidíme 
potřebu zakládat nějaké další. To proto, že aniž si to mnohdy uvědomujeme, 
akce stávajících spolků, klasických, jež působí asi ve většině obcí naší republiky, 
dostatečně pokrývají náš zámysl podpory rodiny a vesnické pospolitosti. 
 
Stěžejními skupinami subjektů participujících v lokální rodinné politice jsou 

představitelé veřejného sektoru, soukromého sektoru (komerční společnosti, poskyto-
vatelé služeb, odbory aj.), nestátní neziskové organizace a neformální asociace rodin. 
Do podrobnějšího seznamu můžeme zařadit především ty, které ukazuje následující 
diagram: 
  

                                                            
30  Mj. se např. stává, že ve větším městě vznikne několik shodných subjektů (např. mateřských center), 

aniž by takový počet odpovídal poptávce, a všechny žádají dotace, místo aby se sloučily a měly naději na 
jejich získání v adekvátnějším objemu vůči aktivitám a počtu „příjemců“. 
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Schéma č. 3.1 Aktéři místní rodinné politiky 
 

 

* v případě jejího uzákonění 

 

Z tohoto seznamu se zde blíže zmíníme o vybraných hlavních aktérech rodinné 
politiky v obcích. (Většinou jsou jim věnovány kapitoly v druhé části této publikace, 
zaměřené na návrhy vhodných opatření, proto zde neuvádíme podrobnosti ani žádoucí 
formy podpory ze strany představitelů obce.): 

• Pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva a/nebo rady obce 

Jak bylo výše zmíněno, jejich role je jak výkonná, tak iniciační, koncepční a organi-
zační se všemi konsekvencemi těchto náročných rolí. Výkon se liší podle velikosti 
obce, jejího demografického a sociálně-ekonomického profilu i dalších faktorů 
(souvislosti těchto různých rolí byly zmíněny v kapitolách o koncipování lokální 
rodinné politiky a vlastně prolínají celou touto publikací). 
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dobrovolnický 
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centra 
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• Rodiny 

Zásadní podmínkou úspěšné místní rodinné politiky ve všech fázích jejího provádění 
je aktivní zapojení rodin, počínaje zjišťováním potřeb rodin, přes jejich participaci 
prostřednictvím občanského sektoru až po oblast působení zpětných vazeb mezi 
subjekty a objekty rodinné politiky. „Je žádoucí nedělat politiku pro rodiny, ale 
politiku s rodinami. Správná řešení je možné nacházet prostřednictvím kontinuální 
participace rodin a kontinuálního porovnávání jejich potřeb měnících se v čase 
s existujícími možnostmi“ (Schultz et al., 2009: 204). 

• Školská a další výchovně vzdělávací zařízení 

Význam a poslání těchto tradičně základních součástí obecních společenství není 
třeba vysvětlovat. Patří k těm subjektům, které by měly být dostupné obyvatelům 
všech obcí, jak je to podchyceno v příslušných zákonech. K problematice podmínek 
a dodržení těchto požadavků se věnuje kapitola 4 publikace Kuchařová, Barvíková, 
Svobodová, Šťastná, 2014). 

• Mateřská/rodinná centra 

Mateřská centra se již stala téměř běžnou součástí systému podpory mladých rodin 
a rodičovství, dosáhla i širšího záběru do života komunit. Jejich existence se rodí 
vesměs „zdola“ a není snad obec, která by se nesnažila je podpořit. Jsou podporo-
vána i z grantových systémů, vč. MPSV. Měla by být nadále podporována pro jejich 
preventivní působení na rodinný život v širším kontextu. http://www.materska-
centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/  

• Zájmové organizace a spolky, sportovní kluby 

„Prorodinné“ působení zájmových organizací, spolků apod. není přímé, ale jejich role 
především v posilování rodinného života i např. mezigeneračních vztahů je výraznou 
součástí společenské podpory rodin a rodinného života právě působením na jednot-
livé generace. Jejich rozmanitost komplikuje možnost nabídnout stručné vyhod-
nocení toho, jak by mělo být jejich působení ze strany obcí podporováno (podrobněji 
viz Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2014, kapitola 2 a zejména kapitola 
6). 

• Představitelé církve, fary 

V české sekularizované společnosti role církví v rodinné politice není z celkového 
pohledu viditelná adekvátně jejich skutečné roli, zejména tam, kde je jejich půso-
bení obyvatelstvo otevřeno. Pro své působení především v hodnotové a morální 
oblasti, pro angažovanost v podpoře rodinného života jsou trvale významným sub-
jektem rodinné politiky, právě zejména na obcích. Neomezují se ovšem na zmíněnou 
oblast, ale poskytují rozmanitou praktickou pomoc a konzultační činnost. Viz např. 
Národní centrum pro rodinu (http://www.rodiny.cz/) a jednotlivá centra pro rodinu. 

• Poskytovatelé sociálních a ostatních odborných služeb 

Tyto subjekty, působící v obcích v různé míře podle charakteru služby a velikosti 
obcí, spadají do problematiky rodinné politiky jen částečně. Jejich role v podpoře 
rodin v obtížné situaci různého druhu a v pomoci lidem se sociálními a zdravotními 
problémy je nezastupitelná. Jedná se o zákony a organizačně podchycenou oblast 
sociálních služeb v rámci systému sociální ochrany, takže tato oblast poněkud 
přesahuje záměry této publikace. Je jim nicméně věnována pozornost v kapitole 5. 
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• Zapojení zaměstnavatelů  

Zaměstnavatelé jsou potenciálně důležitými aktéry v rodinné politice na úrovni obcí 
a regionů, reálně však zatím nehrají tak velkou roli, jak by bylo potřeba. Obce s nimi 
mohou spolupracovat několika způsoby, zaměstnavatelé mohou působit v pozici 
objektů i subjektů rodinné politiky. Obec by jim na jedné straně měla vytvářet 
podmínky pro jejich činnost v zájmu podpory zaměstnanosti obyvatel. Na straně 
druhé zaměstnavatelé mohou vytvářet podmínky pro rodinně-politická opatření a 
aktivity posilující rodinný život apod. poskytováním finanční i nefinanční materiální 
podpory, mohou spoluvytvářet společenské klima v komunitě nebo regionu 
(podrobněji viz Kuchařová, Barvíková, Svobodová, Šťastná, 2014, kapitola 5.). 

 

V prvním případě obce mohou firmám poskytovat mj. tzv. měkkou pomoc spočí-
vající v technické asistenci a informačním poradenství, v odstranění byrokratických 
překážek. Mohou aktivně podporovat spolupráci podnikatelů navzájem (třeba potenci-
álně navazující výroby) či spolupráci podnikatelů se školami, školicími středisky apod. 
(Příručka 2012, s. 42). 

 

Rada města a vedoucí odborů [městského úřadu] se 4x ročně schází s ma-
nagementy významných podnikatelských subjektů ve městě a řeší mimo jiné i 
problematiku zaměstnanosti. 

(obec s 2 000-5 000 obyvateli) 
 

V druhém případě je rozsah a obsah spolupráce obce se zaměstnavateli závislý 
na ochotě a vůli zaměstnavatelů, výjimkou je větší vliv obcí na organizace jimi 
zřizované. Hlavním kontextem, na nějž se zaměřuje snaha o spolupráci obce se 
zaměstnavatelskými organizacemi, je oblast slaďování rodiny a zaměstnání. Velké 
rezervy jsou stále v možnostech sponzorství ze strany firem. Prostorem pro zapojení 
zaměstnavatelů mj. do prorodinných aktivit obcí jsou dnes komunitní plány a hlavně 
projekty jako MAS.  

 

Město se snaží zprostředkovat sponzorství od významných firem na konkrétní 
akce, činnosti pro děti a děti se speciálními potřebami. Díky této podpoře 
vznikla v mateřském centru půjčovna didaktických pomůcek pro děti se 
speciálními potřebami, kterou mohou zdarma využít rodiny s dětmi, ale i MŠ a 
ZŠ v mikroregionu ....  

(město se 4 500 obyvateli) 

 
Programy, které podporují angažovanost firem, jsou např. „Společenská odpo-

vědnost firem“ (http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/priklady-dobre-praxe/ 
oceneni-v-oblasti-csr/, mající podporu na Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo 
projekt „Audit Rodina & zaměstnání“ (http://www.mpsv.cz/cs/11477), podporovaný 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 

Centra komunitního života 

Pro vytváření prostředí pro život rodin je vedle pestré nabídky služeb a aktivit 
různých subjektů důležité celkové prorodinné klima v obci nebo městě, k jehož 
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vytváření zejména v malých obcích přispívá existence nějakého centra setkávání, 
vyhledávání informací a pomoci, výměny zkušeností, určitého sociálního zázemí rodin 
a jejich příslušníků. Zde mají svoji roli centra komunitního života.  

Podle našeho dotazníkového šetření má určité centrum komunitního života 
(v knihovně, škole, kostele aj.) v průměru polovina obcí, přičemž čím větší obec, tím 
spíše zde nějaké komunitní centrum najdeme. Zatímco obce s 1 000 až 9 999 obyvateli 
dokáží nejlépe uspokojit zájem obyvatel o komunitní centrum, obce s 10 000 a více 
obyvateli často vykazují neznalost takového zájmu (viz graf č. 3.31). Většina obcí do 
499 obyvatel nemá žádné centrum komunitního života, a to hlavně proto, že ho občané 
nevyhledávají. Nejmenší obce však v nadprůměrné míře oproti větším obcím poukazují 
na existenci a dostupnost takového centra v sousedních obcích či blízkých městech.  

Odpovědi naznačují jednak to, že centra komunitního života jsou chápána velmi 
rozmanitě, a to zřejmě co do formy i funkce, ale také to, že právě na malých obcích 
často není doceněn význam prostoru pro častější a pravidelnější poloformální 
setkávání rodin nebo různých generací, poskytování služeb pro rodiny i pro jejich 
vzájemnou pomoc atd. 

 

Graf č. 3.31 Máte v obci centrum komunitního života a postačuje poptávce? 
(v %) 

 
 

Zde nelze dát nějakou obecně platnou šablonu, jak by měla komunitní centra 
fungovat a na jakém základě. Ten může být církevní, což je obvyklé v oblastech s 
větší religiozitou, nebo spojený s některou z důležitých funkcí života komunity (školou, 
knihovnou, střediskem volného času aj.). 
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- Školy jako centra komunitního života - komunitní školy 

Současná praxe, že školy jsou uzavřenými institucemi, by se mohla změnit, 
kdyby bylo více uvědomováno, jaký mají sociální a širší vzdělávací potenciál. V celé 
řadě lokalit jsou místem s vysokou koncentrací kulturního, sociálního a vzdělávacího 
kapitálu, který by mohl být základem pro propojení komunitního života na základě 
otevřenosti škol širší veřejnosti v obci. 

Zhruba tuto myšlenku uplatňuje koncepce komunitních škol (http://www.komu 
nitniskoly.cz/), která je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Národní síť venkovských komunitních škol sdružuje organizátory a zájemce o komunitní 
školy a poskytuje široké veřejnosti informace o nich. Stanovila pět předpokladů pro 
existenci komunitní školy, z nich jeden je, že se škola podílí na obecních rozvojových 
aktivitách a komunitním životě obce. 

 

Od roku 2006 využívají prostory naší školy nejen žáci, ale také dospělí. 
Setkávají se při jazykových, výtvarných, tělovýchovných i tanečních kurzech. 

Od toho roku zde působí také občanské sdružení „Národní síť venkovských 
komunitních škol", které sdružuje komunitní a otevřené školy pro vzdělávání 
dospělých ve venkovských obcích ČR. 

(http://www.bory.cz/cs/vzdlavani/komunitni-kola)  

 

- Knihovny jako centra komunitního života 

Zde uvádíme příklad, že knihovna může plnit více funkcí a podílet se aktivně na 
rodinné politice obce i ve větších městech. 

 

Městská knihovna: 

1/ Rodinná návštěva knihovny - rodiče v oddělení pro dospělé, děti v dětském 
oddělení, poté společné hry a čtení na zahradě s hracími prvky a posezením 

2/ Pomoc sociálně slabým rodinám (Romům) v doučování jejich dětí - 
spolupráce s Člověkem v tísni  

3/ Výlety s dětmi, které o prázdninách s rodiči nikam nejezdí (rodiče v 
zaměstnání) 

4/ Spaní romských dětí v knihovně (spolupráce s Člověkem v tísni) - podpora 
čtenářství, výchova k občanství a rodinné sounáležitosti 

(město s 20-50 tisíci obyvateli) 

 

Knihovna - centrum komunitního života Bořitov: 

Projekt je určen pro občany Bořitova, kterým v obci chybí infrastruktura pro 
setkávání menších skupin osob za účelem neformálního vzdělávání a 
podobných aktivit. Díky realizaci projektu formou přístavby k současné budově 
obecního úřadu vznikne v obci důstojné prostředí pro místní knihovnu a prostor 
umožňující pořádání nejrůznějších kroužků, kurzů, seminářů a přednášek pro 
menší skupiny osob. Navíc díky realizaci projektu vznikne v obci i infocentrum, 
které  bude  umístěné  v nové  knihovně.  A také  tu  bude místo  s  veřejným  
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přístupem na internet. Projekt bude realizovat obec Bořitov prostřednictvím 
dodavatelů vybraných na základě výběrových řízení. 

(http://www.jihovychod.cz/rack/dotace/0000133)  

 
 

- Kostel jako centrum komunitního života 

Církve a kostel jsou tradičními centry nejen náboženského, ale i společenského 
života a v moderní době takto působí především v městských a venkovských 
komunitách. Současně se církev zasazuje o podporu rodinného života, takže se zde 
svým specifickým způsobem snoubí zájmy rodinné a komunální politiky. Spektrum 
akcí, které směřují k potřebám rodin, je široké.  

To lze ilustrovat na příkladu pravidelných akcí pro děti a mládež Komunitního 
centra Matky Terezy na Praze 11 (http://www.kcmt.cz/pravidelny-program/): Mateřské 
centrum Domeček YMCA Praha, Skautský oddíl, Dramatická dílna pro mládež, Rodinná 
tvůrčí dílna a Klub univerzálních sportovců. 

Obdobný program má také Komunitní centrum svatého Prokopa na Praze 5, což 
je podle vyjádření farnosti jediné pražské ekumenické centrum, které slouží křesťanům 
různých denominací. Prostory a mnohé programy centra jsou nabízeny všem obyvate-
lům bez ohledu na vyznání. Působí zde mj. mateřské centrum Prokůpek, různé kroužky 
pro děti a mládež, konají se zde různé církevní i jiné přednášky, kurzy, kulturní a 
společenské akce atd. Podobně zaměřená centra při farnostech, otevřená lidem bez 
ohledu na vyznání, jsou i v řadě menších měst. Obdobně, více tradičně a méně 
formalizovaně působí v menších obcích. 

 

Členství v celostátně působících organizacích 

Širší spolupráci subjektů bez ohledu na jejich teritoriální příslušnost nabízí také 
účast v celostátně působících organizacích, jejichž činnost se zaměřuje (také) na 
podporu rodiny. Mezi jinými lze jmenovat již zde v textu zmiňovaná: 

 

- Národní síť zdravých měst 

Je to asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní 
Projekt Zdravé město (PZM) - Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují 
kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný 
rozvoj a podporu zdraví. NSZM má dnes 107 členů, s regionálním vlivem na 2 250 
měst a obcí (37 % populace ČR). Více viz http://www.ZdravaMesta.cz. 

Jako vhodnou pomůcku lze doporučit webovou stránku hnutí Zdravá města, 
kde je databáze příkladů dobré praxe, tj. osvědčených postupů inspirativních pro obce 
a regiony, tříděných podle oborů či oblastí, vč. těch, které jsou zaměřeny na podporu 
života rodin (http://www.dobrapraxe.cz/). 

 

- Spolek pro obnovu venkova - SPOV 

Pro lokální rodinnou politiku je významným počinem SPOV vypracování manuálu 
pro starosty malých obcí, který představuje praktický návod či inspiraci pro to, jak 
realizovat „program obnovy rodiny“, což je materiál schválený na schůzi SPOV, konané 
v červnu 2011. Tento manuál může být totiž inspirativní i pro koncipování rodinné 
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politiky na malých obcích, protože obsahuje stěžejní části, které by taková koncepce 
měla mít. Navíc je v dokumentu zahrnut jako vzor program obnovy rodiny v obci, kde 
si její představitelé dobře uvědomují význam koncepčně pojatých prorodinných 
opatření i v malé obci (obec Skotnice).31  

Další si jen vyjmenujeme, není těžké najít jejich webové stránky, kde jsou 
poskytovány potřebné informace o poslání, členství, jeho podmínkách atd., jsou to 
např. Sdružení místních samospráv (www.smscr.cz), Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů (http://www.tajemnici.cz /vismo/dokumenty2.asp?id_org=200006&id 
=3445), Národní síť místních akčních skupin, Národní síť venkovských komunitních škol 
(http://www.komunitniskoly.cz/), Národní síť mateřských center (http://www. mater 
ska-centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/), Unie mateřských a komunitních center (http: 
//www.uniecenter.cz/), Česká rada dětí a mládeže (http://www.crdm.cz/) aj. 

3.8.1 Síťování služeb podle výsledků dotazníkového šetření  

Aktérů, kteří se na úrovni obcí mohou podílet na iniciaci a organizaci 
prorodinných aktivit, existuje celá škála. U některých z nich jsou výrazné rozdíly již z 
hlediska jejich samotné přítomnosti v jednotlivých obcích, především v závislosti na 
charakteru obce, její velikosti i regionu, neméně může jednotlivé skupiny aktérů 
diferencovat jejich aktivita na poli prorodinných opatření. Do výzkumu bylo explicitně 
vybráno 14 typů aktérů lokální rodinné politiky (graf č. 3.32). Respondenti mohli sami 
další subjekty přidávat dle reálné praxe u nich v obci, typově se však tyto odpovědi do 
značné míry překrývaly s nabídnutou škálou a nelze tedy říci, že by se v dotázaných 
obcích realizací opatření ve prospěch rodin zabývali další aktéři, kteří by tak byli v této 
typologii systematicky opomenuti.  

Předně je nezbytné odlišit, zda se daní aktéři v obci vůbec vyskytují, či v dané 
obci naopak nejsou, ani nepůsobí. 6 aktérů z nabídnuté škály není v nadpoloviční 
většině dotázaných obcí, jedná se o: zdravotnická zařízení, poskytovatele sociálních 
služeb pro seniory, zdravotně postižené i rodiny, mateřská nebo rodinná centra a 
centra pro rodinu. Jedná se tak o aktéry typicky rozšířenější ve větších obcích a 
městech, z nichž někteří mohou mít širší dosah působnosti i mimo hranice dané obce 
(typicky poskytovatelé sociálních služeb působících v ORP), někteří však primárně 
působí lokálně v rámci obce či její části (např. mateřská a rodinná centra). Z této 
skupiny aktérů se na prorodinných aktivitách podílejí nejčastěji mateřská a rodinná 
centra, která se v každé páté obci aktivně zapojují do realizace různých aktivit a často 
tyto aktivity také iniciují, a v dalších obcích (4 %) se aktivně zapojují do realizace 
aktivit a opatření, i když je sama neiniciují. 

Aktivní bývají většinou také poskytovatelé sociálních služeb, pokud v dané obci 
působí. Ve 14-18 % obcí (dle cílové skupiny) sami iniciují prorodinné aktivity a aktivně 
se do nich zapojují, v dalších 4 % obcí se aktivně zapojují do akcí iniciovaných jinými 
subjekty. Naopak v části obcí je zapojení poskytovatelů sociálních služeb do prorodin-
ných aktivit spíše výjimečné, nebo žádné. Častěji se to týká poskytovatelů služeb pro 
seniory a zdravotně postižené, kteří nejsou aktivizováni v rámci prorodinných aktivit 
v 16 %, resp. 14 % dotázaných obcí. Důvody jejich nízkého či zcela nulového zapojení 
do prorodinných aktivit nebyly explicitně zjišťovány, pravděpodobně však deklarace 
zástupců obce vycházejí z toho, že poskytovatelé sociálních služeb v těchto obcích 

                                                            
31  Dokument lze nalézt na adrese: http://www.spov.org/obnova-rodiny/diskuse--mistni-program-obnovy-

rodiny---navrh-manualu-pro-starosty-malych-obci.aspx  
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pracují především individuálně s klienty služby a nejsou zapojováni ze strany obce či 
dalších aktérů do jiných aktivit a opatření realizovaných pro občany obce. 

Z této skupiny jsou v obcích nejfrekventovaněji zastoupená zdravotnická 
zařízení, která jsou ve 40 % dotázaných obcí, jejich aktivní zapojení do realizace 
prorodinných aktivit v obci je však velmi malé nebo žádné (v téměř třetině dotázaných 
obcí).  

Zajímavější výsledky poskytuje rozbor zapojení těch aktérů, kteří jsou 
přítomni nebo alespoň působí ve většině obcí, neboť se zde začínají projevovat 
větší odlišnosti z hlediska jejich aktivního zapojení, či naopak nezapojování do 
prorodinných aktivit. V této skupině pak nalézáme také řadu aktérů, jichž aktivizace 
ve smyslu častějšího aktivního zapojení do prorodinných aktivit by mohla přispět ke 
klimatu v obci a k rozvoji široké škály opatření ve prospěch rodin. 

Nejvíce aktivní a iniciativní jsou zájmové organizace, které se zapojují a 
často iniciují prorodinné aktivity a opatření v téměř 60 % dotázaných obcí, v dalších 
9 % obcí se aktivně zapojují, i když bez prvotní iniciace opatření.  

Výrazným prvkem na poli prorodinných aktivit v obcích jsou také pracovníci 
obecního úřadu a členové zastupitelstva nebo rady obce, kteří jsou zhruba v polovině 
obcí aktivními iniciátory aktivit a opatření a v každé páté obci se pak na realizaci aktivit 
aktivně podílejí, i když nebývají jejich přímými iniciátory. Zapojení zástupců obce se 
liší pouze mírně v závislosti na její velikosti. Nižší aktivní zapojení do prorodinných 
aktivit deklarují v obcích od 1-10 tisíc obyvatel. Vyšší aktivní zapojení představitelů 
obce v největších městech je patrně ovlivněno častějším vyčleněním konkrétních pra-
covníků či části agendy přímo pro oblast podpory rodin, neboť takováto města mají na 
jedné straně větší personální kapacity na tyto činnosti, na druhé straně také řadu 
povinností, které na poli podpory rodin ze své kompetence vykonávají. V nejmenších 
obcích je vyšší zapojení zástupců vedení obce ovlivněno pravděpodobně tím, že v těch-
to obcích nebývá škála jiných aktérů, kteří by se rodinné politice věnovali, většinu 
otázek s tím spojených tak řeší, podobně jako v jiných oblastech, přímo vedení obce.  

Zařízení péče o děti a školská zařízení sice nejsou přítomna v řadě především 
malých obcí, tam, kde přítomna jsou, se však poměrně aktivně zapojují do realizace 
prorodinných aktivit a opatření (ve 44 % obcí opatření a aktivity často samy iniciují, 
v dalších 13 %, resp. v 11 % obcí se do nich zapojují, ale nebývají iniciátory). Pouze 
malý podíl, méně než 10 %, zástupců obcí deklaroval, že by se v jejich obci zařízení 
péče o děti a školy do realizace prorodinných aktivit a opatření zapojovala jen zřídka či 
vůbec.  
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Graf č. 3.32 Aktéři rodinné politiky působící v obci a jejich podíl na realizaci 
prorodinných aktivit (v %) 

 
 

Mezi sledovanými aktéry však nalézáme také ty, kteří jsou přítomni ve většině 
obcí, jejich aktivní zapojení do prorodinných aktivit a opatření je však pouze omezené. 
Týká se to především občanů obce, kteří se na jedné straně v řadě obcí aktivně 
zapojují (31 % obcí deklaruje aktivní zapojení i iniciativu při vzniku aktivit či opatření, 
23 % obcí aktivitu bez iniciace), v každé třetí obci však hodnotí její zástupci zapojení 
občanů do realizace prorodinných aktivit a opatření jako omezené nebo vůbec žádné. 
Častěji na nízkou aktivitu ze strany občanů poukazují v největších obcích nad 10 tisíc 
obyvatel, kde omezené nebo žádné zapojení uvádí více než polovina dotázaných, což 
je ovlivněno jednak vyšší anonymitou a nižší mírou pospolitosti ve velkých městech, 
ale také větším spektrem služeb a subjektů, které prorodinné aktivity organizují a 
občané je mohou využívat bez toho, aby na nich aktivně participovali nebo je sami 
iniciovali. 

Dalším typickým příkladem takového aktéra, který je zastoupen ve většině obcí 
(80 %), ale do prorodinných aktivit se zapojuje pouze okrajově, jsou firmy a podnika-
telé. Podíl obcí, v nichž nepůsobí žádné firmy a podnikatelé, výrazně klesá spolu se 
zvětšující se velikostní skupinou obce (graf č. 3.33). Co se naopak příliš nemění, je 
zastoupení obcí, ve kterých se místní firmy a podnikatelé aktivně zapojují do 
prorodinných aktivit, které často sami iniciují, což se děje pouze v každé desáté obci 
s výjimkou těch nejmenších, kde je iniciativní participace ještě výjimečnější (6 % obcí), 
a největších obcí, kde je výraznější potenciál pro to, aby se zde nacházeli alespoň 
nějací iniciativní a k prorodinné aktivitě ochotní podnikatelé (18 % obcí). Výrazně se 
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nemění ani podíl obcí, ve kterých sice firmy a podnikatelé sami prorodinné aktivity 
neiniciují, ale v případě jejich realizace se na nich podílejí (v každé páté obci nad 1 000 
obyvatel a méně často v menších obcích - 8 % obcí do 199 obyvatel a 17 % obcí 
s 200-1 000 obyvateli).  

Mezi dotázanými obcemi nicméně převažují ty, ve kterých se firmy a podnika-
telé zapojují do realizace prorodinných aktivit pouze zřídka (celkem v 29 % obcí) nebo 
vůbec nikdy (celkem ve 22 % obcí). Jejich ojedinělá participace je častější ve větších 
obcích, naopak v menších obcích je tento podíl málo aktivních firem nižší na úkor toho, 
že zde častěji nepůsobí vůbec žádní podnikatelé. 

 

Graf č. 3.33 Firmy a podnikatelé působící v obci a jejich podíl na realizaci 
prorodinných aktivit (dle velikosti obce, v %) 

 
 

Posledním relativně často přítomným aktérem (v 58 % dotázaných obcí), 
kterého by bylo možné více zapojit do prorodinných aktivit obce, jsou církve. Ty se sice 
aktivně zapojují ve třetině dotázaných obcí (ve 23 % aktivity a opatření samy iniciují, 
v dalších 9 % obcí se aktivně účastní akcí iniciovaných jiným subjektem), v každé 
čtvrté obci je však jejich zapojení hodnoceno jako zřídkavé a omezené, případně zcela 
nulové. Zapojení církví do prorodinných akcí a opatření v obcích je výrazně diferenco-
váno podle jejich velikosti. Ve většině nejmenších obcí nejsou církve vůbec přítomny 
(církve nepůsobí v 85 % obcích do 200 obyvatel a v 69 % obcí s 200-499 obyvateli), 
pokud v některých církev přítomna je, podle deklarací zástupců obcí je její zapojení do 
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prorodinných aktivit až překvapivě nízké (graf č. 3.34) a ve většině nejmenších obcí, 
kde je přítomna, se podpory rodin aktivně neúčastní. 

Odlišná situace je v největších obcích, kde se zvětšující se velikostí obce klesá 
podíl těch, kde by církev nepůsobila, a zároveň se zvyšuje podíl obcí, kde je církev 
aktivním a iniciativním aktérem na poli tvorby a realizace prorodinných aktivit a 
opatření. Nejvýraznější je to v obcích nad 10 tisíc obyvatel, kde je aktivním účastníkem 
prorodinných akcí v 86 % obcí a pouze v malé skupině obcí (11 %) se setkáme s tím, 
že tam církev působí, ale do realizace prorodinných opatření se příliš nezapojuje.  

 

Graf č. 3.34 Církve působící v obci a jejich podíl na realizaci prorodinných 
aktivit (dle velikosti obce, v %) 

 
 

Souhrnem lze říci, že i v nejmenších obcích je v průměru hned několik typů 
aktérů, kteří se aktivně zapojují do realizace opatření a akcí ve prospěch místních 
rodin. Průměrné počty aktivních subjektů jsou však výrazně vázány na velikost obce a 
s její zvyšující se velikostí také stoupá škála různých subjektů, které mohou být do 
naplňování rodinné politiky na lokální úrovni zapojeny. Zatímco v nejmenších obcích 
aktivně participují na realizaci opatření v průměru 3 typy aktérů (což představuje 74 % 
ze všech sledovaných typů aktérů, kteří v těchto obcích působí), v obcích nad 10 tisíc 
obyvatel je to v průměru 10 typů subjektů, což představuje 76 % ze všech sledova-
ných typů subjektů, které v těchto obcích působí (graf č. 3.35).  
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I když se mění počet a zastoupení jednotlivých typů aktérů v obcích v závislosti 
na velikosti obce, jejich aktivní zapojení do realizace prorodinných opatření zůstává 
víceméně konstantní napříč velikostními kategoriemi, neboť ze všech typů aktérů 
existujících v dané obci se průměrně aktivně zapojuje 69-76 % (nejnižší podíl byl 
zaznamenán v obcích s 2-10 tisíci obyvateli, nejvyšší naopak v největších obcích nad 
10 tisíc obyvatel). Tento 24-31 % rozdíl mezi průměrným počtem aktérů v obci a 
průměrným počtem těch aktivně participujících na rodinné politice skýtá potenciál pro 
aktivizaci dalších subjektů, které by se do rozvoje opatření ve prospěch rodin v obci 
mohly zapojit. Z rozboru vyplývá, že v obcích jsou nejčastěji rezervy v zapojování 
místních podnikatelů a firem, samotných občanů obce, ale také církví a poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří sice nepůsobí plošně ve většině obcí, tam, kde působí, by však 
propojení některých jejich činností s prorodinnými aktivitami v rámci celé obce přispělo 
k rozšíření a obohacení možností, které se rodinám a jednotlivým jejich členům 
v obcích nabízejí.  

 

Graf č. 3.35 Průměrné počty typů aktérů působících v obci a průměrné počty 
typů aktérů aktivně zapojených do realizace prorodinných opatření (dle 
velikosti obce) 
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záměrech, plánech a splněných cílech, příp. i o neplánovaných změnách v obci (kraji) 
a nových opatřeních. 

Stejně důležitá je vzájemná informovanost mezi různými aktéry lokální rodinné 
politiky, mezi obcemi a kraji a mezi nimi a MPSV i dalšími relevantními vyššími orgány. 
Rodinná politika je svým způsobem proces, její obsah a formy se vyvíjejí podle 
měnících se sociálně-ekonomických podmínek v lokalitě nebo regionu i potřeb občanů. 
Proto je žádoucí neustálý dialog participujících subjektů, zejména dialog představitelů 
obcí s občany. Dosažený stav podpory rodin je nutné průběžně diskutovat a tak 
rozvíjet (precizovat) obecní rodinnou politiku. 

Projednávání stávající agendy komunální rodinné politiky mezi zúčastněnými 
subjekty, vyhodnocování výsledků a jejich konfrontace se zjišťovanými potřebami 
napomáhá k přechodu od jisté živelnosti k systematickému přístupu k rodinné politice, 
jak zmínily v našich rozhovorech např. zástupkyně Jihomoravského kraje i Kraje 
Vysočina. 

Zde chceme upozornit především na to, co by pro informování jako základ 
úspěšné realizace rodinně-politických aktivit měly dělat obce. V praxi se už dnes 
uplatňuje velmi široká řada nástrojů na seznamování lidí s děním v dané oblasti, od 
nejtradičnějších (ústních hovorů) až po metody využívající moderní technologie. Jejich 
dnes už vysoká dostupnost umožňuje, že jsou využívány v obcích téměř všech 
velikostí. 

Ze zkušeností soutěže Obec přátelská rodině a webových stránek měst a obcí 
lze vytvořit přibližnou typologii způsobů informování veřejnosti o dění v oblasti opatření 
a akcí pro rodiny. Řada obcí kombinuje různé způsoby informování jednak pro zvýšení 
efektivity, ale také s ohledem na různé cílové skupiny. Rozdíly ve využívání uvedených 
forem podle velikosti obce jsou nevelké, týkají se spíše počtu kombinovaných forem 
než výběru a uplatňování jednotlivých forem. 
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Tabulka č. 3.5 Typy a způsoby informování občanů o akcích a záměrech obce - 
příklady 

Typ informačního nástroje Příklady 

Přímý kontakt s občany 

- veřejná jednání zastupitelstva 
- neformální setkání zástupců obce s občany 
- zastupitelé obce jsou zváni mezi děti na akcích  
- osobní pozvání 
- setkávání zastupitelů s občany  
- osobní/neformální předávání informací 
- setkávání s občany organizováno přes MC 
- pravidelné tiskové konference pořádané městem 1x měsíčně 

Regionální tisk či místní zpravodaje, 
rozhlas, TV 

- články v místních novinách sousední obce 
- propagace pořádaných akcí v oblastním tisku, televizi  
- obecní zpravodaj - měsíční 
- městský/obecní/místní rozhlas, časopis  
- noviny místní radnice (velké město) 
- kabelová televize 
- mediální partneři radnice a jejich příspěvkových organizací 
- krajský deník 

Webové stránky, internet, e-mail, 
SMS 

- webové stránky obce/města 
- webové stránky organizací poskytující služby pro rodiny a 

prorodinné aktivity 
- internetové stránky škol 
- obecní infokanál - každý týden rozesílány informace občanům 

pomocí e-mailu 
- aplikace pro rozesílání informací registrovaným uživatelům 

pomocí SMS a e-mailů 
- na serveru typu Twitter.com 
- v obci funguje SMS-systém (pro občany zdarma), tímto jsou 

rodiny informovány o všech připravovaných akcích 
- on-line chat se starostou/kou na aktuální téma 

CD nosiče 

- obec vede samostatnou dataschránku nahrávek z těchto akcí, 
na CD nosičích 

- videomagazín - videoreportáže z proběhlých akcí a pozvánky 
na další akce 

Speciální nástroje - panely, 
kalendáře, vývěsky 

- pravidelně (např. každé dva měsíce) je vydáván tištěný 
kalendář společenských, kulturních a sportovních aktivit ve 
městě; každý měsíc se vydává kalendář akcí ve městě formou 
plakátu 

- velkoplošné panely umístěné trvale na reprezentativním místě 
radnice 

- prostřednictvím vývěsek na nejfrekventovanějších částech 
města 

- zpravodaje městské části  
- brožurky (např. v elektronické podobě) obsahující informace 

potřebné pro rodiny (kontakty na mateřská a rodinná centra, 
organizace poskytující služby pro rodiny, seznam dětských 
hřišť, nekuřáckých restaurací s dětskými koutky atd.)  

- katalog prorodinných organizací a služeb ve městě 
- Family Pointy 

Administrativní formy 

- úřední deska 
- dopis starosty občanům, kde se starosta vyjadřuje k největším 

problémům města a reaguje na podněty občanů (dopis jde do 
každé poštovní schránky ve městě) 

- cílená elektronická pošta 
- zdarma do schránek měsíčník či čtvrtletník, který mapuje dění 

v obci v uplynulém čtvrtletí 

Prostřednictvím jiných subjektů 

- prostřednictvím organizací nestátního neziskového sektoru 
- předávání informací prostřednictvím zapojených organizací 
- městské kulturní informační centrum (MKIC) sestavuje a 

zveřejňuje kalendář všech akcí 
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Některé uvedené formy informování jsou využitelné v obou směrech, tedy jsou 
i zdroji zpětné vazby pro zastupitele obcí, kteří mohou těmito formami zjišťovat dopady 
svých opatření a spokojenost občanů s realizací prorodinných opatření. Týká se to 
především přímých setkání občanů s představiteli obce nebo s jinými aktéry místní 
rodinné politiky. 

Vyhodnocování dosažených výsledků je nedílnou součástí dobře rozpracované 
koncepce lokální nebo regionální rodinné politiky. Setkáme se s ním častěji v regionál-
ních koncepcích. Na krajské úrovni je možné pořádat i semináře a kulaté stoly za 
účelem konfrontace různých názorů a pohledů na konkrétní opatření a jejich efekty v 
pozitivním i případně negativním smyslu. Diskutování různých podnětů a návrhů bylo 
často základem koncipování programu prorodinných opatření (srv. s kapitolou 4) a 
stejně tak je potřebné při jejich evaluaci. 

K vyhodnocení efektivity rodinné politiky ovšem slouží i řada dalších nástrojů.  

Jedním z vhodných a dobře propracovaných je tzv. SWOT analýza, což je 
metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, 
spojené s určitým projektem, záměrem nebo politikou. Základ metody spočívá v klasi-
fikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených 
základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné 
straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 
informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. (viz např. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT). 

Další nástroje je možné přebírat z metodiky komunitních plánů sociálních 
služeb. 

 
 
Schéma č. 3.2 Skupiny faktorů SWOT analýzy 

SWOT- 
analýza 

Interní analýza 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 
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O: Příležitosti 

S-O-Strategie: 
Vývoj nových opatření, které 
jsou vhodné pro rozvoj silných 
stránek lokální rodinné politiky. 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik nových 
příležitostí. 

T: Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je možné 
omezit hrozby, ohrožující naše 
slabé stránky. 
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Ukázka SWOT analýzy pro oblast rodinné politiky, která byla součástí 
komunitního plánu města Vsetína (obce s rozšířenou působností) na období 
2011-201332 

VIZE aneb Kde chceme být v roce 2013 

 Zrekonstruovat Lidový dům 
 Zaměstnat nezaměstnané - pokles 

nezaměstnanosti 
 Nabídka služeb pro cílovou skupinu odpovídá 

poptávce 
 Organizace fungují v dostatečných a vhodných 

prostorech 

 Zachování stávajících služeb a jejich rozvoj 
 Vzdělávání zaměstnanců 
 Je zajištěno odpovídající financování služeb 
 Známe případy dobré praxe ČR, EU 
 Využíváme výzev mezinárodní spolupráce 

SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

1. Podpora sociální oblasti městem v oblasti 
financování potřeb cílové skupiny 

2. Fungující partnerství a komunikace mezi 
poskytovateli služeb 

3. Fungující struktura komunitního plánování  
4. Dostatek odborných poskytovatelů služeb 
5. Známe problémy cílové skupiny a snažíme se 

je řešit 
6. Kvalitní činnost dobrovolnického centra 
7. Disponujeme odborníky ve službách 
8. Trh sociálních služeb je diferencovaný 
9. Dobrá medializace služeb ve městě 
10. Podpora procesu městem zřízenou organizací 

SPKP Vsetín, o.p.s. 

1. Využití zdrojů ESF k financování procesů 
2. Vznik sociálního podnikání 
3. Vznik chybějících služeb pro cílové skupiny, 

centra služeb pro rodiny 
4. Zlepšit nabídky aktivit cestovního ruchu a 

volnočasového vyžití 
5. Zlepšení bytové situace rodin 
6. Vyšší prestiž a ohodnocení zaměstnanců 

v sociálních službách 
7. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
8. Zajistit nabídku výuky domácího 

hospodaření 
9. Zlepšit spolupráci se Zlínským krajem a 

podporu procesu 
10. Volby 
11. Zapojení odborné veřejnosti - psychologů, 

psychiatrů do procesu KPSS 
12. Zlepšit spolupráci se zaměstnavateli 
13. Zlepšit jazykové vybavení poskytovatelů 

služeb 

SLABÉ STRÁNKY OHROŽENÍ 

1. Nefunkční systém bydlení pro potřebnou 
cílovou skupinu (startovací, následné bydlení, 
sociální bydlení) 

2. Chybí sociální ubytovna 
3. Velká nezaměstnanost na území města a okolí 
4. Nedostatek vhodných prostor pro poskytování 

služeb 
5. Nedostatek financí k zajištění služeb 
6. Nedostatek veřejně dostupných sportovišť 
7. Málo pracovních příležitostí na částečný 

úvazek 
8. Malá nabídka kvalitních kulturních akcí 
9. Chybí zařízení poskytující vysokoškolské 

studium 
10. Bariérové město 
11. Stagnace bytové výstavby 

1. Nedostatek finančních prostředků na služby 
2. Rostoucí chudoba rodin 
3. Odchod kvalifikovaných pracovníků ze 

sociálních služeb  
4. Růst zadluženosti rodin 
5. Odchod mladých z oblasti za prací 
6. Komunální volby 
7. Neproběhne integrace menšin 
8. Rozpadne se spolupráce poskytovatelů 

služeb a jiných organizací 
9. Zaniknou někteří poskytovatelé služeb 
10. Finanční krize  

 
                                                            
32  http://www.mestovsetin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=507656  
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3.10 Financování 

Většina opatření rodinné politiky, směřovaná na hlavní problémy dnešních rodin, 
vyžaduje finanční krytí, a proto je její financování jednou ze základních podmínek 
úspěšnosti. Již v dokumentu Národní koncepce rodinné politiky (2005) je v kontextu 
aktuálních úkolů vlády při podpoře komunální rodinné politiky zmíněna úzká vazba 
mezi jejím institucionálním a finančním zajištěním: „Z hlediska podpory rodiny na 
úrovni krajů a obcí je třeba se v rámci rodinné politiky zaměřit na tyto oblasti: 

•  Institucionální a koncepční zajištění 
 

•  Finanční zajištění rodinné politiky na úrovni krajů a obcí“ (s. 56). 

Ani za téměř deset let, které od té doby uplynuly, však tyto úkoly neztratily na 
naléhavosti. Nicméně obvyklé „výmluvy“ na nedostatek financí jako důvod nerealizo-
vání prorodinných opatření často nejsou podle řady odborníků opodstatněné, protože 
rodinná politika není v první řadě záležitostí peněz, ač se bez nich neobejde. 

Určitě je to záležitost přerozdělování, ale v první řadě je to záležitostí ocenění - 
toto se dnes velmi opomíjí. Prestiž nikoho finančně nic nestojí (vítání v obci 
narozených dětí, Family Pointy - místo uznání potřeb rodiny, infokiosek pro 
rodiny na Hlavním nádraží v Brně - „drobnosti, které dávají najevo rodinám, že 
jsme tady“). V první řadě je to o vůli, ne o financích. Více propagovat vítěze 
soutěže Obec přátelská rodině. Opatření si žádají svůj čas, než se objeví jejich 
efekt.  

(z rozhovoru s M. Oujezdskou) 

Nicméně už samotný fakt šíře opatření, která jsou třeba na rodiny směřovat, 
má-li být jejich podpora účinná, znamená, že "natažených rukou" vůči obecnímu 
zastupitelstvu je celá řada. Přitom zdroje jsou omezené a přispívá k tomu fakt, že 
rodinná politika, zvláště nemá-li průnik se sociální politikou a má-li spíš primárně 
preventivní charakter, stále nezískává dostatečnou politickou podporu. I proto, že 
obecní rozpočty bývají „velmi napjaté“ a současně se i státní rozpočet spíše orientuje 
na mandatorní výdaje v sociální oblasti. Výdaje na sociální ochranu bývají chápány 
jako výdaje na rodinnou politiku, což platí jen částečně. Ani současný daňový systém 
není financování podpory rodin na úrovni obcí příliš nakloněn. 

Většina opatření realizovaná na komunální úrovni ve prospěch rodin spadá do 
oblasti obecní samosprávy, kde se potřeby rodinné politiky střetávají s nároky dalších 
agend, a tak získávání prostředků na této úrovni velmi závisí na politické vůli. Bez ní 
se neobejde žádná obec, pokud má pro své rodiny něco významnějšího podnikat. 

Velká část financování rodinné politiky je závislá na grantových schématech, ve 
kterých obce a města mohou vystupovat v roli příjemců i poskytovatelů, protože 
velkou roli v této oblasti hraje neziskový sektor. Zdrojů pro jeho financování je více 
(obec, kraj, stát, EU a další), ale nejsou většinou tak štědré, aby zajistily podporu rodin 
v celém žádoucím rozsahu, a především získání dotací představuje často náročný 
proces. I představitelé obcí nemají vždy dostatečné zkušenosti, příp. znalosti, aby 
uměli prosadit své oprávněné zájmy při získávání grantů. 

Obce a kraje většinou pociťují nedostatek financí na všechny žádoucí aktivity 
v rámci jejich koncepce rodinné politiky33. Obce na takovou situaci reagují mj. 
                                                            
33  Například Kraj Vysočina ve své SWOT analýze z roku 2012 uvádí v části „Ohrožení“: "finanční 

nezabezpečení činnosti současných a fungujících prorodinných sdružení, finanční nezabezpečení podpory 
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stanovením pravidel rozdělování finančních zdrojů na bázi stanovených priorit 
a oceňování potřebnosti. Regulérnost zajišťuje i pravidelné vypisování dotačního 
programu, kdy město nebo kraj vyhlašuje každý rok grantový program s dlouhodobě 
stanovenými pravidly a žadatelé o finanční prostředky z tohoto programu jsou povinni 
se řídit schválenými zásadami pro poskytnutí dotace. 

Kraje potřebují mít jasně stanovený systém financování, vycházející z potřeb 
rodin i rolí obcí a dalších subjektů rodinné politiky. Např. v koncepci rodinné politiky 
Královéhradeckého kraje (Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012, s. 
19) se uvádí: "Zohlednění finanční spoluúčasti obcí a dalších donátorů reflektuje diskusi 
nad otázkou, jaké služby pro rodiny mají jednotliví donátoři (obec, kraj, stát) podporo-
vat“. Pro rozhodování o tom, kolik financí z obecního rozpočtu věnovat na rodinnou 
politiku a kam je směrovat, je důležité i stanovení rozsahu kompetencí na hlavních 
úrovních státní správy a samosprávy, jak o nich pojednává kapitola 1, tedy stanovení 
úlohy obcí, krajů a státu. V oblasti financí, stejně jako jinde, by jejich role měly být 
v komplementárním vztahu. Při jasně definované roli obcí a cílů jejich rodinné politiky 
lze průkazněji zdůvodnit finanční nároky v této oblasti. 

Dále je výhodné, když obce a další subjekty mají odborníky na získávání peněz 
a fundraising, jakkoliv to u obcí může být problém kapacitních možností. Lze to řešit 
mj. specializačním vzděláváním vlastních pracovníků a představitelů participujících 
organizací. 

Díky kurzům projektového řízení, které pořádalo město v roce 2007 a které 
dále probíhají, se organizace v našem městě staly zkušenými a úspěšnými 
žadateli grantových titulů, které napomohly rozvoji města.  

(obec z kategorie 2 000-5 000 obyvatel) 
 

Je také třeba vyhledávat i zatím ne zcela obvyklé zdroje, příp. hledat nový 
přístup ke zdrojům známým. Jmenovat lze např. nadace - Nadaci pro rozvoj občanské 
společnosti či třeba jednoho zástupce řady firemních nadací - Nadaci O2, což je 
firemní nadace společnosti Telefonica Czech Republic. Podporuje projekty neziskových 
organizací na principu „společenské odpovědnosti firem“.34  

Zásadní význam má finanční podpora směrovaná k obcím ze strany státu. Dnes 
má několik podob, vedle rozpočtového určení daní jsou to zejména dotační programy 
ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny a 
finanční odměny v rámci soutěže Obec přátelská rodině, která již čtyři roky podporuje 
realizování prorodinných opatření a aktivit. Tento systém poskytuje celkově nemalé 
částky, nicméně je provázen nejistotami na straně příjemců tím, že se realizuje 
v jednoročních cyklech a že dosud neexistují dostatečně objektivní pravidla vyhodno-
cování žádostí. Problematičnost objektivních kritérií sice vyplývá z podstaty činností, 
které do rodinné politiky spadají, nicméně je žádoucí další hledání jeho řešení. Příkla-
dem může být vývoj pravidel uplatňovaných v soutěži Obec přátelská rodině, který 
odráží rozšiřování zkušeností s touto formou finanční podpory obcí. 

                                                                                                                                                                                    
činnosti trenérů a učitelů pracujících s mládeží ve volném čase a nedostupnost či absence finanční 
podpory rodin na konkrétní aktivity v případě potřeby" (Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina, 2012, 
s. 50). Chybějí zde tedy finance v různých stěžejních oblastech místní rodinné politiky. 

34  Nadace své cíle definuje: „Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování 
duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a 
komunit, ve kterých žijeme.“ http://www.nadaceo2.cz/o_nadaci/poslani_a_cile.html  
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3.10.1 Mechanismy pro financování rodinné politiky obcemi 

Vlastní a přenesená působnost 

Pro oblast řízení a financování obecně, tedy i v kontextu rodinné politiky, je 
nutné rozlišování mezi státními úřady a úřady samosprávy. Státní úřady vykonávají 
správu svými místně a věcně příslušnými jednotkami na celém území státu. Výkon 
státní správy může být na základě zákona přenesen na obce či kraje. Obce a kraje 
vedle této tzv. „státní správy v přenesené působnosti“ vykonávají též veřejnou správu 
ve „vlastní působnosti“. O částečném či celém přenesení výkonu státní správy v 
přenesené působnosti na obec s pověřeným obecním úřadem rozhoduje krajský úřad.  

 

Schéma rozpočtového určení daní v letech 2013-2015 

Dne 1. ledna 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil zákon č. 531/1990 Sb., 
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s výše 
uvedenou legislativní změnou došlo od 1. 1. 2013 ke vzniku 14 nových finančních 
úřadů s krajskou územní působností, které převádějí nároky na celostátních hrubých 
výnosech daní (např. daně z přidané hodnoty, daně z příjmů) a nároky na výnosech 
daní (např. daně z nemovitostí) do rozpočtů obcí a krajů.  

S účinností od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 449/2012 Sb. o 
podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého 
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Pro přehlednost uvádíme schéma 
rozpočtového určení daní (RUD) v letech 2013-2015. V uvedeném schématu je názorně 
vidět, z jakých položek je kapitola daňových příjmů složena a jaké faktory mají na její 
výši vliv. 

Další informace na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_model_sdil_ 
dani_obci.html. 

 
Ve schématu jsou použity tyto zkratky: 
 

RUD - rozpočtové určení daní 
 

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury 
 

DPH - daň z přidané hodnoty 
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Příjmová část obecních rozpočtů 

Obce vytvářejí svůj rozpočet na období jednoho kalendářního roku. Jejich 
rozpočty jsou součástí soustavy veřejných rozpočtů, do které dále patří rozpočty krajů, 
dobrovolných svazků obcí, rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných územními 
samosprávnými celky, případně fondy krajů a obcí. Všechny veřejné rozpočty fungují 
autonomně, ale na druhé straně vznikají mezi nimi různé vazby. Proto je pro obce 
důležitá také příprava a projednávání státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje (Příručka 
2012, část 2 Finance a rozpočet). 

Příjmy a výdaje obcí se třídí z hlediska druhového (všechny příjmy a výdaje 
podle příjmových a výdajových druhů, například daně, dotace) a odvětvového (u 
výdajů jde třeba o školství, dopravu, z příjmů se podle tohoto hlediska třídí jen 
nedaňové a kapitálové příjmy). V rozpočtu obce lze za podstatné považovat rozdělení 
příjmů a výdajů na běžné a kapitálové (Příručka 2012, část 2 Finance a rozpočet). 

 

Příjmovou část obecních rozpočtů mohou tvořit následující zdroje: 

 

Daňové příjmy 

• Daň z příjmů ze závislé činnosti  

• Daň z příjmů z podnikání  

• Daň z přidané hodnoty  

• Daň z příjmů právnických osob  

• Odvod z loterií a podpora her kromě VHP  

• Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)  

• Správní poplatky:  

o stavební odbor  

o živnostenský odbor  

o odbor životního prostředí  

o odbor dopravy a majetku  

o správní odbor  

o ostatní odbory  

• Poplatky za vypouštění škodlivých látek  

• Poplatky za ukládání odpadů na skládky  

• Odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy  

• Poplatek za komunální odpad  

• Daň z nemovitostí  

• Ostatní daňové příjmy (příjmy za řidičská oprávnění)  

• Další místní poplatky z vybraných činností a služeb (např. ze psů, pobytový 
/lázeňský/, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovacích kapacit 
atp.) 
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Nedaňové příjmy  

• Příjmy z vlastní činnosti:  

o školství  

o životní prostředí  

o archiv města  

o ostatní 

• Přijaté úroky  

• přijaté sankční poplatky:  

o pokuty Městské policie  

o odbor životního prostředí  

o odbor dopravy  

o odbor majetku  

o finanční odbor  

o živnostenský odbor  

o kontrolní odbor  

o správní odbor  

o stavební odbor  

o ostatní  

• Splátky půjčených prostředků  

o splátky půjčených prostředků ostatní  

o splátky půjčky Fond rozvoje bydlení (FRB)  

• Přijaté finanční vypořádání 

• Příjmy z pronájmu majetku (pozemků, nemovitostí, movitého majetku) 

• Výnosy z finančního majetku  

• Ostatní nedaňové příjmy  

 

Kapitálové příjmy  

• Z prodeje pozemků 

• Z prodeje ostatních nemovitostí (bytové objekty) 

• Z prodeje ostatních nemovitostí  

• Příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku (HIM) 

• Příjmy z prodeje akcií 

• Přijaté dary na investice 

• Příjmy z prodeje majetkových podílů 

• Ostatní kapitálové příjmy 
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Přijaté dotace 

• Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy 

o dotace na výkon státní správy 

o dotace na výkon zřizovatelské funkce (knihovny apod.) 

o dotace na školství (dle počtu žáků) atp. 

• Účelové transfery ze státního rozpočtu-neinvestiční (např. sociálně-právní ochrana 
dětí) 

• Účelové transfery ze státního rozpočtu-investiční  

• Účelové prostředky z úřadu práce  

• Účelové transfery ze státních fondů-neinvestiční  

• Účelové transfery ze státních fondů-investiční  

• Účelové prostředky od kraje-neinvestiční (školství apod.) 

• Účelové prostředky od kraje-investiční  

• Neinvestiční přijaté transfery od obcí  

• Transfery přijaté od mezinárodních institucí  

• Převody z vlastních fondů VHČ  

• Ostatní přijaté transfery-neinvestiční  

• Ostatní přijaté transfery-investiční  

• Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad  

• Investiční přijaté transfery od regionálních rad 

• Dotace od obcí - neinvestiční náklady škol 

• Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 

• Vratky z depozitního účtu 

• Finanční vypořádání roku  

 

Úvěry 

3.10.2 Závislost financování na velikosti obce 

Vzhledem k tomu, že rodinná politika je velice obsáhlé téma, je i ve financování 
akcí obce z jejího rozpočtu přístup obcí diametrálně odlišný. Pro ilustraci uvádíme 
modelové příklady rozpočtů následujících obcí: Ústí nad Labem, Teplice, Vsetín, 
Křižánky. Přístup všech obcí se liší podle přístupu vedení jednotlivých obcí v ČR. 

Statutární město Ústí nad Labem je zástupcem velkých měst členěných dále na 
obvody. Svou sociální skladbou se řadí mezi problémová města. Je průkopníkem 
Komunitního plánování v ČR a má tedy se strategickým plánováním v sociální oblasti 
letité zkušenosti. Využívá v mnoha oblastech fondy Evropské unie a je mu vlastní 
strategické plánování. 
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Město Teplice je zástupcem větších měst, není tolik otevřeno moderním 
trendům v plánování komunitních služeb a nevyužívá dotace Evropské unie. 

Město Vsetín je zástupcem dynamicky se rozvíjejících menších měst. Plně 
využívá současných trendů v plánování svého rozvoje, hojně využívá dotací Evropské 
unie. 

Obec Křižánky, Vesnice Vysočiny 2012, je zástupcem menších obcí, které mají 
vizi svého rozvoje. 

 

Tabulka 3.6 Výše plánovaných příjmů u vybraných obcí 2013  

  Ústí Teplice Vsetín Křižánky 
počet obyvatel k 1. 1. 2012 94 258 50 384 26 976 385 
plánované příjmy 2013 1 333 833 000 723 654 000 421 691 000 4 151 200 
daňové 81 % 81 % 74 % 85 % 
nedaňové 2 % 11 % 12 % 14 % 
kapitálové 0 % 1 % 1 % 0 % 
dotace 18 % 7 % 13 % 2 % 

z toho VSS 4 % 7 % 9 % 0 % 
celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

VSS - výkon státní správy 

 

Jak je vidět, největším zdrojem příjmů je pro obce transfer daňových příjmů od 
státu.  

Složka nedaňové příjmy představuje aktivitu místní samosprávy při podnikání a 
využívání majetku obce k tvorbě dalších zisků. Je zřejmé, že čím menší obec, tím 
výraznější efekt. Na druhou stranu primárním úkolem obce není podnikat, místní 
samospráva nemůže být tak flexibilní jako obchodní společnosti, je svazována zákony, 
což ji neumožňuje potřebnou flexibilitu a znevýhodňuje ji na trhu, podnikání pro obce 
zůstane vždy okrajovou záležitostí. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z bytového hospo-
dářství a nájmů, svozu odpadu a zneškodňování odpadu, pohřebnictví, parkování atp. 
Je vidět, že čím menší obec, tím jsou větší, na druhou stranu se jedná o daleko menší 
finanční obnos. Nízké procento daňových příjmů u Ústí nad Labem je spojeno s tím, že 
dlouhodobá strategie města je nevlastnit bytové hospodářství a město cíleně rozpro-
dalo bytový fond. Dalším vlivem je například ukládání odpadu či svoz nadměrného 
odpadu pro občany zdarma, tím klesají nedaňové příjmy obce, je to rozhodnutí a 
politika vedení města.  

Kapitálové příjmy jsou tvořeny prodejem pozemků, nemovitostí, hmotného 
investičního majetku, akcií, majetkových podílů atp. Jedná se o položku, která většinou 
nehraje významnou roli. 

Další výraznou složkou jsou přijaté dotace. Významnou část tvoří dotace na 
výkon přenesené působnosti (výkon státní správy). Tato část zahrnuje i dotace 
z projektů, zde je na politice obce, do jak velkého množství projektů se pustí, či jak je 
silná, ať již po stránce dotačního managementu nebo možností spolufinancování a 
předfinancování projektů. Je zde vidět, že města Ústí nad Labem a Vsetín tuto složku 
významně využívají, jedná se v převážné většině o dotace z EU. V této položce jsou i 
ostatní dotace ze strany státu.  
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Výdajová část rozpočtu obce v návaznosti na rodinnou politiku 

Výdajové rozpočty se liší podle množství výkonu přenesené působnosti, zde je 
nutné opět vzít v potaz, že ne všechny povinnosti obce jsou hrazeny státní dotací. Další 
položky rozpočtu obcí jsou v rukách vedení obcí a odrážejí jejich priority, budou se 
tedy výrazně lišit. Dle velikosti obce se liší jistě nejen příjmová, ale i výdajová stránka 
rozpočtu, větší obce se starají o potřeby více občanů a obhospodařují větší území. Dle 
velikosti obcí také rostou nároky na kvalitu a rozsah služeb. Je logické, že malé obce 
nemohou uspokojit všechny potřeby svých občanů, ti naopak očekávají, že jejich 
potřeby uspokojí blízké větší obce. Služby jsou zde míněny obecně, nicméně i větší 
rozsah služeb realizovaných privátní sférou má vliv na financování obce, nejen na 
příjmové, ale i na výdajové stránce (bezpečnost, doprava včetně údržby komunikací, 
školy, likvidace odpadů atp.). I když rozpočtové určení daní není zcela spravedlivé, 
obce jsou schopny zajistit základní povinnosti pro své občany, na vedení měst je, jaké 
další služby svým občanům ze svých rozpočtů uhradí. Změna v novém rozpočtovém 
určení daní se týká největších českých měst (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň), ta musejí 
přehodnocovat své priority a výrazně ve svých rozpočtech šetřit. 

 Z obecních rozpočtů byly vybrány kapitoly, které mají relativně největší sou-
vislost s podporou rodinné politiky, ale míra překrývání s dalšími agendami je i v nich 
různorodá. Nejvyšší (relativní) výdaje jsou tam, kde je tato míra vysoká. Vyčleněné 

prostředky jsou procentuálně vztaženy k celkovým výdajům rozpočtů. Většina položek 
se každoročně opakuje, rozdíly tvoří investiční akce a projekty.  

 

Ústí nad Labem 

Kromě standardních položek, jak již bylo komentováno výše, stojí za pozornost 
zejména dvě položky, které mají přímý vztah k řešení rodinné politiky. Podpora 
nestátních sociálních služeb je položkou, z které jsou financovány granty pro plnění 
Komunitního plánu péče. Projekt PREVENT - podpora dokončení školní docházky pro 
problémové skupiny, je mezinárodním projektem měst v rámci inciativy EU „URBACT 
II“, který v případě Ústí řeší problém dokončení školní docházky se zaměřením na 
základní školy.35  

 

Ústí nad Labem - vybrané výdajové položky rozpočtu výdaje v Kč % 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. 190 000 000 13,23 
IPRM Mobilita realizace 84 937 000 5,91 
Základní a mateřské školy - příspěvek na provoz 72 571 000 5,05 
Městská policie 60 750 000 4,23 
Mateřské školy - rozšíření kapacit 36 500 000 2,54 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz 26 335 000 1,83 
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz  25 650 000 1,79 
Muzeum města Ústí nad Labem 19 000 000 1,32 
Mateřská škola V Zeleni - rekonstrukce 18 000 000 1,25 
Preferované sporty - dotace - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu 13 000 000 0,91 
Podpora nestátních sociálních služeb 9 357 000 0,65 
Kulturní středisko města Ústí nad Labem  8 500 000 0,59 
Sídliště Mojžíř - rekonstrukce veřejných prostranství 6 423 000 0,45 
Rekonstrukce skate parku 6 000 000 0,42 

                                                            
35  Více o projektu http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/rozvoj-mesta/prevent-zapojeni-rodicu-do-

prevence-predcasneho-ukoncovani-skolni-dochazky.html  
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Ústí nad Labem - vybrané výdajové položky rozpočtu výdaje v Kč % 
Jesle města Ústí nad Labem - příspěvek na provoz 4 620 000 0,32 
Dětská hřiště 1 410 000 0,10 
Projekt PREVENT - podpora dokončení školní docházky pro problémové 
skupiny 600 000 0,04 

Sportovní zařízení v majetku obce 351 000 0,02 
Městské sady - 6 minut pro zdraví, investice 279 000 0,02 
Městské obvody - občanské záležitosti  200 000 0,01 
Výdaje na vybrané položky celkem 305 616 000 35,39 

Výdaje na rodinnou politiku celkem 685 798 000 47,76 
Výdaje za obec celkem (z toho 102 200 000 městské obvody) 1 436 033 100   
 

Teplice 

Výdaje města Teplice odrážejí filozofii vedení města, tedy nasměrování výdajů 
do základních povinností města a provozu svých organizací. Město nemá tematicky 
vyčleněné prostředky na řešení rodinné politiky, dlouhodobě nerealizuje projekty 
podpořené dotacemi EU, přesto se nedá označit za „špatné místo pro rodinný život“. 
Vedení města nechává na občanské společnosti, ať si své specifické problémy definuje 
a nachází pro ně vhodná řešení sama, což není nijak výjimečný přístup v rámci ČR. 

 

Teplice - vybrané výdajové položky rozpočtu výdaje v Kč % 
Výdaje MHD  72 530 000 8,40 
Neinvestiční příspěvky základním školám 60 578 000 7,01 
Investiční akce ZŠ a MŠ 54 520 000 6,31 
Městská policie 39 219 000 4,54 
Regionální knihovna 15 130 000 1,75 
Příspěvek na provoz PO Správa škol 14 600 000 1,69 
Neinvestiční příspěvky mateřským školám 13 170 000 1,52 
Příspěvek na provoz Botanické zahrady Teplice 12 000 000 1,39 
Správa majetku ZŠ a MŠ 9 120 000 1,06 
Revize, servis, nařízená údržba a opravy školských zařízení 8 000 000 0,93 
Výstavba nových dětských hřišť 2 500 000 0,29 
Údržba dětských hřišť a laviček 2 000 000 0,23 
Rekonstrukce světelné dopravní signalizace 600 000 0,07 
Masarykova - nasvícení přechodů - Č. kostel - Modlanská 400 000 0,05 
ZŠ Metelkovo nám. - nábytek do tříd a ŠD 400 000 0,05 
ZŠ Koperníkova - úprava a vybavení zahrady MŠ 250 000 0,03 
ZŠ Verdunská - vybavení vestibulu 200 000 0,02 
Pronájem mobilních toalet na dětská hřiště 150 000 0,02 
Provoz loděk na zámeckém rybníku 100 000 0,01 
MŠ Fr. Šrámka - dětský nábytek do tříd 59 000 0,01 
Stipendia nejlepším studentům UJEP 50 000 0,01 
MŠ Fr. Šrámka- mrazící box 20 000 0,00 
Údržba hřiště Arkádie - U Nových lázní 20 000 0,00 

Výdaje na vybrané položky celkem 584 483 000 40,68 
Výdaje na rodinnou politiku celkem 418 433 000 48,44 
Výdaje za obec celkem 863 814 000   
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Vsetín 

Zde stojí za pozornost položka Účelová rezerva - dotace neziskovým organiza-
cím, která slouží pro plnění komunitního plánu sociálních služeb a péče a terénní 
sociální práce. Město Vsetín je v pojetí podpory rodin úplným opakem města Teplice, k 
řešení svých problémů využívá v hojné míře dotaci, to je vidět i na struktuře výdajové 
části, kde je mnoho projektů, ať již v rámci IPRM36 nebo mimo něj. Nacházíme zde i 
podporu podnikání v rámci podnikatelského inkubátoru nebo technologického centra, 
což není v ČR také obvyklé. 

 

Vsetín výdaje v Kč % 
IPRM - Revitalizace parku Rybníky - Trávníky 28 655 000 5,88 
Základní školy 25 764 000 5,29 
Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty Bobrky 18 000 000 3,69 
Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím 16 770 000 3,44 
Městská hromadná doprava 13 600 000 2,79 
Městská policie - náklady 12 322 000 2,53 
Masarykova veřejná knihovna 11 650 000 2,39 
Mateřské školy 11 329 000 2,33 
IPRM - Rekonstrukce č.p. 1271 Tyršova ul. 10 482 000 2,15 
IPRM - Revitalizace území Rybníky - Pod Žamboškou 8 260 000 1,70 
Veřejná podpora neziskové činnosti, tělovýchova a sport 7 365 000 1,51 
Bytové hospodářství 6 134 000 1,26 
IPRM - Revitalizace území Trávníky - Školní 6 007 000 1,23 
IPRM - Revitalizace veřejného prostranství Žerotínova - Svárov 5 000 000 1,03 
ALCEDO středisko volného času 4 425 000 0,91 
Bike Arena Semetín - dokončení PD a realizace 4 207 000 0,86 
Projekt - Vzdělávání bez hranic37 3 199 000 0,66 
IPRM - Parkoviště ulice Sousedíka, Rybníky 3 065 000 0,63 
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (podnikatelský 
inkubátor) 2 591 000 0,53 

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rodinné domky 2 000 000 0,41 
Příměstská doprava 1 930 000 0,40 
Integrovaný varovný a vyrozumívací systém města 1 735 000 0,36 
PD rekonstrukce městského koupaliště včetně zahájení realizace  1 700 000 0,35 
Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost 1 670 000 0,34 
Veřejná podpora neziskové činnosti, kultura, volný čas a cestovní ruch 1 340 000 0,28 
Terénní sociální práce 1 179 000 0,24 
IPRM - Revitalizace území město - "Kolonie" 819 000 0,17 
MVK - rekonstrukce prostor pro dětskou knihovnu 600 000 0,12 
IPRM - PD revitalizace parku Panská zahrada 330 000 0,07 
Projekt - Člověk a příroda 200 000 0,04 
Hrací a odpočinková zóna u cyklostezky Bečva 200 000 0,04 

                                                            
36  IPRM je zkratka pro Integrovaný plán rozvoje města, tedy program podporovaný v rámci operačních 

programů EU, kterým se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou 
realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení 
společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních 
programů. 

 

37  Jedná se o Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. 
Prioritní osa P1: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce. 
Oblast podpory I.3.: Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost. Blíže viz: http://www.bezhranic.org/modules/ 
mastop_publish/?tac=Projektov%C3%A1_vizitka  
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Vsetín výdaje v Kč % 
BESIP - akce pro žáky základních škol 20 000 0,00 
Dotace na žáky - městys Nezamyslice 20 000 0,00 

Výdaje na vybrané položky celkem 212 568 000 43,63 
Výdaje na rodinnou politiku celkem 249 511 000 51,21 
Výdaje za obec celkem 487 247 000   

 

Křižánky 

Jak je vidět, malé obce si nemohou dovolit v nějaké větší míře řešit specifická 
témata, řeší základní služby pro své občany. Bohužel, ani projekty nejsou vhodným 
řešením, jelikož malé obce nemají dostatečné lidské zdroje ani kapitál na řešení 
dotačního managementu a předfinancování projektů. Vybírají si proto projekty, které 
vyřeší nějaké opravdu palčivé téma, které by jiným způsobem nebyly schopné v ro-
zumném horizontu řešit. Zde se jeví vhodným nástrojem místní akční skupiny (MAS) a 
podpora projektů jejich prostřednictvím (viz kapitola 3.7).  

 

Křižánky výdaje v Kč % 
Ostatní tělovýchovná činnost 407 000 9,80 
Základní škola 330 000 7,95 
Komunální služby a územní rozvoj  313 100 7,54 
Požární ochrana - dobrovolná část 30 000 0,72 
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 24 900 0,60 
Záležitosti kultury, církví a sděl. pr. SPOZ 4 600 0,11 
Ostatní záležitostí kultury 1 500 0,04 
Výdaje na rodinnou politiku celkem 1 111 100 26,77 
Výdaje za obec celkem 4 151 200   

 

3.10.3 Podpora rodinné politiky ze strany obcí 

Jak je vidět z přehledů uvedených v předešlé kapitole, hlavní výdajové položky 
obcí v souvislosti s rodinnou politikou jsou primární zákonné povinnosti. Jedná se o 
zajištění provozu základních a mateřských škol. Dále se objevuje téma městské hro-
madné dopravy a bezpečnosti především prostřednictvím financování městské policie. 
Na předních místech se také objevují velké investiční akce, ať už v rámci Integrovaných 
plánů nebo samostatně. Dále jde o podporu sportu a kultury. V případě, že obce mají 
komunitní plán péče, vyhrazují i prostředky pro jeho realizaci, které rozdělují na 
základě výzev. 

Princip rozdělování zdrojů na jednotlivé obecní agendy je velmi prostý. Primárně 
obec zajišťuje přenesenou působnost a pak „životní funkce města“ (provoz svých 
zařízení, odpady, zeleň, úklid, městskou policii, MHD atp.), pokud to ze svých finanč-
ních zdrojů úspěšně pokryje ve standardu, o kterém rozhodnou politici, tak o tom, na co 
půjdou zbylé peníze, rozhoduje pouze samospráva, takže je to otázkou jejích priorit. 
Reálně nedochází k tomu, že je celý výkon přenesené působnosti zafinancován státem. 
Města tak dle jednotlivých typů „doplácejí“ výkon přenesené působnosti. V důsledku 
toho jsou odčerpány finance na rozvoj oblastí, jako je právě podpora rodinné politiky. 
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Další důvodem je odčerpání prostředků na spolufinancování projektů z dotací a jejich 
předfinancování.  

 

Příjmy obcí 

Hlavní příjmem je pro města rozpočtové určení daní, město dostává peníze 
v průběhu roku a jejich výše je ovlivněná úspěchem výběru daní státem, takže nemusí 
být splněn předpoklad slíbený státem. Schodek řeší obce buď úsporami, nebo úvěrem. 
Další finanční prostředky jsou již individuální podle jednotlivých obcí (prodeje majetku, 
pronájmy, pokuty, sankce, poplatky za odpad, příjmy z výherních automatů atp.). 
Dalším zdrojem jsou dotace, u nichž opět nelze s jistotou plánovat, jelikož nikdy není 
100% jisté, zda je obec získá. Obec samozřejmě schvaluje vyrovnaný rozpočet, a 
pokud má rodinná politika preferenci, tak i peníze na ni. 

Otázkou také je, jakým způsobem se změní financování obcí při novém 
rozpočtovém určení daní. Záleží na velikosti města, ale u těch největších to jistě omezí 
finance na investiční rozvoj. Na druhou stanu je však nutné poznamenat, že u každého 
samosprávného celku bude záležet na preferencích politické reprezentace. Primárně 
musí města zajistit přenesenou působnost, ačkoli na ni od státu nedostávají všechny 
prostředky a neustále se zvyšuje rozsah přenesené působnosti na obce, stát tak zajiš-
ťuje své povinnosti prostřednictvím obce a ta pak musí šetřit na svých samosprávných 
povinnostech, vývoj nelze predikovat, jelikož je to závislé jak na příjmové, tak výdajové 
stránce, u každého města budou jiné. 

 

Forma podpory rodinné politiky 

Vzhledem k rozsahu rodinné politiky budou města především preferovat nepří-
mou podporu rodinné politiky, jen ve výjimečných případech půjde o přímou finanční 
podporu konkrétních rodin, možnými nástroji jsou návštěvnické karty, pasy a slevy 
uplatnitelné v organizacích vlastněných obcemi, finanční příspěvky na narozené dítě.  

O možnostech rozdělení dotací pro neziskový sektor rozhoduje vedení města, 
obvykle o tom nerozhoduje úřad, ale politici (tedy samospráva). Tato forma podpory 
je nejčastější, v dnešní době se to děje prostřednictvím plnění schválených Plánů ko-
munitní péče. V minulosti existoval například v Ústí nad Labem nástroj Program aktivní 
politiky, což byla finanční podpora města pro zpracovatele projektů, které vedly k 
získání vnějších finančních zdrojů na akce sloužící k rozvoji města. Cílem bylo reagovat 
na potřeby města; zajistit dostatek kvalitních projektů a finance na jejich realizaci; 
podporovat další vývoj projektů a jejich uvedení v život; zabezpečit realizaci rozvojo-
vých projektů po finanční stránce prostřednictvím žádostí na vnější zdroje. Šlo o 
finanční podporu při přípravě projektů a vypracování dokumentace nezbytné pro 
podávání žádostí o finanční podporu z příslušných fondů EU i národních zdrojů. Takto 
mohli žádost o dotaci připravit občanská sdružení, neziskové organizace, jednotlivci 
atp. Tento nástroj byl v Ústí nad Labem zrušen, nicméně několik měst se tím nechalo 
inspirovat a zavedlo podobný systém. V současné době Ústí nad Labem rozděluje 
pouze podporu pro plnění Komunitního plánu péče prostřednictvím Sociálně zdravotní 
komise. Dále město podporuje obdobným způsobem oblasti kultury a sportu. 

V případě nefinanční materiální podpory rodin ze strany samosprávy (příp. pře-
nesené působnosti) obce se jedná obvykle o nárazovou pomoc při krizových situacích 
(povodně, požáry, sesuvy půdy, sněhové kalamity atp.), například půjčování vysoušečů 
po povodních. Další formou jsou akce typu: nákup školních pomůcek pro prvňáčky, 
vítání občánků atp. I tato forma pomoci je vyhrazená politickému vedení obce. 
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V současné době dochází spontánně k projevům občanské společnosti, občané 
si uvědomují, že je mnohdy na nich, ukázat, o jaké priority a podporu stojí. Vznikají 
tak nová občanská sdružení, která se soustředí na blízkou oblast svého bydliště či na 
specifické zájmy. Pro svou činnost nevyhnutelně nevyužívají finanční pomoc města, 
ale i soukromé zdroje či sponzorské dary. Mnohdy umí využívat dotace, časem si 
osvojují i schopnosti pro získání přímé finanční pomoci ze strany města. 

 

Využívání dotací 

Využívání dotačních zdrojů závisí na každé obci, někdo programově nečerpá ani 
dotace, zejména z EU (například město Teplice). V dnešní době existuje spousta 
společností, které nabízejí pomoc při zprostředkování dotace a ty samozřejmě potenci-
ální klienty objíždějí. Menší obce asi nemohou mít vybudovaný aparát, který sleduje 
všechny možnosti a trendy pro získání peněz. Je třeba si uvědomit, že získat dotaci je 
jedna věc, ale cyklus projektu zahrnuje i předfinancování, čekání na vrácenou dotaci, 
riziko neuznatelných nákladů, udržitelnost projektu a hlavně výběrová řízení podléhající 
zákonu o veřejných zakázkách, případně hrazení dotačního managementu externího 
správce. To je pro menší obce finančně mnohdy neúnosné. V případě, že si obce 
stanoví nějaké zájmové téma, jako třeba rodinnou politiku, je v dnešní době relativně 
jednoduché zjistit potenciální zdroje financí, jelikož jich není mnoho a existují na to i 
více či méně sofistikované systémy vyhledávání: 

• eDotace - nástroj financovaný Českou spořitelnou pro vyhledávání dotací z různých 
oblastí,  
 

• Dotace Online - Informační portál pro konečné potenciální příjemce dotace s nízkým 
počtem projektových záměrů, 
 

• j4bAdvisor - Specializovaný rešeršní nástroj pro rychlou tvorbu dotačních doporu-
čení, zaměřený zejména na poradenské subjekty v oblasti dotací a organizace 
veřejného sektoru, 
 

• Open4Business - informační produkt s tváří klienta coby poskytovatele informací; 
uživatelsky příjemný koncept dotačního portálu, který je provozován jménem 
klienta; je možné vyhledávat dotace pro podnikatelský sektor, 
 

• Grant Guide - aktivita zpracování dotačních doporučení napříč územím Evropské 
unie; vyčerpávající databáze evropských dotací a dotací na místní, regionální a 
národní úrovni v 11 státech EU; vyhledávací formuláře jsou k dispozici ve všech 
jazycích, sumáře všech programů jsou k dispozici v anglickém a mateřském jazyce, 
 

• BidTrack - komplexní síťový nástroj pro strategické řízení projektů od fáze záměru 
po jeho dokončení; umožňuje funkce přiřazení vhodných dotací k projektu (dotační 
audit), stanovení priorit projektu, vytváření vazby na strategické cíle uživatele, 
sledování projektu ve fázi jeho realizace pomocí automatických upozornění na další 
kroky a další funkce. 
 

Slučování obcí při podpoře rodinné politiky 

Slučování obcí v souvislosti s plněním společných zájmů má následující pravidla. 
Obec je samostatný subjekt, který hospodaří na svém území, je proto velmi proble-
matické investovat peníze za hranici obce, ať už zákonnými omezeními nebo prostě 
jen proto, že se peněz obvykle nedostává, a tak není politicky průchozí dávat je jinam 
než na území obce.  

Mikroregiony se tvoří nejvíce pro propagaci cestovního ruchu či infrastrukturní 
projekty, svoz odpadu, případně zajištění dopravní obslužnosti. Mohou mít i větší sílu 
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při vyjednávání s vyššími správními celky pro řešení společných problémů. Je zde 
nutná shoda politického vedení sdružených obcí. Jako vhodný nástroj pro výkon 
rodinné politiky se nám tedy nejeví. 

 

Místní akční skupiny 

Širší podpora rodinné politiky, zejména v případě malých obcí na venkově, 
může být zřejmě konána v rámci tzv. Místních akčních skupin (MAS). Úkolem Místních 
akčních skupin, tedy uskupení místního partnerství napříč sektory (veřejného, 
neziskového a podnikatelského), je především zajištění spolupráce a koordinace a také 
realizace místních rozvojových strategií a jejich naplňování. Jde především o to, aby 
se lidé spolu domluvili a na základě svých požadavků, a také svou aktivitou, ovlivnili 
rozvoj místa, kde žijí. Jako motivace jim k tomu, aby se tento způsob práce komunity 
co nejvíce rozšířil a na venkově zdomácněl, slouží možnost využít dotačních prostředků 
formou programů Leader - v tomto plánovacím období z Programu rozvoje venkova, 
v období od roku 2014 třeba i ve všech Strukturálních fondech, které budou mít regio-
nální rozměr. O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodují právě lidé v regionu - 
starostové, podnikatelé a občanská sdružení. Vzhledem k tomu, že jsou MASky 
navrhovány jako výkonné jednotky při implementaci strukturální pomoci pro venkovské 

oblasti, jsou zřejmě vhodnějším subjektem pro podporu rodinné politiky ve venkov-
ských oblastech než mikroregiony. Mikroregiony jsou víc řízené politickou reprezentací, 
MASky mají lepší podmínky i proto, že jejich primárním účelem je řešit problémy či 
požadavky místní komunity bez nutnosti shody s politickým vedením.  

 

Ukázka podpory rodinné politiky - příklad Ústí nad Labem 

Následující tabulka představuje oblasti rodinné politiky a přístup k jejich 
financování na modelovém příkladu města Ústí nad Labem. Bylo by zajímavé provést 
dotazníkové šetření napříč obcemi ČR. Sloupec „Ext. subjekty“ představuje případy, 
kdy obec má zájem na řešení dané problematiky, ale podporuje systematicky při 
řešení externí subjekty. 

 

Bydlení: ANO NE Ext. 
subjekty 

podpora obecních bytů   x   
hospodaření s obecními byty x     
podpora individuální výstavby   x   
kompenzace vyšších nákladů na bydlení   x   
sociální bydlení   x   
podporované bydlení   x   
možnosti půjček   x   
bydlení pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením   x   
krizové a asistované bydlení x     
Zaměstnanost: ANO NE Ext. 
podpora zaměstnanosti mimo činnost úřadů práce   x   
sociální podnikání    x x 
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Bezpečnost: ANO NE Ext. 
financování obecní/městské policie x     
možnosti finanční podpory/spoluúčasti při preventivně osvětové činnosti Policie 
ČR na školách, mezi seniory apod. x   x 

financování bezpečnostních opatření  
v dopravě 

zpomalovací prahy x     
informační tabule x     
radary x     
osvětlení přechodů x     
kamerové systémy x     
hlídané přechody u škol x     

Doprava vč. bezbariérovosti:  ANO NE Ext. 
podpora hromadné dopravy - podíl na financování veřejné dopravy x     
finanční dostupnost veřejné dopravy pro rodiny (s dětmi), zvýhodněné jízdné  x     
podpora osobní dopravy – parkování aj.   x   
doprava do škol   x   
doprava pro zdravotně postižené a seniory   x   
bezbariérové dopravní prostředky x     
bezbariérové dopravní zastávky x     

zklidňování dopravy 

značením x     
pěší zóny   x   
dohled u přechodů s pohybem dětí 
a u škol x     

Volný čas, zájmové aktivity a sdružení, kultura, rekreace:  ANO NE Ext. 
výstavba objektů pro sport, kulturu, rekreaci x     

podpora nestátních a dalších organizací 
realizujících volnočasové aktivity 

sport x   x 
kultura x   x 
dobrovolní hasiči x     

financování „obecních akcí pro rodiny“  
sportovní x   x 
kulturní x   x 
osvětové x   x 

Služby pro osoby se sníženou soběstačností:  ANO NE Ext. 

dostupnost sociálních služeb 

finanční a materiální podpora 
poskytovatelů sociálních služeb 
nad rámec zákona 

  x x 

poskytování prostoru v obecních 
médiích x     

komunitní plánování sociálních služeb x   x 
slevy MHD x     
zajišťování, donáška a příspěvek na obědy x     
pečovatelská služba x     
Služby pro rodiny: ANO NE Ext. 
sociálně-právní ochrana dětí - výdaje samospráv nad rámec státní dotace x     

zvyšování dostupnosti služeb a aktivit na 
podporu fungující rodiny 

zřizování     x 
finanční podpora x     
poskyt. prostor v objektech obce 
(zvýhodněný nájem, či bezplatně)  x     

poskytování prostoru v obecních 
médiích, jako jsou web atd.) x     

příspěvky na pořádání kulturních a společenských akcí x     
zřizování a finanční podpora zařízení občanské vybavenosti x     
pořádání vzdělávacích akcí pro různé cílové skupiny x     
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Služby péče o děti:  ANO NE Ext. 
zřizování mateřských škol podle školského zákona x     
zřizování jeslí (po tom, co už nejsou zdravotnickými zařízeními) x     
podpora zřizovatelů „alternativních“ služeb denní péče o děti x   x 
Informování občanů a propagace:  ANO NE Ext. 
periodika x     
obecní zpravodaje x     
televize   x   
internetové stránky x     
WiFi v obci x     
letáky x     
katalogy a internetové databáze sociálních a dalších služeb x   x 
Komunitní plán péče x     
Regionální informační systém komunitních služeb x     
Zdravotní péče:  ANO NE Ext. 
investice do vlastních zařízení   x   

 

Financování rodinné politiky obcemi má vzhledem k jejímu širokému tematic-
kému rozsahu široké spektrum možností. Hlavním zdrojem financí zůstává i nadále 
obecní rozpočet, jehož základní část je tvořena daňovými příjmy státu. Města již ze své 
podstaty velikou část rodinné politiky financují, jedná se o oblast základních a mateř-
ských škol, městské hromadné dopravy, základní bezpečnostní složku - městskou 
policii, výdaje na podporu kultury a sportu. Další systematická podpora rodinné politiky 
by měla být součástí strategického plánování obce. Jako vhodný nástroj se jeví využití 
nástrojů komunitního plánování (Plány komunitní péče). Základním předpokladem je 
vyčlenění prostředků na straně obce, zde je na komunálních politicích, zda si toto 
téma osvojí a jak velkou část prostředků na něj vyčlení či které téma rodinné politiky 
zvolí za svou prioritu.  

Vzhledem k tomu, že obecní rozpočty nemohou zcela sanovat všechny oblasti 
rodinné politiky a v návaznosti na obecnou důležitost tématu, jeho preferenci ze strany 
EU i státu, je vhodné vytvářet další podpůrné (finanční) nástroje nad rámec 
obecních rozpočtů. Vhodným nástrojem na základní nastavení jsou různé granty a 
dotace, ať už na krajské, státní či evropské úrovni. Zde je třeba brát v potaz, že pro 
systematický rozvoj rodinné politiky bude muset přesto obec do budoucna prostředky 
vyčlenit, minimálně pro udržitelnost případných projektů. 
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4. Závěr 

Tato publikace vznikla se záměrem shromáždit a vyhodnotit koncepční náměty 
a doporučení pro tvorbu rodinné politiky v obcích a krajích. Zaměřila se tedy na obecně 
platné principy a návody, ale i možnosti jejich modifikace a aplikace s ohledem na 
specifické podmínky jednotlivých obcí.  

Na rozdíl od řady jiných zemí jsou v ČR kompetence vyšších územně správních 
celků a regionů (v ČR krajů, jinde třeba spolkových zemí) omezenější a navíc i ty 
existující bývají méně využívané. To může být jeden ze zdrojů diferencovaného a často 
neujasněného přístupu ke koncipování a provádění krajské rodinné politiky, spolu 
s resortismem státní správy a samosprávy. Přitom zákonné kompetence krajských 
samospráv dávají prostor pro iniciativní a inovativní provádění krajské rodinné politiky 
a podněcování obcí v kraji k aktivitám ve prospěch rodin.  

Kraje by měly mít vypracované koncepce a metodiky rodinné politiky zohledňu-
jící specifické podmínky daného regionu, obcím by v této oblasti měly poskytovat 
finanční podporu, podněty, metodiku a potřebné informace. Podobnou roli by měl 
v tomto ohledu zaujímat i stát, jehož koncepce by vyjadřovala nastavení současných 
trendů a záměrů v oblasti rodinné politiky a jím vydávaná metodika by byla výrazem 
zobecněné zkušenosti rozvinuté výzkumnými akcemi a odbornými rozbory. Velmi 
potřebná je rovněž finanční podpora směrovaná k obcím ze strany státu, poskytování 
vzdělávání a oceňování úspěšných obcí a dalších subjektů, např. prostřednictvím 
soutěží, auditů apod. Specifika role obcí a měst v rodinné politice vyplývají především 
ze skutečnosti, že je zde nejbližší kontakt mezi subjekty a objekty rodinně-politických 
opatření a akcí, a tedy možnost na ně reagovat diferencovanými nástroji „šitými na 
míru“. Je zcela funkční, že přístupy a pojetí rodinné politiky jsou na lokální a národní 
úrovni odlišné. Argumentem pro potřebu místní rodinné politiky je rozmanitost potřeb 
a problémů rodin, kterou není možné plně efektivně podchytit opatřeními z centrální 
úrovně, majícími bezpodmínečně více či méně univerzální charakter. Spoléhat jen na 
ně by znamenalo nevyrovnanost pokrývání potřeb rodin společenskou podporou i riziko 
nespravedlivé distribuce pomoci právě s ohledem na vazbu mezi potřebami a pomocí. 

Možnosti a formy provádění regionální a lokální rodinné politiky jsou v kompe-
tenci volených zastupitelů. Jak ukazuje praxe i zahraniční zkušenosti, velmi záleží na 
jejich politické vůli i charismatu při koncipování a prosazování rodinně-politických 
záměrů. Lokální rodinnou politiku tedy nelze vytvořit bez jasné deklarace politické vůle 
představitelů obce a bez zajištění spolupráce s obyvateli obce. Východiskem 
koncipování rodinné politiky na lokální úrovni musí být znalost potřeb a zájmů rodin 
v obci. To by mělo být základem pro vytvoření koncepce rodinné politiky nebo na 
nejmenších obcích alespoň definovaného plánu a základních cílů podpory rodin. 
Koncepční a systematický přístup je žádoucí především vzhledem k dopadům procesů 
demografického stárnutí a diverzifikace forem rodinného soužití. Důležitou podmínkou 
účinnosti rodinné politiky přitom je vytváření stabilního prostředí pro rodiny a relativně 
jasných perspektiv a tomuto požadavku přispívá právě dlouhodobá koncepce podpory 
rodin. Zároveň je však třeba připomenout, že dlouhodobý charakter rodinné politiky 
zvyšuje nároky na zajištění jistého konsenzu v chápání cílů místní rodinné politiky, aby 
jejich naplňování nezhatila výměna politické reprezentace s příštím volebním obdobím. 

Hlavním atributem koncepčního přístupu je uvědomění si významu rodiny a 
potřebnosti ji podporovat, a to včetně vytvoření promyšleného plánu opatření a aktivit 
na lokální a regionální úrovni. To má vycházet ze systematického zjišťování a 
průběžného monitorování potřeb rodin a jejich členů při zohlednění fází rodinného 
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cyklu a různorodosti cílových skupin. Mělo by obsahovat stanovení cílů a formulování 
koncepčních záměrů na základě deklarované vůle a zmapovaných potřeb, nejlépe 
písemně a se stanovením harmonogramu a priorit. Důležité je také ustanovení 
kompetentního a zodpovědného orgánu a/nebo jmenování odpovědné osoby, tedy 
institucionalizace lokální rodinné politiky, průběžné diskutování a rozvíjení rodinné 
politiky s participujícími subjekty a také zajištění aktivního zapojení a informovanosti 
občanů a zpětné vazby pro všechny aktéry. Nezbytnou podmínkou úspěšné aplikace 
rodinné politiky je rovněž zajištění finančního krytí z různých zdrojů.  

Formy koncepčního přístupu v těch obcích, kde je podpora rodin rozvinuta, lze 
hierarchicky podle míry autonomie koncepce rodinné politiky utřídit do těchto kategorií: 

a)  obce reagují spíše živelně, ale citlivě a operativně na potřeby a zájmy rodin, 
 

b)  obce si stanoví základní linii, filozofii či zaměření a cíle podpory rodin, 
 

c)  plán, záměry nebo „náznak“ koncepce podpory rodin je součástí široce pojatého 
komunitního plánování (zde bývají zahrnuty jen ty aktivity, které jsou sociálními 
službami nebo jsou s nimi propojeny), 

 

d)  plán, záměry nebo „náznak“ koncepce podpory rodin je součástí široce pojatého 
strategického plánu rozvoje obce, 

 

e)  plán, záměry, nebo dílčí koncepce podpory rodin je součástí účasti v regionálním 
nebo celostátním projektu (např. Zdravá města), 

 

f)  obce si vytvářejí (relativně) samostatnou koncepci rodinné politiky (respektive plán 
rozvoje rodinné politiky) formulovanou v písemné podobě, její opatření bývají 
zpravidla s roční periodicitou konkretizována v akčních plánech podpory rodin.  

Z kvantitativního výzkumu mezi zástupci obcí vyplynulo, že stále výrazně 
dominují obce, které nemají sestavený plán rodinné politiky a ani do budoucna jeho 
vytvoření neplánují, přičemž provádění podpory rodin na základě písemného plánu 
nebo koncepce rozvoje rodinné politiky považuje za potřebné pouze třetina zástupců 
dotázaných obcí. Mezi pragmatické důvody odmítavého postoje k písemné koncepci 
rodinné politiky lze zařadit a) malou velikost obce, která představitelům staví bariéry v 
podobě personálních, finančních a časových možností, přičemž vedení obce údajně 
bývá s občany v blízkém kontaktu a jejich potřeby řeší průběžně; b) existenci 
systematizovaných opatření zaměřených na rodiny v obci v jiných existujících nebo 
vznikajících dokumentech (plánech rozvoje obce/strategických plánech obce, plánech 
rozvoje venkova, komunitních plánech rozvoje sociálních služeb aj.). V řadě odpovědí 
se však objevují také důvody, které svědčí o nepochopení role koncepčního přístupu 
k rodinné politice na lokální úrovni a často i o nepochopení role rodinné politiky 
obecně a úlohy obcí v ní. Další skupinu názorů odůvodňujících nepotřebnost 
písemných koncepcí rozvoje rodinné politiky pak lze označit jako distancování se od 
zodpovědnosti za rodinnou politiku na lokální úrovni. Jedná se především o názory 
zdůrazňující autonomii a nezávislost rodiny, do které by nemělo být nijak zasahováno, 
nebo naopak argumenty spatřující rodinnou politiku jako hlavní kompetenci státu. 
Setkáváme se i se zaměňováním rodinné politiky s řešením individuálních problémů 
konkrétních (problémových) rodin.  

Uspokojování potřeb rodin v obci nebo městě, zvláště má-li být koncepční a 
plánovité, musí reagovat na jejich skutečné potřeby a problémy. Řada obcí však 
realizuje své prorodinné aktivity pouze v reakci na aktuálně deklarované požadavky 
nebo na základě nesystematizovaných dlouhodobých zkušeností či neformálního 
setkávání s občany (v rámci obce menší velikosti), ačkoli takový přístup nemusí být 
vždy efektivní. Jak již bylo uvedeno, organizátor podpory rodin na obecní úrovni musí 
znát nejen potřeby občanů, ale i současný stav jejich uspokojování různými subjekty a 
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formami. To může být, alespoň dočasně, dostatečně známé i bez systematického 
zjišťování na menších obcích, ale již ne dost spolehlivé ve větších městech. Většina 
obcí zařazených do výzkumu potřeby rodin a občanů žijících na svém území nějakým 
způsobem zjišťuje. Nejčastěji to však je neformální cestou, například prostřednictvím 
rozhovorů zástupců úřadu s obyvateli, méně často jsou k tomuto účelu využívány 
výzkumy, dotazníková šetření či ankety, popřípadě diskusní skupiny nebo cílená 
setkání k řešené problematice. Tyto „formální“ kanály přitom výrazně častěji využívají 
větší obce a města v porovnání s těmi menšími. Zjišťování potřeb realizují nebo 
zajišťují ve většině případů sami pracovníci úřadu či členové zastupitelstva, případně 
s pomocí místních organizací, naopak profesionální agentury zajišťují aktivity v oblasti 
zjišťování potřeb občanů pouze minimálně, a to především ve velkých městech. 

V obcích, v nichž potřeby rodin nezjišťují, odůvodňují tuto skutečnost zejména 
argumentem, že v jejich obci tyto průzkumy nejsou potřeba. Jedná se většinou o menší 
obce, kde jejich zástupci na potřeby obyvatel mohou údajně reagovat operativně, bez 
nutnosti provádět cílené průzkumy potřeb. Obce argumentují též nedostatkem 
finančních a personálních kapacit či času. Obce všech velikostních kategorií tak často 
podceňují potřebnost a přínosy průběžného zjišťování potřeb svých obyvatel s ohledem 
na možnost adekvátně a včas na dané potřeby reagovat a plánovat potřebné změny do 
budoucna (např. pokud jde o kapacity služeb péče o děti). Zejména ve větších obcích 
by pak měly být akcentovány také přínosy formalizovaného přístupu ke zjišťování 
potřeb (možnost zahrnout širší okruh obyvatel, možnost využít sofistikovanější metody 
apod.).  

Místní rodinná politika je založena na kooperaci jednotlivých subjektů a 
síťování místních aktérů, založené na propojení aktivit různých aktérů jednotnou 
strategií nebo alespoň jejich provázání a koordinaci. Jedná se především o místní 
spolky a zájmová sdružení, nestátní neziskové a církevní organizace, firmy a podnika-
tele, odbory, bytová družstva apod., tedy o všechny subjekty (i se zdánlivě velmi 
odlišnými cílovými skupinami), které mají z různých důvodů zájem na tom, aby rodiny 
svůj každodenní život zvládaly buď ve vlastní kompetenci, nebo aby měly k dispozici 
potřebné služby. Obce mají v procesu síťování roli iniciátorů a moderátorů. Funkčnost 
takovýchto sítí závisí na tom, jak obce vnímají a naplňují svoji moderátorskou roli a 
uvědomují si, že pouze integrací nabídky všech místních aktérů rodinné politiky lze 
efektivně a účinně využít stávajícího potenciálu. 

Z koncepčních záměrů, strategií a projektů širšího významu, v jejichž 
rámci bývá řešena problematika rodinné politiky a z nichž se mohou obce při koncipo-
vání své rodinné politiky inspirovat, lze vyzdvihnout komunitní plány, Místní agendu 21, 
Místní akční skupiny (MAS). Inspirující roli mají celostátní projekty podporující pově-
domí o důležitosti rodiny, jako je Obec přátelská rodině, Společnost přátelská rodině či 
Firma roku. Podpůrnou roli mají také celostátně působící organizace, jejichž činnost se 
zaměřuje (také) na podporu rodiny, jako je například Síť mateřských center, Spolek 
pro obnovu venkova či Národní síť zdravých měst ČR.  

Komunitní plány mohou do velké míry „nahrazovat“ psanou koncepci lokální 
rodinné politiky nebo tvořit základ nepsané, ale systematické lokální rodinné politiky, 
zejména v menších obcích, kde není čas a prostor na kumulované „formality“ a ani 
v nich nadmíra formalit nemá smysl. Jsou tak velmi často využívány. Nezachycují ale 
v dostatečné míře podporu fungujících rodin a nástroje prvotní prevence oslabení 
funkcí rodiny. Naopak, jejich výhodou je dnes už široká obeznámenost a praktické 
uplatňování tohoto nástroje, stejně jako jistá míra obligatornosti jeho využití. 

Co se týče hledání inspirace a vzorů obcí při koncipování a realizaci rodinné 
politiky na lokální úrovni a jejich metodického vedení, z kvantitativního šetření 
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vyplynulo, že hlavním zdrojem metodického vedení činností obcí v oblasti rodinné 
politiky by měl být podle většiny dotázaných jak krajský úřad, tak Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Stejně tak je požadováno, aby tyto dvě instituce byly hlavním zdrojem 
informací o možnostech podpory rodin v obcích. V praxi však obce čerpají inspiraci a 
praktické informace většinou ze zkušeností jiných obcí, popřípadě od krajských 
úřadů. Naopak, Ministerstvo práce a sociálních věcí je zdrojem podnětů a informací 
v této oblasti jen pro třetinu dotázaných obcí. MPSV i krajské úřady přesto představují 
pro zástupce obcí klíčové aktéry v oblasti rodinné politiky a potenciální iniciátory aktivit 
na obecní úrovni, čehož by si měly být vědomy a svou roli v této oblasti by proto měly 
posílit a rozvinout. 

Zaměříme-li se na konkrétní oblasti, v nichž obce potřebují inspiraci a 
praktické informace, pak je nejčastěji čerpají z příkladů dobré praxe. Z nich se obce 
inspirují ohledně konkrétních aktivit a opatření cílených na podporu rodin a také 
informací o možnostech financování rodinné politiky. Ukazuje se potřeba například ná-
vodů, jak získávat finance formou dotačních programů či grantů, i návodů na získávání 
dalších zdrojů, jejichž nedostatek je považován za jednu z hlavních bariér aktivnější 
lokální rodinné politiky. Dále většina obcí postrádá zcela základní a zároveň klíčové 
informace o účelu a rozvojovém potenciálu rodinné politiky na úrovni obcí, což dokládá, 
jak velmi potřebné je metodické vedení a šíření informací dostupných co nejširšímu 
okruhu zájemců. Tyto informace by měly být šířeny „shora“, nejlépe ze strany MPSV a 
krajských úřadů. V případě, že by obce tuto základní znalost získaly, je pravděpo-
dobné, že by také vstřícněji přistupovaly k potřebě koncepčního, institucionálního a 
personálního zajištění rodinné politiky na lokální úrovni. Žádané jsou rovněž podněty 
pro spolupráci s jinými obcemi.  

Pokud se zaměříme na jednotlivé informační kanály, jejichž prostřednictvím 
se mohou obce o rodinné politice dozvídat, pak dotázaní jednoznačně nejvíce preferují 
informační portál dostupný na internetu následovaný pravidelným informačním servi-
sem prostřednictvím elektronické pošty, tedy takové formy, které jsou přístupné 
kdykoli širokému okruhu zájemců. Zájem je také o konference pořádané krajským 
úřadem, které se mohou cíleně zaměřovat na otázky lokálního charakteru a mohou se 
tedy na nich řešit konkrétní problémy daného kraje a účastníkům se na nich otevírá 
prostor k navazování spolupráce s jinými obcemi.  

Výsledky rozborů potvrdily, že obce potřebují nejen metodický návod týkající se 
koncepčního přístupu k lokální rodinné politice, ale také praktické náměty na řešení 
jejích dílčích oblastí. Proto na tuto monografii navazuje publikace, která se bude 
věnovat návrhům postupů a opatření při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a 
krajů v konkrétních oblastech prorodinných aktivit, jako jsou služby a aktivity na 
podporu rodiny, podpora rodin v oblasti bydlení, služby péče o děti, zaměstnanost, 
volný čas, bezpečnost a doprava.  
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Výtahy z oponentských posudků 

 

Ing. Mgr. Vít Janků 

Z pohledu pracovníka, který se lokální a regionální politikou zabývá téměř 20 let velmi 
vítám tento ucelený koncept, který nejen shrnuje dosavadní práci odborníků v této 
oblasti (kterých je stále nemnoho) ale pojmenovává trendy, kterými se rodinná politika 
bude ubírat. Umožňuje tak odpovědným pracovníkům krajů a obcí vidět souvislosti 
jednotlivých opatření na podporu rodiny a tak posílit celkový účinek. Ale autoři jdou 
ještě dál a poukazují na to, že zdánlivě s rodinou nesouvisející rozhodnutí z oblastí 
dopravy, investic, budování infrastruktury mohou mít na rodinu značný pozitivní nebo 
záporný dopad. Takto se ještě v mnoha obcích a městech České republiky neuvažuje. 
Jsem velmi potěšen, že z dlouholetého setkávání odborníků i pracovníků prorodinných 
organizací a samosprávy, společného uvažování a hledání cest, jak rodinám konkétně 
pomoci či spíše podpořit jeji plány a představy o kvalitním rodinném životě, se v této 
publikaci nic neztratilo, ale bylo dobře zužitkováno. Tato publikace pomáhá tomu, aby 
se rodinná politika dále vyvíjela a posouvala. Nemůžeme být, pakliže přijímáme úlohu 
podporovatele,  krok za současným životem rodin, ale jít s ním a nostalgicky nevzpo-
mínat, jak žila rodina ještě před 20 lety. "Co zas ty rodiny chtějí?" je nejen zoufalý 
výkřik pracovnice spravující mateřské školství ale i výzva pro nás být rodinám 
nablízku. Rodina se totiž bez pomoci samosprávy nakonec obejde, ale příjdeme o 
vzácnou možnost rozvinout a udržet normální život v obcích.   

Díky této publikaci čtenář dostane výborný přehled o jednotlivých oblastech, v kterých 
by měla být rodinná politika aktivní, ale také zažít nutnost provázanosti a koncepčnosti 
jednotlivých opatření. I dobře míněné "plácnutí do vody" v důsledku rodiny spíše 
nepřesvědčí o vážně míněné podpoře. Rodina je pro rozvoj života obcí dobrým partne-
rem, který i při malé podpoře plní ochotně. Je však zároveň citlivá na opravdovost a 
efektivitu nabízené podpory.  

 

Mgr. Marie Oujezdská 

Pro účely výzkumu na obcích bylo zvoleno dotazníkové šetření. Dotazník byl zaměřen 
na institucionální a personální zabezpečení komunální rodinné politiky v obcích. 
Zkoumal formulaci priorit, zda a jakým způsobem jsou v tomto procesu zjišťovány 
potřeby místních obyvatel i na jaké potřeby rodin obce svými opatřeními reagují. Pro 
pojmenování reálných úkolů obcí při zavádění koncepčních kroků pro pojmenování 
reálných úkolů obcí při zavádění koncepčních kroků považuji návratnost odpovědí za 
postačující. Skutečnost, že návratnost dotazníku narůstala s velikostí obce, vnímám za 
důkaz toho, že potřeba koncepčních opatření (nejen RP) roste s velikostí obce, přičemž 
velikost obce je zástupným kritériem pro vyjádření úrovně vzájemných vztahů mezi 
občany a znalosti jejich potřeb. 

Závěry prokazují oprávněnost uvedených tvrzení obecné povahy o významu, principech 
a   cílech LRP i úroveň jejich recepce v obcích. Šíře zkoumaných otázek přispívá ke 
komplexnosti pojetí daného tématu. 

Závěry podporují vznik dalších koncepčních materiálů lokální rodinné politiky na 
různých úrovních a zapojení aktérů RP tím, že velmi názorně a systematicky popisují 
kroky vedoucí k vytvoření koncepce či mapují význam činnosti jednotlivých aktérů RP. 
Publikace shrnuje rovněž náměty pro další pokačování práce MPSV v oblasti LRP. 
Závěry vyplývající z uvedených šetření potvrzují správnost a potřebnost zvoleného 
tématu i způsobu jeho zpracování.    
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