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Abstrakt 
 

Obsahem této monografie jsou především návrhy postupů a opatření při provádění 
rodinné politiky na úrovni obcí a krajů v dílčích oblastech, jako jsou služby a aktivity 
na podporu rodinného života, služby péče o děti, bydlení, zaměstnanost, volný čas, 
bezpečnost a doprava. Obecná východiska, která byla podrobněji popsána v publikaci 
Kuchařová V., Svobodová K., Šťastná V., Podrápský F.: „Rodinná politika na úrovni 
obcí a krajů. Principy a východiska. Praha. VÚPSV, v.v.i., 2014”, jsou zde rozpracována 
do souhrnu rodinně-politických opatření, která lze realizovat a specifikovat pro obce 
různých velikostí, s různou sociodemografickou strukturou a ekonomickými podmín-
kami. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role těch 
subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých krajů 
a obcí. 

Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků 
a praktických zkušeností, 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.  

V projektu je použita kombinace výzkumných metod, zahrnující sekundární analýzu 
dokumentů, výběrové šetření zacílené na představitele obcí na území celé ČR a 
kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s představiteli krajských, 
městských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Využity byly strategické dokumenty 
obcí a krajů, dokumenty vydávané relevantními organizacemi a rovněž přihlášky obcí 
do soutěže Obec přátelská rodině jako zdroj příkladů dobré praxe.  

 

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

 

 

Abstract 

This publication primarily presents suggestions for procedures and measures to be 
taken when implementing family policy on the municipal and regional levels in such 
fields as services and activities supporting family life, childcare services, housing, 
employment, leisure time, security and transportation. General foundations, which 
have been described in detail in the publication „Family policy on the municipal and 
regional levels. Principles and foundations” by V. Kuchařová, K. Svobodová, A. Šťastná 
& F. Podrápský (2014, VÚPSV, v.v.i.) are here developed into a collection of family 
policy measures which can be implemented in and optimized for municipalities of 
varying sizes, with a different socio-demographic structure and different economic 
conditions. While formulating the presented proposals we have taken into account the 
expectations, demands and roles of the bodies which would be the ones to implement 
such measures in the real conditions of their regions and municipalities. 

The proposed measures have been derived by mapping the existing expert knowledge 
and practical experiences, 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 project builds on a combination of research methods, including the secondary 
analysis of documents, a sample survey targeted at representatives of municipalities 



in the whole of the Czech Republic, and a qualitative research conducted using semi-
structured interviews with representatives of regional and municipal authorities and 
experts. Municipalities’ strategic documents, documents published by relevant organi-
sations, as well as applications to the annual “Family Friendly Municipality” contest 
have been used as a source of best practice examples. 

 

Key words: family policy; local family policy; regional family policy; family policy 
measures; recognition and support for families 
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Úvod 

Spolu s narůstajícím zájmem o rodinnou politiku, nejen praktickým, ale také 
politickým a odborným, se prohlubuje vědomí potřebnosti realizovat ji specifickými 
formami na různých úrovních - státní, regionální a lokální. Třebaže už při prvním počinu 
koncipování rodinné politiky českého státu (Národní koncepce rodinné politiky, MPSV, 
2005) byla deklarována potřeba podporovat vytváření vlastních rodinně-politických 
opatření podle místních a regionálních potřeb, trvalo delší čas, než tato deklarovaná 
potřeba začala nacházet výraznější politickou a odbornou podporu. V roce 2008 MPSV 
vydalo metodickou publikaci o lokální a regionální rodinné politice (Rodinná politika na 
úrovni krajů a obcí), která ji v základních obrysech přibližuje zainteresovaným odbor-
níkům i laikům, nicméně spíše oslovuje ty, kteří již nějaké povědomí o smyslu rodinné 
politiky na těchto úrovních mají, a má omezené možnosti přesvědčit "nepřesvědčené" 
či dokonce odpůrce. Podle našich průzkumů obce, které již v nějaké formě uskutečňují 
rodinnou politiku, vyjadřují zájem o podrobnější informace či metodiku. Také se 
ukázalo, že místní rodinná politika je vnímána svými odpůrci či pochybovači velmi roz-
dílně, počínaje názorem, že to, co obec dělá pro své obyvatele, je vždy svým 
způsobem určeno pro rodiny, až po názor, že provádět rodinnou politiku na obci je 
zbytečné vnášení formálnosti, kam nepatří, a zasahování do soukromého života. Přitom 
zastánci různých názorů ve své obci často reálně provádějí obdobná opatření ve pro-
spěch či na podporu místních rodin, vesměs jim však chybí koncepce a systematičnost 
opatření. 

V současné době není uspokojivě rozvinuta praxe vytváření regionálních, příp. 
lokálních programů podpory rodin a není vždy zajištěna institucionální základna jejich 
systematické podpory. Ačkoliv obce a města realizují řadu opatření ve prospěch dětí, 
seniorů či celých rodin, je to do velké míry v rámci jejich zákonných povinností 
(v přenesené působnosti), příp. jako podpora iniciativ neziskového sektoru, zatímco 
většinou nemají vlastní koncepci rodinné politiky a chybí jim zkušenosti v tom, jak 
komplexněji zabezpečit potřeby rodin a jak využívat svých kompetencí. Často jim chybí 
(schopnost získat) znalosti o potřebách rodin, jak funkčních, tak problémových, které 
lze nejlépe uspokojovat na lokální úrovni. Mnohé obce a města jsou si toho vědomy a 
jsou otevřeny podnětům a metodické podpoře od státu a krajů. 

Na tuto skutečnost reaguje projekt, zadaný Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, „Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich 
zavádění v praxi“, který se realizoval v roce 2012, a z něhož vychází tato publikace. 
Navazuje na studii „Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska“ 
(Kuchařová, V., Svobodová, K., Šťastná, A., Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014), která se 
zaměřuje zejména na teoreticko-koncepční a metodologická východiska koncipování 
lokální a regionální rodinné politiky. Ve zde předkládané publikaci jsou východiska 
rozpracována do souhrnu rodinně-politických opatření realizovatelných na úrovni obcí 
a krajů, a to s ambicí podle možností specifikovat tato opatření pro obce různých 
velikostí, které mohou mít v této oblasti odlišné podmínky, možnosti, reálné problémy 
i záměry, mj. s ohledem na jejich teritoriální příslušnost a sociodemografickou struk-
turu. Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních poznatků a 
zkušeností, vč. příkladů dobré praxe. Shromážděné poznatky jsou analyzovány z hle-
diska možností jejich využití v rámci stávajících legislativních norem a ekonomických 
podmínek. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role 
těch subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých 
krajů a obcí. 
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Jak se ukázalo z rozboru dokumentů i empirického šetření, které jsme v rámci 
projektu provedli, zájem představitelů obcí o rozvíjení lokální rodinné politiky je 
diferencovaný. Obecně lze říci, že s rostoucí velikostí obce roste zájem o provádění 
koncepční lokální RP a o získání informací, jak ji realizovat. Mnohé obce, zejména ty 
menší, očekávají informace a metodické vedení z krajského úřadu nebo MPSV. Bez 
ohledu na velikost obce jsou nejčastějším zdrojem inspirace zkušenosti a příklady 
dobré praxe z jiných obcí. Velkou roli hraje, když jsou v obci aktivní neziskové 
organizace, které se zaměřují na rodiny, příp. děti nebo seniory. 

Důležitou podmínkou provádění rodinné politiky na úrovni obcí je to, aby bylo 
obecných i místně specifických cílů rodinné politiky dosahováno komplementárně na 
úrovni státu, regionů a obcí. 

Stát má vůči komunální rodinné politice plnit především roli koncepční, a také 
metodickou a informační. Stát by dále měl svou daňovou a dotační politikou zajistit, 
aby kraje a obce měly finanční zdroje nejen na podporu rodin v rámci svých přenese-
ných působností, ale podpořit i jejich samosprávnou roli, stejně jako poskytnout 
finanční podporu neziskovým i dalším organizacím zaměřujícím se ve své činnosti na 
rodiny.  

Hlavním smyslem krajské rodinné politiky je kooperace s obcemi a vytváření 
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. Stejně jako stát by i kraje měly vycházet z jasně 
formulované koncepce a mít dostatečnou institucionální a personální základnu. Dle me-
todického materiálu MPSV by kraje měly mít v rodinné politice úlohu reprezentativní, 
koncepční, koordinační, organizační a informativní (Rodinná politika 2008). Záměry 
kraje a obcí by se měly vzájemně doplňovat a posilovat. 

Úloha obcí v rodinné politice by měla mimo jiné spočívat v iniciování prorodin-
ných aktivit a k podněcování obyvatel k aktivní participaci na těchto aktivitách, 
v realizaci prorodinných aktivit a podpoře služeb pro fungující rodiny i rodiny se 
specifickými potřebami, v propagaci rodinné politiky a také v informování občanů o 
celkové situaci rodin a prorodinných opatřeních v obci i na regionální a celostátní úrovni 
(Rodinná politika, 2008). Důležitou podmínkou účinnosti rodinné politiky přitom je 
vytváření stabilního prostředí pro rodiny s relativně jasnými perspektivami.  

Na všech úrovních se rodinná politika realizuje jako průřezová, dotýkající se 
všech stránek života rodin, a proto se na jejich podpoře podílí státní správa a samo-
správa v řadě sfér své působnosti spolu s řadou dalších subjektů. Současně zde má 
nezastupitelnou aktivní roli objekt rodinné politiky - rodiny a jejich (svépomocné) 
organizace. Jedním z poslání rodinné politiky je posilovat autonomii rodin a jejich 
kompetence, a to jak oceňováním přínosu rodin, tak dle potřeby poskytováním včasné 
podpory. Potřeba místní rodinné politiky vyplývá z rozmanitosti potřeb a problémů 
rodin, kterou není možné plně efektivně podchytit pouze opatřeními z centrální úrovně, 
která mají více či méně univerzální charakter a nemohou reflektovat místní či individu-
ální rozdíly. Spoléhat jen na státní intervenci by vedlo k nevyrovnanosti pokrývání 
potřeb rodin společenskou podporou i riziku nespravedlivé distribuce pomoci. Z tohoto 
hlediska pak mohou i jednotlivé kraje představovat příliš rozsáhlé a heterogenní 
prostředí. 

Význam lokální i regionální politiky však byl doposud podceňovaný, a to jak ve 
výzkumu, tak většinou v praxi státních a samosprávných orgánů. Současně s 
prosazováním vládní rodinné politiky v posledních 15 letech čeští experti upozorňují na 
nezastupitelnost podpory rodin na obcích a nutnost vytvoření jejích finančních a kom-
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petenčních podmínek. Význam nižších úrovní rodinné politiky je uznáván i ve většině 
zemí Evropské unie. Jak uvádí Kuronen (2010), rostoucí význam rodinné politiky na 
regionální a lokální úrovni patří v současné době dokonce mezi hlavní trendy v oblasti 
rodinné politiky v Evropě. Zvyšuje se význam místních samospráv a narůstá jejich 
odpovědnost a autonomie ve vztahu k relevantním otázkám rodinné politiky. Zároveň 
roste význam neziskových organizací a sítí různých aktérů při prosazování rodině 
příznivých přístupů.  

Pro regionální a lokální politiku jsou vyžadovány jako základní principy subsidi-
arita, cílenost, otevřenost, institucionální báze a spolupráce různých subjektů působí-
cích ve sféře veřejné, soukromé a neziskové (kraje, obce, NNO a zájmová sdružení, 
spolky, kluby i komerční sektor-zaměstnavatelé). Propojení jejich aktivit lze nejlépe 
zajistit na lokální úrovni. Podle principu subsidiarity pak musí být obcím a krajům 
ponecháno rozhodování o formě jejich rodinné politiky (Rodinná politika, 2005). 
Obecně je ovšem státu přiznávána metodická a konzultační role.  

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. Proto se v nich prolínají aspekty sociální a bytové politiky, služeb pro rodiny, 
primární prevence negativních jevů zejména prostřednictvím volnočasových aktivit dětí 
a celých rodin, prevence sociálního vyloučení, bezpečnosti i otázky dopravní a komuni-
kační. 

Účelem této publikace je proto nabídnout souhrn úspěšných opatření a postupů 
jak ve vybraných oblastech rodinné politiky, tak při jejím koncipování ve vybraných 
krajích a městech, kde již mají dlouhodobější zkušenosti a mnohé úspěchy. To by mělo 
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. Soubor opatření zahrnuje spektrum nástrojů, 
které mohou obce volit, aplikovat a adaptovat podle svých aktuálních potřeb a vývojo-
vých záměrů. Je založen na zmapování dosavadních poznatků, zkušeností a příkladů 
dobré praxe zaznamenaných v posledních letech.  

Tematickým metodickým kapitolám předchází část, která na příkladech tří krajů 
a tří měst ukazuje, jak vzniká a rozvíjí se koncipování, prosazování a uskutečňování 
rodinně-politických záměrů. 

Další kapitoly přinášejí konkrétní doporučení a ukázky dobré praxe v hlavních 
oblastech rodinné politiky, jak je autorky textu vybraly podle toho, jak se ukazují být 
závažnými či prioritními v rámci místní a krajské rodinné politiky. Škála oblastí, kterých 
se rodinná politika na místní úrovni dotýká, je velmi široká a ve své komplexnosti 
v jedné studii jen těžko postihnutelná, proto jsme pro podrobnější rozbor toho, co 
obce dělají, mohou nebo mají dělat, vybraly pouze hlavní aktivity s nejbližším vztahem 
k potřebám a zájmům rodin. Tak bylo vytvořeno sedm tematických oblastí, jimž jsou 
jednotlivě věnovány druhá až osmá kapitola této monografie: služby a aktivity na 
podporu rodiny, bydlení, služby péče o děti, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a 
doprava. Jedná se ve své podstatě o metodické kapitoly, které mají jednotlivým obcím, 
ale také krajům a MPSV, sloužit jako praktický přehled možných opatření lokální 
rodinné politiky doprovázený názornými příklady dobré praxe z obcí, v nichž vybraná 
opatření dobře fungují. Podle vyjádření představitelů obcí jsou to právě příklady dobré 
praxe, co je pro ně nejvíce inspirativní v rámci informačních kampaní a metodických 
školení.  

Předkládaná monografie vychází z několika zdrojů. Jednak z výsledků kvantita-
tivního a kvalitativního šetření provedeného v rámci tohoto projektu, dále z dokumentů 
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soutěže Obec přátelská rodině a v neposlední řadě z různých písemných zdrojů, 
zejména dokumentů a publikovaných materiálů obcí, organizací a dalších aktérů.  

 

Kvantitativní šetření 

Pro účely kvantitativního šetření na obcích bylo zpracováno dotazníkové šetření. 
Všechny obce v ČR byly obeslány na jejich dostupné e-mailové adresy a byly jim 
nabídnuty dvě možnosti elektronického vyplnění a vrácení dotazníku.1 Po vyčistění 
datového souboru od neúplných a duplicitních dotazníků vznikl datový soubor 
obsahující odpovědi od 627 obcí. Při celkovém počtu 6 251 obcí v celé České republice 
se tedy jedná o 10% návratnost. Zastoupení obcí jednotlivých velikostí ve výzkumném 
vzorku v porovnání se situací v ČR bylo nerovnoměrné2: podhodnoceny byly nejmenší 
obce, ve kterých byla návratnost dotazníku nejnižší. Obce o velikosti 1 000-2 000 
obyvatel jsou ve výzkumném vzorku zastoupeny ve stejné míře jako v celé České 
republice. Naopak, obce nad 2 000 obyvatel jsou ve výzkumném vzorku nadhodno-
ceny, neboť návratnost dotazníku narůstala spolu se zvyšující se velikostí obce. 
Z těchto důvodů jsou výsledky šetření na obcích zkoumány primárně v třídění podle 
velikostní kategorie obce.  

 

Tabulka č. 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 

 

Také porovnání zastoupení jednotlivých krajů podle skutečného podílu obcí 
v nich v rámci celé republiky a jejich podílu ve výběrovém souboru ukazuje, že 
zastoupení obcí, které vyplnily dotazník, není reprezentativní. Pět krajů je v šetření 
v tomto smyslu více nebo méně podhodnoceno (Středočeský, Jihočeský, Kraj Vysočina, 
Jihomoravský, méně Zlínský), výrazněji nadhodnocen je v důsledku vysoké návratnosti 
jeden (Moravskoslezský). Celkově nejvyšší návratnost byla zaznamenána v Hlavním 
městě Praze, kde odpověděla polovina z dotázaných městských částí, avšak při nízkém 
celkovém počtu jednotek, takže to celkovou strukturu výběrového souboru nepozna-

                                          
1  V Hlavním městě Praze bylo obesláno 22 městských částí. 
2  Blíže viz: Kuchařová, V., Svobodová, K., Šťastná, A., Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014 
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menalo. Sledování krajských diferencí je další základní formou třídění shromážděných 
dat. 

 

Tabulka č. 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. 

 

Kvalitativní šetření 

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 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.  

Rozhovory s aktéry rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, v nichž je rodinná 
politika již s úspěchem realizována, se mj. staly podklady pro samostatnou kapitolu 
obsahující případové studie tří vybraných krajů (Jihomoravský kraj, Královéhradecký 
kraj a Kraj Vysočina) a tří měst na území těchto krajů (Brno, Hradec Králové, Třebíč). 
Kritériem pro výběr kraje byla existence koncepce regionální rodinné politiky, kritériem 
pro volbu města bylo jeho úspěšné umístění v soutěži Obec přátelská rodině. 
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1. Příklady koncipování rodinné politiky ve 
vybraných obcích a krajích 

Tato kapitola přináší 6 krátkých případových studií ze tří vybraných krajů 
(Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina) a tří měst na území těchto 
krajů (Brno, Hradec Králové, Třebíč), které se různou měrou snaží o rozvoj regionální 
rodinné politiky. Jednotlivé texty jsou založeny na informacích z veřejně dostupných 
dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů s aktéry rodinné politiky na úrovni krajů 
a obcí, které byly provedeny v průběhu našeho projektu. Hlavním kritériem pro výběr 
kraje byla existence koncepce regionální rodinné politiky, kritériem pro volbu města 
bylo jeho úspěšné umístění v soutěži Obec přátelská rodině. Rozhovory byly zaměřeny 
na tyto otázky: 

Co vedlo k tomu, že kraj či obec vzal/a rodinnou politiku za svou? Kdo byli 
hlavní iniciátoři tohoto procesu? Jaké kroky již byly učiněny? Jak se podařilo získat 
podporu politiků? Co vedlo k vytvoření koncepce rodinné politiky? Jaký je reálný 
praktický přínos tohoto dokumentu a jaké má limity? Jaké překážky byly dosud 
překonávány? Čeho (ne)bylo dosaženo? Jakých zkušeností aktéři rodinné politiky 
nabyli - co se naučili, co je třeba překvapilo? Jakou roli v rozvoji regionální rodinné 
politiky hraje a mělo by hrát MPSV, kraje a obce? 

Jednotlivé studie3 odrážejí témata, která byla pro daný kraj či město 
v rozhovorech s místními aktéry rodinné politiky nosná, a závěrečná kapitola shrnuje 
jejich názory na vybraná témata.  

1.1 Jihomoravský kraj4 

Jihomoravský kraj (JMK) byl prvním z krajů, které rodinné politice začaly 
věnovat systematickou pozornost. Jeho kroky jsou dodnes zdrojem inspirace pro 
ostatní kraje. Jitka Crhová se jako zaměstnankyně krajského úřadu JMK dostala do 
úzkého kontaktu s problematikou krajské rodinné politiky ze dvou různých pracovních 
pozic - nejprve jako tajemnice hejtmana docházela na setkání Pracovní skupiny pro 
rodinnou politiku, která zde vznikla při sociálním odboru v roce 2006. Později zde 
v roce 2011 začala pracovat jako vedoucí oddělení rodinné politiky, a to do jara roku 
2012. Kraj zastupovala i jako členka Poradního sboru pro rodinu na brněnském 
magistrátu. Náš rozhovor probíhal v červnu 2012, tedy poměrně krátce po jejím 
odchodu z krajského úřadu. Rodinná politika, jak sama říká, je její srdeční záležitost, 
věnovala se jí ještě před zapojením do výše zmíněných aktivit na krajském úřadě, byť 
na dobrovolnické bázi - spolupořádala programy pro rodiny. Tato zkušenost z nezisko-
vého sektoru velmi ovlivnila její osobní náhled a postoj k problematice rodinné politiky 
- „vždycky jsem byla spíš na straně žadatelů a osob, které ví, jak je těžké pro rodiny 
něco udělat a jak složité je, aby si akce a pobyty třeba mohly zaplatit, zvlášť ty rodiny, 
které mají více dětí“. Dalším významným zdrojem pro její práci byla její obeznámenost 
se systémy podpory rodin v Dolním Rakousku a v Německu. 

                                          
3  V textech jsou užívány přímé citace výpovědí respondentů ve znění jejich doslovného přepisu. Všichni 

respondenti měli možnost se s výslednými texty seznámit a vyjádřit se k jejich obsahu, studie jsou do 
této publikace zařazeny s jejich souhlasem.  

4  Tato studie vznikla na základě rozhovoru s PhDr. Jitkou Crhovou ze dne 28. 6. 2012 a veřejně dostupných 
dokumentů. 
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Počátky systematického rozvoje rodinné politiky 

Krajský úřad určité aktivity na podporu rodin realizoval dlouhodobě, ovšem bez 
systematického přístupu. Dle Jitky Crhové se rodinná politika na krajském úřadě začala 
rozvíjet díky iniciativě neziskových organizací a vstřícnosti tehdejšího hejtmana Stani-
slava Juránka (KDU-ČSL), který byl rodinné politice velmi nakloněn, a tudíž i tyto 
organizace měly jeho podporu. I když ne všechny podněty se podařilo prosadit hned, 
pro některé z nich musel „uzrát čas“, než byly podpořeny: 

…postupem doby, a vím, že to byla také iniciativa právě neziskovek, např. 
z Národního centra pro rodinu, jejího tehdejšího ředitele pana doktora Zemana, 
který byl v té době vícekrát za tehdejším panem hejtmanem, inženýrem 
Juránkem. Byl za ním s tím, že by bylo potřeba pro rodinnou politiku něco 
udělat, nejlépe na kraji zřídit místo referenta pro rodinnou politiku, prostě 
člověka, který by to vzal za své a který by se tomu věnoval v rámci své pracovní 
náplně. Protože každý ví, jak to vypadá, když věci jen tak neadresně leží na 
stole a čeká se, jestli se jich někdo ujme nebo neujme. To je vždycky složité. 
Takže tato věc se objevila vícekrát, ale nikdy to nedošlo tak daleko, že by 
skutečně došlo ke zřízení pracovního místa referenta pro rodinnou politiku. 

V roce 2006 byla při Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zřízena Pracovní 
skupina pro rodinnou politiku Jihomoravského kraje, složená ze zástupců úřadu 
a neziskových organizací.5 Její členkou se za Kancelář hejtmana stala i Jitka Crhová. 
Jak tato pracovní skupina vůbec vznikla, kdo tehdy inicioval její ustavení? K tomu Jitka 
Crhová podotýká: „Mám za to, že to iniciovaly právě neziskovky, ale nechtěla bych teď 
spekulovat..., jak to bylo. V každém případě to byl soulad neziskových organizací, 
politických představitelů... a celková konstelace, která prostě byla v tu chvíli vhodná..., 
sama jsem se o to také nějakým způsobem snažila.“ O aktivitách pracovní skupiny 
říká: „V této pracovní skupině jsme začali mluvit o tom, co je třeba udělat, aby se 
rodinná politika lépe uchopila a konkretizovala. Uvědomovali jsme si, že všichni víme, 
jak je rodinná politika potřebná, všichni víme, že je to věc průřezová, že ať se podíváte 
na jakýkoliv obor lidské činnosti, tak se do něho může promítnout pohled rodinné 
politiky. Ale současně všichni také víme, jak těžké je to nějakým způsobem konkre-
tizovat, tedy kdo a co má dělat. Takže, tato pracovní skupina se začala zabývat tím, 
jak dát rodinné politice v našem kraji „tvář“. I proto byl následovně vytvořen materiál 
Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje. Ten vznikl v roce 2008, byl schválený 
zastupitelstvem a v něm už byly definovány všechny základní linie rodinné politiky, na 
které se Jihomoravský kraj soustředí.“ 

Krajský web „Rodinná politika Jihomoravského kraje“ zmiňuje též návaznost 
Koncepce na Národní koncepci rodinné politiky, dokument MPSV, ve kterém je jedním 
z uvedených cílů koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů. Koncepce 
měla napomoci jak ke zvýšení účinnosti již realizovaných opatření, tak také k realizaci 
nových. 

Pokud jde o proces vzniku tohoto dokumentu, podle Jitky Crhové kraj zadal 
tento úkol Národnímu centru pro rodinu: „A tehdy to už byla paní doktorka Oujezdská, 
která na tom se svým týmem pracovala - ve spolupráci s touto pracovní skupinou, 
jejímiž členy byly také různé neziskové organizace působící v rámci kraje, plus my jako 
pracovníci krajského úřadu. Společně jsme to připomínkovali, posílali jsme své podněty 
a návrhy, až vznikl finální materiál...“ Jitka Crhová si nevzpomíná, že by formulování 

                                          
5  Nyní jsou členy komise vedle zástupců krajského úřadu zástupci Magistrátu města Brna, Centra pro 

rodinu a sociální péči Brno, Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, Národního centra pro rodinu, Sítě 
mateřských center a Rady seniorů ČR. (http://www.rodinnapolitika.cz/pracovni-skupina-jmk) 
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Koncepce, respektive čtyř základních oblastí opatření (k obsahu Koncepce viz níže) 
provázely zásadní rozpory, neboť všichni zúčastnění zřetelně vnímali jejich vnitřní 
logiku a provázanost. Diskuse byly vedeny spíše o obsahu jednotlivých oblastí: „Ale 
vzpomínám si, že to bylo opravdu v takové atmosféře vzájemné shody a společné 
snahy tam něco smysluplného doplnit, co by tam mělo patřit.“ Verze Koncepce z roku 
2008 byla v roce 2010 ještě novelizována, šlo však jen o dílčí, spíše formální a 
technické úpravy.  

Na jaře roku 2009 bylo v rámci sociálního odboru zřízeno pracovní místo 
referenta pro rodinnou politiku a uskutečnilo se setkání se zástupci obcí, jehož 
cílem bylo rozšíření povědomí o této oblasti a navázání vzájemné spolupráce. V roce 
2010 zastupitelstvo schválilo první Akční plán prorodinných aktivit na rok 2010. 
Tato oblast se pak stala i jednou z priorit strategického dokumentu Program 
rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013.6 V roce 2011 bylo v rámci 
sociálního odboru založeno oddělení rodinné politiky, jehož vedoucí v letech 2011- 
2012 byla Jitka Crhová. V roce 2012 mělo toto oddělení 3 pracovníky.7  

To, že JMK začal rozvíjet rodinnou politiku s tak velkým náskokem a intenzitou 
ve srovnání s ostatními kraji, si Jitka Crhová vysvětluje příznivou konstelací, která 
spočívá v zázemí kvalitních prorodinných neziskových organizací v místě, zapojení 
osob, které se o rozvoj rodinné politiky chtěly zasadit, a aktivní podpoře politické 
reprezentace, která přesahuje volební období.  

Já si myslím, že je to vždycky o lidech, že je to prostě o tom, že tady opravdu 
od samého počátku byli lidé, kteří se za rodinnou politiku „brali“. Vezměte si, že 
v Brně je Národní centrum pro rodinu. Je tady velké Centrum pro rodinu a 
sociální péči, které myslím funguje velmi dobře. Významné centrum pro rodinu 
je také v Hodoníně, ale i v dalších městech. Je tu také velmi hustá a aktivní síť 
mateřských center... A potom, prostě vždycky jde o to, jestli nastane taková ta 
konstelace, kdy se sejde více lidí z různých oblastí, kteří si řeknou - zasadíme se 
o to, jdeme do toho. Rodinné politice na krajské úrovni otevřel dveře předchozí 
pan hejtman. A současný pan hejtman na to navázal. 

Marie Oujezdská8 ještě připomíná bezprostřední blízkost na rodinnou politiku 
orientovaného Dolního Rakouska jako významný zdroj inspirace pro aktivity JMK. 

  

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje (2010) představuje co do 
rozsahu úsporný, pouze jedenáctistránkový dokument. Otevírá jej úvodní kapitola, 
poté následuje obecná část, která obsahuje preambuli, respektive prohlášení o podpoře 
rodinné politiky, stručnou kapitolu věnovanou demografické situaci v kraji a definuje 
cíle rodinné politiky JMK (viz níže). Věcná část na úrovni konkrétních dílčích opatření 
popisuje čtyři oblasti opatření, které mají vést k naplnění vytčených cílů. Dokument 

                                          
6  http://www.rodinnapolitika.cz/o-nas/historie 
7  Oddělení rodinné politiky bylo od 1. 3. 2013 zrušeno, oblast rodinné politiky byla zařazena do gesce nově 

vzniklého oddělení v rámci odboru sociálních věcí, kterým je oddělení sociální práce, SPO a rodinné 
politiky. 

8  rozhovor s Marií Oujezdskou ze dne 21. 6. 2012 
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uzavírá kratičká závěrečná kapitola. Jak již bylo výše zmíněno, Koncepce je naplňována 
v rámci ročních akčních plánů podpory rodiny.9 

 

Jak zmiňuje text Preambule (Koncepce, s. 2), hlavním zájmem rodinné politiky 
JMK je podpora rodinné politiky v obcích, a to zejména v těchto oblastech:  

• podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny,  
 

• podpora harmonizace rodinného a profesního života,  
 

• podpora utváření prorodinného klimatu,  
 

• podpora zdravého životního stylu. 

 

Hlavním cílem rodinné politiky Jihomoravského kraje „…jako politiky průřezové 
je podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro 
rodiny. A umožnit tak jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v napl-
ňování jak rodičovských, tak i profesních plánů. Výchovou k partnerství, manželství a 
rodičovství utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za 
její stabilitu a funkčnost. K dosažení cílů RP je potřeba vytvářet nezbytné finanční 
zdroje zejména v rámci již existujících dotačních titulů jednotlivých odborů krajského 
úřadu.“ (Koncepce, s. 6) 

 

Specifické cíle rodinné politiky Jihomoravského kraje jsou vymezeny takto: 

1.  Podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních vztazích. Její 
opatření se tedy nezaměřují v první řadě na podporu jednotlivých členů rodiny, ale 
na usnadnění výkonu funkcí, za něž nese odpovědnost rodina. 

2. Podpora svobodné volby rodiny týkající se velikosti rodiny, míry profesního zapojení 
rodičů, způsobu péče o děti a další závislé členy rodiny. 

3. Předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.  

4. Tvorba prorodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě společenských subjektů.  

(Koncepce, s. 6)  

 

Vytyčené cíle rodinné politiky jsou naplňovány v rámci čtyř níže citovaných 
oblastí opatření. Pro názornost jednotlivé oblasti uvádíme i s výčtem dílčích konkrétních 
opatření (Koncepce, s. 7-10).  

 

  

                                          
9  Dle výpovědi Jitky Crhové se akční plány rok od roku příliš nemění, jsou závislé na množství finančních 

prostředků na daný rok v rámci krajského rozpočtu a na tom, jaký objem financí se podaří vyčlenit pro 
rodinnou politiku. 
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Opatření 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování 
rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině 

Podpora je určena státním subjektům s krajskou působností a neziskovým organizacím, 
které pracují s konkrétními cílovými skupinami. 

1.1 Opatření v oblasti materiální pomoci: 

1.1.1  Slevy pro rodiny 

1.1.2  Dotační programy na podporu prorodinných aktivit 

1.2 Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury: 

1.2.1  Rozvoj bezbariérovosti a průchodnosti regionu 

1.2.2  Rozvoj specifické infrastruktury: místa pro přebalování a krmení dětí na 
veřejných místech 

1.2.3  Rozvoj dopravní obslužnosti 

1.2.4  Rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji 

1.2.5  Rozvoj dětských hřišť apod. 

 

Opatření 2: Slučitelnost zaměstnání a rodiny 

Podpora je určena všem subjektům trhu práce včetně vzdělávacích institucí. 

2.1 Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů 

2.1.1  Mediální podpora firem účastnících se auditů a soutěží motivujících k tvorbě 
prorodinného klimatu v zaměstnání (audit Zaměstnání a rodina, soutěž 
Společnost přátelská rodině apod.) 

2.1.2  Podpora školení zaměstnanců a zaměstnavatelů 

2.2 Opatření v oblasti podpory pečujících rodičů 

2.2.1  Podpora organizací poskytujících programy pro rodiče 

2.2.2  Podpora inovativních forem péče o děti 

 

Opatření 3: Podpora služeb pro rodiny 

Podpora je určena všem subjektům, které se věnují celým rodinám i jednotlivým 
členům. 

3.1  Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a 
rodičovské kompetence 

3.1.1  Podpora vzdělávacích a osvětových programů 

3.1.2  Podpora poradenství a mediačních služeb 

3.1.3  Opatření na podporu činnosti mateřských a rodinných center 

3.2 Opatření na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež v době prázdnin 

3.2.1  Podpora činnosti center volného času a dalších aktivit 

3.3 Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny 
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3.3.1  Podpora zdraví, včetně podpory výchovy k občanské odpovědnosti s cílem 
prevence sociálně-patologických jevů 

3.3.2  Podpora duchovních, kulturních a volnočasových aktivit (volnočasové aktivity 
pro rodiny, setkání rodin, společné rodinné dovolené s programem apod.) 

3.4 Opatření na podporu mezigeneračního soužití 

3.4.1  Podpora inovativních aktivit pro seniory (dobrovolnictví seniorů při péči o 
děti) 

3.4.2  Podpora aktivního způsobu života seniorů 

3.4.3  Podpora projektů vícegeneračního soužití 

 

Opatření 4: Osvětově informační činnost 

4.1 Opatření na podporu mediální propagace a osvěty 

4.1.1  Podpora organizace seminářů a konferencí o rodině 

4.1.2  Podpora tvorby a údržby info-pointu na portálu Jihomoravského kraje 

4.1.3  Podpora aktualizace katalogu prorodinných organizací a iniciativ včetně 
nabízených programů a služeb 

4.1.4  Podpora tvorby nových informačních materiálů potřebných k vytváření 
prorodinného klimatu v kraji 

4.2 Opatření v oblasti podpory spolupráce různých společenských subjektů 

4.2.1  Podpora organizace kulatých stolů o rodině 

4.2.2  Podpora tvorby prorodinných opatření na úrovni obcí 

 

Zkušenosti z praxe koordinátorky 

V pozici vedoucí oddělení rodinné politiky byla pro Jitku Crhovou prioritou:  

a) Podpora spolupráce všech aktérů rodinné politiky v kraji, a to jak organizací 
provozujících prorodinné aktivity a služby, tak i obcí, zástupců zaměstnavatelů a 
médií - tzn. vytvoření vzájemně propojené spolupracující sítě. 

... když jsem pracovala v pozici vedoucí oddělení rodinné politiky, tak pro mě bylo velkou 
a klíčovou prioritou, aby fungovala právě spolupráce všech aktérů rodinné politiky na 
území Jihomoravského kraje. Čímž nemyslím jenom neziskovky, organizace, které se 
věnují v terénu práci pro rodiny, ale mám tím na mysli také, a to říkám s velkým důrazem, 
obce, a nejenom pověřené obce, ale obecně samospráva obcí - jedniček, dvojek, trojek, 
prostě všech. Protože tím, že rodinná politika není o výkonu přenesené působnosti, je 
jedinou šancí, že se za ni zasadí místní samospráva v dané obci, že se rodinné politiky 
ujme a lidé v místě prostě něco udělají pro věc.  

Pokud se tam nenajde člověk, který se toho chytí a udělá to, tak to prostě 
nebude. Proto jsem se snažila v té funkci potkávat s představiteli obcí, což bohužel z mé 
strany jako úředníka nebylo příliš možné. Proto jsem se setkávala alespoň s úředníky, kteří 
mají rodinnou politiku v obcích na starosti. Například jsem se snažila je svolat a udělat s 
nimi setkání a ukázat jim, jaké jsou možnosti, co všechno se v rodinné politice vlastně 
může dělat, protože, a to je podle mě také velmi důležitá věc, rodinná politika není 
prioritně záležitost finančních prostředků, byť jsou důležité (samozřejmě bez peněz 
se nevybuduje žádné mateřské nebo rodinné centrum a nezaplatí se v něm realizace 
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aktivit...). Ale na druhou stranu, pokud nejsou nadšení lidé, kteří se do toho pustí, 
tak nepomůže, když se do rodinné politiky dají nevím jak velké prostředky. 

b) Podpora škály projektů - od aktivit pro široký okruh osob (např. Rodinné pasy a 
Senior pasy), po akce cílené a specificky zaměřené (např. kurzy na podporu 
rodičovských kompetencí, manželství a partnerských vztahů).  

 

c) Zapojení médií do informování o aktivitách, akcích a projektech v oblasti rodinné 
politiky 

... když jsem říkala, že mým hlavním cílem, mou vizí v rodinné politice bylo vytvořit 
provázanou síť jejích aktérů, tak jsem vždycky myslela na to, že ta síť musí mít jeden 
velice důležitý článek. A tím jsou média. Protože, pokud se do toho nějakým způsobem 
nevtáhnou média, vždycky bude něco chybět - bude se dělat spousta dobrých věcí, ale 
nebude se o nich mluvit. Takže je hodně důležité, aby se postupem doby v médiích dával 
těmto věcem větší prostor. Každý den přece vidíme, že špatné zprávy se tam dostávají 
velmi lehce, ale ty dobré velmi sporadicky. A to pak vede k jakési rezignaci. Přitom právě 
v oblasti rodinné politiky se děje opravdu hodně dobrých věcí. A je dobře o nich vědět a 
informovat. 

 

Práce s obcemi 

Ve spolupráci s obcemi Jitka Crhová navazovala na svou předchůdkyni na pozici 
referentky pro rodinnou politiku, po níž „podědila“ i databázi kontaktních osob pro 
rodinnou politiku na obcích a Akční plán prorodinných aktivit, který v rámci dílčího 
opatření „Podpora tvorby prorodinných opatření na úrovni obcí“ odboru sociálních věcí 
ukládá úkol zajišťovat pravidelná setkávání koordinátorů rodinné politiky z obcí s 
rozšířenou působností, a sice dvakrát za rok. Nicméně tento interval se v období, kdy 
na krajském úřadě byla vyčleněna pouze jedna pracovnice pro rodinnou politiku, 
z důvodu její přetíženosti nepodařilo dodržet. 

Pokud jde o zmíněné kontaktní osoby na obcích, jen zřídka šlo o pracovníky, 
kteří měli rodinnou politiku ve své pracovní náplni. Obvykle se jednalo o pracovníky 
sociálních odborů. Setkání zástupců obcí se zpravidla účastnili vedoucí sociálních 
odborů, či osoby jimi pověřené.  

Jak zástupci obcí reagovali na impulzy z kraje k prorodinným opatřením na 
úrovni obcí? Jejich reakce byly jak odmítavé - a to často z důvodu vytíženosti 
pracovníků jinou agendou, tak pozitivní. Mnohdy se velmi rychle ukázalo, že obce 
rodinnou politiku v rámci různých opatření v podstatě již realizují, byť své aktivity 
třeba takto doposud nepojmenovávaly nebo nechápaly: 

Reakce byly zajímavé, musím zmínit jeden takový příklad... Od začátku jsem se 
snažila naplnit onu vizi vzájemně provázané sítě, aby tam byly zastoupeny, jak 
jsem už říkala krajská samospráva, obecní samosprávy, úředníci, neziskovky, 
ale třeba také zaměstnavatelé. Na spolupráci obcí mi zvlášť záleželo. A stala se 
mi např. také tato situace: Volala nějaká úřednice z jedné obce a ptala se, jak to 
bude letos s jednou aktivitou - konkrétně s tábory pro děti ze sociálně slabších 
rodin, na které kraj přispíval. A já, když jsme tento rozhovor končily, jsem se 
s nadějí ptala, jestli je tato úřednice - pracovnice sociálního odboru, na obci 
pověřena tím, aby se starala o rodinnou politiku. Ptala jsem se tedy - Vy máte 
nějakým způsobem v gesci rodinnou problematiku, máte ji na starost? Na 
druhém konci drátu bylo chvíli ticho a pak se ozvalo - no, ještě to by scházelo! 
Takže to byla jedna z takových reakcí... Ale já jsem to nikomu neměla za zlé, 
protože ti lidé na obcích toho mají většinou opravdu hodně a k tomu ta před-
stava, že je ještě někdo bude otravovat s něčím dalším... S něčím, co navíc není 
v přenesené působnosti, takže se to nemusí ze zákona dělat... Na druhou stranu 
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většinou byly reakce lidí z obcí pozitivní. Musím říct, že když jsem svolala setkání 
pracovníků a pracovnic, kteří mají na starost rodinnou politiku na dvojkových a 
trojkových obcích, tak se sešlo kolem 28 zástupců. Já jsem jim tuto příhodu 
uváděla na úvod jako příklad a říkala jsem jim, že chápu tento jejich pocit a vím, 
že mají všeho nad hlavu. Opravdu to neměli jednoduché, toto setkání se 
uskutečnilo v době, kdy probíhala reforma veřejné správy, řešily se přesuny 
mnoha věcí a agend... Tyto pracovnice a pracovníky jsem přesto prosila, aby 
věnovali pozornost praktické realizaci rodinné politiky ve svých obcích. A musím 
říct, že když potom tito lidé dostali prostor, aby řekli, jaké vlastně mají na obcích 
možnosti, co už dělají, docházeli jsme společně k tomu, že existují různé 
iniciativy, formy spolupráce s dalšími místními aktéry rodinné politiky a že ve 
skutečnosti v oblasti rodinné politiky na mnoha věcech spolupracují nebo, že 
jsou možnosti spolupráce, které nestojí příliš času ani peněz. 

Setkání se zástupci obcí rovněž přispěla k vyjasnění, že realizovat rodinnou 
politiku prostřednictvím drobných opatření nemusí být pro pracovníky úřadu nijak 
výrazně zatěžující, a přitom to může být velmi prospěšné. 

... Někdy stačí velice málo, třeba dát neziskovkám prostor v místních zpravo-
dajích, spolupracovat s nimi. Pracovníci úřadů mohou přispět k tomu, aby se 
informace dostaly k lidem. Z úrovně úřadu je např. možné dát k dispozici zdarma 
prostor k inzerci nebo konání některých akcí. Když toto úřad umožní, někdo si to 
vezme za své a vyjedná, je to malá prošlapaná cestička. Takže jsme si ujasnili, 
že ve skutečnosti to nemusí být tak obrovská práce, za kterou by se skrývalo 
další množství statistik, šanonů, rozhodnutí a nevím čeho všeho. Jen je třeba si 
ozřejmit, o čem rodinná politika vlastně je, co obce mohou udělat a kdo 
konkrétně to udělá. Protože pocit úředníků je často následující - zástupci samo-
správy prostě někam jdou, tam jim někdo něco řekne, oni se vrátí, hodí nám to 
za krk a tím to pro ně skončí a pro nás začne... Tak to skutečně někdy bývá, to 
je zkušenost, proto se v tomto smyslu zastávám úředníků. Při našich setkáních 
jsem zažívala, že jsou to lidé, kteří jsou ochotní naslouchat a něco udělat pro 
věc. Protože na sociálních odborech prostě pracuje určitý typ lidí, kteří mají pro 
tyto věci zvýšenou citlivost. A když se jim vysvětlí preventivní aspekt věci, fakt, 
že někdy stačí jen kapka prevence, aby se ušetřila spousta práce, která potom 
stejně na ně dopadne, a jsou věci, kterým se dá předejít, je šance na úspěch 
velká. 

Jak již bylo výše naznačeno, ve většině obcí v kraji není rodinná politika institu-
cionálně ani personálně zajištěna (oddělení RP, referent pro RP). Navzdory tomu, že se 
jedná o průřezovou politiku, související úkoly zpravidla bývají automaticky přidělovány 
odborům sociálních věcí. Dle Jitky Crhové je to do značné míry pochopitelné, neboť 
sociální odbor má k problematice rodiny nejblíže, byť nelze pominout, že i problematika 
řešená ostatními odbory (životní prostředí, ekonomika, doprava) úzce souvisí s rodi-
nou. Přiřazení rodinné politiky do gesce sociálního odboru však přináší riziko, že při 
nedostatečném personálním zajištění rodinné politiky (v závislosti na velikosti obce 
např. vyčlenění pracovní pozice koordinátora rodinné politiky či samostatného oddě-
lení) se realizace jejích opatření omezí na pomoc rodinám v obtížné sociální situaci a na 
sociální péči, aniž by byly zohledňovány potřeby a zájmy funkčních rodin. Podle Jitky 
Crhové pozice rodinné politiky nejen na kraji, ale i na obci závisí na podpoře nejvliv-
nějších politiků v rámci místní samosprávy: „myslím, že to vždycky záleží na osvíce-
nosti starosty a místní samosprávy, protože to, pro co se rozhodne ten politik nebo 
politici v radě či zastupitelstvu na obecní úrovni, tak to prostě prosadí a uskuteční. A 
když se najde člověk, který to vezme za své, tak to prostě jde.“ Na setkání se zástupci 
obcí v únoru 2012, jehož se účastnili převážně vedoucí sociálních odborů, bylo účastní-
kům setkání v souvislosti se změnami v kompetencích pracovníků sociálních odborů na 
pověřených obcích s platností od 1. 1. 2012 doporučeno, aby byla rodinná politika 
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včleněna do pracovních náplní pracovníků, kterým na základě těchto změn ubyla 
agenda: „Že by se jim místo dosavadní agendy mohla dát do náplně práce právě 
oblast rodinné politiky, čímž by to měli také lépe uchopitelné. I vůči samosprávě by to 
pro ně byla výhodnější situace a mohli by jí nabídnout, že jí pomohou v obci udělat 
něco dobrého. A současně by měli vůči samosprávě také argumentaci a podklad pro 
to, co všechno vlastně mají ve své gesci na starost. Jestli se to stalo nebo ne, jestli se 
toho někdo chopil, to nevím.“ 

 

Požadavky na osobu koordinátora 

Podle Jitky Crhové pozice koordinátora (referenta) pro rodinnou politiku vyža-
duje člověka, který není jen úzce zaměřen, ale má velmi široký rozhled. Má přehled o 
situaci rodinné politiky v jiných zemích, o jejích možnostech. O rodinnou politiku má 
opravdový osobní zájem. Je tvořivý, bude se snažit vymýšlet nové věci, iniciovat je a 
dokáže motivovat a nadchnout ostatní: „...bez nějakého snižování, rodinná politika 
prostě není čistě úřednická záležitost - ten člověk by měl mít trošku větší rozsah, 
hlubokou znalost problematiky a šíři rozhledu a především velký zájem o věc, než to 
brát ryze úřednicky. Protože úředničina jako taková je hodně o tom, že máte přesně 
dané agendy a dotyčný člověk přesně ví, že postupuje od bodu A do bodu C, a přesně 
ví, jaké kroky má dělat, jak má co vyřešit, jakým způsobem co zúřadovat. V rodinné 
politice to tak není. Tam je to prostě o tom, že ten člověk sám by měl být iniciátorem, 
motivátorem, tím, kdo se rodinnou problematikou bude natolik zabývat, že se bude 
snažit některé věci i vymyslet a potom pro ně získat a nadchnout i druhé.“  

Koordinátor rodinné politiky také musí dbát na kontakty a spolupráci s aktéry 
rodinné politiky (malé místní prorodinné organizace, národní organizace s místním 
zastoupením) a pro záměry rodinné politiky dokázat získat podporu místního politika, 
který je schopen je prosadit.  

Do jaké míry je referent pro rodinnou politiku zaměstnaný v rámci sociálního 
odboru, usilující o průřezovou rodinnou politiku, přijímán ostatními odbory jako part-
ner? Jaké jsou jeho možnosti? „…myslím si, že je to složité, zvlášť na velkých úřadech, 
kdy musíte například v rámci úřadu tak velkého, jako je krajský úřad, udělat nějakou 
analýzu, získat podklady a materiály. Ta nejběžnější cesta je, že to musí jít od jednoho 
vedoucího odboru k druhému vedoucímu odboru, že to musí jít prostě v rámci oficiální 
komunikace mezi odbory. To není o tom, že by si ten referent oběhl ty dotyčné osoby 
na úřadu a neformálně si to všechno vyřídil. Na takový postup už jsou dnes tyto úřady 
moc velké. To šlo jen v začátcích. Tento osobní prvek už se vytratil.“  

 

Soutěž obec přátelská rodině 

Jitka Crhová velmi pozitivně hodnotí přínos soutěže Obec přátelská rodině. Může 
se stát platformou pro spolupráci samosprávy obcí a neziskového sektoru a napomáhat 
rozvoji občanské společnosti - zmiňuje příklady obcí v kraji, které podaly přihlášku do 
soutěže na základě iniciativy a ve spolupráci místních neziskových organizací - např. 
v jedné malé obci na soutěž starostu upozornilo místní mateřské centrum a následně 
výrazně pomohlo při zpracování přihlášky. Obec v soutěži uspěla a z odměny, kterou 
získala v podobě neinvestiční dotace na prorodinné aktivity, byla podpořena i činnost 
tohoto mateřského centra.  

Velkou motivací pro účast v soutěži jsou pro obce výše odměn za vítězství. 
Představují nesrovnatelně vyšší objem finančních prostředků, než obce mohou získat 
z krajského rozpočtu („Protože pokud vezmeme, že obce z kraje mohou reálně dostat 
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příspěvek např. do 20 tisíc, tak samozřejmě je to obrovský rozdíl proti tomu, kdyby 
získaly v soutěži třeba 300 tisíc korun“). Jaký význam má účast v soutěži pro obce, 
které svým umístěním nedosáhnou na odměnu? Zde záleží především na tom, jak se k 
práci na přihlášce obec postavila, jaká práce byla odvedena a co z ní obec pro sebe 
vytěží - i pro obce, které soutěž nevyhrály, může mít zpracovaný materiál velký 
význam pro další rozvoj obce. Jitka Crhová v této souvislosti vzpomíná na reakce 
některých zástupců obcí, které přihlášku do soutěže nevnímaly jako samoúčelnou 
formalitu a její přínos objevily zpětně: „...ti lidé sami říkali - my jsme hrozně rádi, že 
jsme se do toho pustili. Protože jsme si tím vlastně některé věci sami formulovali... 
Pomohlo jim to také z hlediska zmapování si toho, co všechno se v jejich obci už děje, 
na co se dá navázat, jak se to dá vzájemně propojit... A že to pro ně byla velice 
důležitá zpětná vazba. Takže to nezůstalo jako mrtvý materiál, na základě kterého buď 
vyhrajeme, nebo nevyhrajeme v soutěži, ale ukázalo se, že je to živý materiál, který 
má co říct a který dává zpětnou vazbu lidem v obci a také ukazuje směr do budoucna.  

Jitka Crhová ještě dodává, že obce si byly vědomy, že v případě neúspěchu 
mohou soutěžní dokumentaci využít pro přihlášku do soutěže v dalším roce. Význam 
soutěže tkví i ve sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci obcí. Jitka Crhová na základě 
zkušeností z kraje věří, že podobně důležitý význam má i soutěž Společnost přátelská 
rodině, zaměřená na harmonizaci rodiny a zaměstnání: 

To by byla obrovská škoda, kdyby soutěž Společnost přátelská rodině měla 
skončit. Protože příklad je hrozně důležitý. Jakmile zaměstnavatelé zažijí, že 
některé věci u jiných fungují a dají se realizovat, tak je to velmi inspirující. 
Z malých věcí a zkušeností pak mohou vyrůst velké věci a člověk zjistí, že se dá 
poměrně jednoduše udělat velmi mnoho. 

 

Setkávání a postavení pracovní skupiny pro rodinnou politiku 
Na základě své zkušenosti z Poradního sboru pro rodinnou politiku města Brna 

Jitka Crhová po svém nástupu do funkce iniciovala častější frekvenci setkávání 
Pracovní skupiny JMK pro rodinnou politiku. Zatímco krajská pracovní skupina se dle 
akčního plánu prorodinných aktivit měla setkávat minimálně dvakrát do roka, brněn-
ský poradní sbor se scházel každý měsíc. „Samozřejmě jsem chápala, že není možné 
totéž chtít v rámci celého kraje, protože tito lidé se musí sjíždět z různých koutů kraje 
a bylo by to pro ně příliš náročné. Nicméně oni sami měli zájem, také jim to připadalo 
málo, takže jsme se domluvili na intervalu každé dva měsíce.“ 

Jitka Crhová upozorňuje, že vedle intervalu setkávání pracovní skupiny je 
důležité její postavení. Pracovní skupina vedoucího odboru sociálních věcí může mít 
velmi tvůrčí atmosféru a vynikající podněty, nicméně komise zřízená jako iniciační a 
poradní orgán při radě kraje (respektive města) má vyšší váhu. Přitom je nezbytné, 
aby byla zaštítěna některým z politiků, např. radním pro sociální oblast. 

 

Rodinná politika s nízkým rozpočtem 
Podle Jitky Crhová regionální rodinná politika není jen otázka velkých finančních 

prostředků. Příkladem obce, kde se daří s relativně malým objemem finančních 
prostředků realizovat poměrně hodně kvalitních projektů, je pro ni Brno. Brno se 
z jejího pohledu vyznačuje velmi dobrým nastavením systematické podpory prorodin-
ných opatření. Klíčem úspěchu je skupina velice dobře spolupracujících - tzn. v tvůrčí 
spolupráci a součinnosti - odborníků z praxe a úředníků magistrátu sdružených v Po-
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radním sboru pro rodinu, který spolu s Odborem zdraví Magistrátu města Brna koordi-
nuje rodinnou politiku. „Vždycky je to o lidech, jejich tvůrčí spolupráci a součinnosti.“ 

Pokud jde o aktivity, které obce mohou vykonávat s nízkými finančními náklady, 
pak jde zejména o navazování partnerství a intenzivní spolupráci s neziskovými organi-
zacemi a podporu jejich činnosti mimo rámec dotačního řízení. Konkrétní způsoby 
podpory pak vycházejí ze situace a potřeb v dané obci, ale také z kreativity 
zúčastněných. Může jít např. o:  

• bezplatné poskytnutí prostoru pro prezentaci organizací, jejich služeb a aktivit 
v místním zpravodaji, na nástěnce, ve vývěsních skříňkách apod., 
 

• spolupořádání společenských akcí, např. akce typu Den pro rodinu (viz kapitola 
2.3.3.), besedy s úspěšnými rodáky, umělci, sportovci apod. na téma vztahující se 
k rodině (např. jak mi má rodina dopomohla k tomu, abych se stal tím, kým jsem), 
 

• drobné příspěvky na odměny do soutěží pořádaných místními neziskovými orga-
nizacemi, 
 

• propůjčení prostor obecního úřadu pro aktivity neziskových organizací, poskytnutí 
příspěvku na nájem,  
 

• ustavení pracovní skupiny pro rodinnou politiku, 
 

• uspořádání konference s prezentací místních prorodinných služeb a aktivit.  

 

Příklady projektů 
Příkladem užitečného a pro obce velice dobře uchopitelného projektu jsou pro 

Jitku Crhovou tzv. Family Pointy. Jejich zřízení není pro obce - zejména pro větší 
obce - náročné, zvlášť v Jihomoravském kraji, kde je jejich zřizování podporováno 
v rámci dotačního programu z krajského rozpočtu. Family Pointy mohou vedle naplňo-
vání svého účelu jako zázemí pro rodiče s malými dětmi (přebalovací a kojící koutek) 
sloužit i jako informační místo rodinné politiky, vedle letáků může být k dispozici i 
osoba, která je schopná a ochotná rodiči či jinému zájemci poskytnout informace, které 
potřebuje, a případně jej odkázat na pracoviště, které může vyřešit jeho problém. 
Z projektů podporujících mezigenerační vztahy upozorňuje na projekt Trojlístek 
Centra pro rodinu a sociální péči, který vychází z inspirace rakouským projektem 
Omadienst (viz kapitola 2.3.2). Z dalších projektů zaměřených na seniory vyzdvihuje 
Senior Point a KLAS - Klub aktivních seniorů (viz kapitola 2.3.2). 

 
Hranice rodinné politiky? 

V průběhu rozhovoru se spontánně vynořila otázka, kde jsou hranice rodinné 
politiky, co vše je jejím obsahem? V rámci dotačních programů na podporu opatření 
prorodinné politiky jsou podporovány projekty, jejichž cílovou skupinou jsou senioři a 
lidé se sníženou soběstačností. Jitka Crhová si klade otázku, nakolik je právě seniorská 
problematika součástí rodinné politiky. Její úvahy se odvíjejí od demografického vývoje 
naší společnosti. Mohlo by se stát, že v důsledku demografických trendů v rodinné 
politice časem převáží orientace na potřeby seniorů – „Tak se jednoho dne může stát, 
že tam zůstane takové té klasické rodinné politiky 20 % a seniorské problematiky bude 
80 %. Jde o to, aby se podpora rodinné politiky neredukovala jen na sociální a 
seniorskou problematiku, ale sloužila opravdu k podpoře funkční třígenerační rodiny.“ 
Spatřuje určitou paralelu s důsledky přidělování rodinné politiky do gesce sociálních 
odborů - rodinná politika je pak často redukována na sociální politiku a sociálně-právní 
ochranu dětí na úkor podpory běžných funkčních rodin. Sama se domnívá, že opatření 
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na podporu seniorů spadá do rodinné politiky, pokud vede k propojování generací 
v rodině a přispívá k jejich společnému zážitku nebo spolupráci. Optikou tohoto prin-
cipu tedy např. podpora klubu seniorů nepatří mezi opatření rodinné politiky, zatímco 
podpora výše zmíněného projektu Trojlístek ano. 

 

Význam analýz situace a potřeb rodin a tzv. zpráv o rodině 
Pro realizaci rodinné politiky je vždy užitečné mít k dispozici analýzu, z níž navr-

hovaná opatření vycházejí. Pokud taková analýza k dispozici není, jakákoliv navrhova-
ná či realizovaná aktivita je pak velmi lehce zpochybnitelná. Naopak, opatření podlože-
ná výsledky analýzy lze snáze prosadit. „Současně v tom ale vidím určité nebezpečí. 
Myslím si totiž, že mohou být věci, které neprokážou ani analýzy nebo se může stát, že 
se velké množství energie vloží do různých analýz a potom už nezbude žádná energie 
na to, aby se něco skutečně prakticky udělalo. Analyzovat se jistě může, ale přiměře-
ným způsobem, s rozumem a opravdu v té oblasti, kde je analyzovat potřeba a s 
patřičným výstupem, který může něčemu konkrétnímu pomoci. Potom to má smysl.“  

 
Osobní přání 

Některé záměry nelze prosadit hned, pro jejich uskutečnění musí dozrát čas 
- ve smyslu vnímání jejich potřebnosti ze strany těch, kteří o jejich realizaci rozhodují 
(např. politická reprezentace).  

... já bych si přála, aby měli mnohem větší váhu právě konkrétní aktéři 
rodinné politiky... samozřejmě oni rozhodovat nebudou, to bude vždy právem 
samosprávy, ať už to bude rada nebo zastupitelstvo, ať to bude na kraji, na 
městě nebo na obci, nicméně myslím, že názoru lidí z terénu by měl být 
dopřáván větší sluch. Právě v tomto jsem se cítila být vždy spíše na straně 
prorodinných organizací, spíše jednou z nich, protože věci vnímám směrem 
zespodu, tak jako oni - to znamená např. pořadí a důležitost priorit..., nebo to, 
jakou pozici jim vymezí samospráva, jakým budou poradním sborem, jakou a čí 
budou pracovní skupinou a jakou budou mít možnost v praxi věci skutečně 
ovlivňovat. 

1.2 Kraj Vysočina10 

Co předcházelo vytvoření koncepce rodinné politiky a jak vznikala 

Kraj Vysočina již dlouhodobě vyvíjí či podporuje řadu prorodinných aktivit. Jde 
např. o realizaci projektu Rodinné pasy, který v roce 2006 zavedl jako druhý kraj v ČR, 
ale též o podporu nejrůznějších prorodinných aktivit, poskytovaných ať již příspěvko-
vými organizacemi kraje nebo neziskovými organizacemi (např. mateřskými a 
rodinnými centry), či realizaci projektů zaměřených na rovné příležitosti mužů a žen 
atd.11 Vysočina je také jedním ze dvou krajů,12 kterým se během roku 2012 podařilo 
schválit vlastní koncepci rodinné politiky. Současně je příkladem kraje, kde impulz 
k vytvoření tohoto strategického dokumentu zastřešujícího prorodinné aktivity vzešel 

                                          
10  Tento text vznikl především na základě veřejně dostupných dokumentů. Některé uváděné informace byly 

zpřesněny a doplněny Mgr. Markem Homolkou z Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb při 
Odboru sociálních věcí KÚ Vysočina. 

11  Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016. 
12  Tím druhým je Královéhradecký kraj. 
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„shora“ - jeho přípravou byl radou kraje pověřen odbor sociálních věcí. Jak k tomu 
došlo? Zasloužil se o to především radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál, 
který se nechal inspirovat prorodinnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Práce na 
koncepci byly zahájeny v roce 2010. Odbor sociálních věcí v rámci její přípravy studo-
val Národní koncepci rodinné politiky (MPSV 2005), Národní koncepci podpory rodin 
s dětmi (MPSV 2008), manuál MPSV k tvorbě rodinné politiky na úrovni krajů a obcí 
z roku 2008 a již existující koncepce ostatních krajů. Pro formulaci koncepce byly 
využity výsledky šetření, které byly v rámci různých projektů již v kraji realizovány 
(Český svaz žen) - Slaďování pracovního a rodinného života - Havlíčkův Brod, Postoje 
obyvatel k rodinné politice - Dema.13 Na základě výsledků druhého jmenovaného 
výzkumu, z nichž vyplynulo, že rodina je pro obyvatele tohoto kraje významnou 
hodnotou, a tudíž stojí za to ji podporovat, byla zadána Analýza potřeb rodin v kraji 
(Sociotrendy Olomouc14). Její výsledky ukázaly, že Kraj Vysočina se vyznačuje nízkou 
rozvodovostí, ale také nízkou vzdělaností, vysokou nezaměstnaností, omezenými pra-
covními příležitostmi pro osoby s vyšším vzděláním a problémy v oblasti slaďování 
rodiny a pracovního života. Současně byla pozornost věnována mapování potřeb 
funkčních rodin v různých fázích životního cyklu a potenciálních krizových situacích a 
možnostem jejich řešení a uspokojování.15 V tomto procesu byly rovněž využívány 
poznatky získané pracovníky odboru sociálních věcí v souvislosti s výkonem sociálně-
právní ochrany dětí v regionu (např. nedostupnost bydlení pro určité skupiny obyvatel, 
chybějící sociální služby, potřeba podpory talentovaných dětí z chudých rodin). S ohle-
dem na tyto poznatky byly stanoveny cíle koncepce se záměrem podnítit potenciální 
poskytovatele chybějících služeb. Koncepce měla podpořit prorodinné klima v kraji, 
rodiny v jednotlivých životních fázích a pokrýt události, které mohou ohrožovat zdravou 
rodinu. 

 

Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016  

Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012-2016 je 74stránkový 
dokument, který je členěn na 4 základní části - úvodní, analytickou, návrhovou a 
závěrečnou. Pojetí dokumentu (zejména jeho analytické části) svědčí i o jeho 
zamýšleném osvětovém účelu pro obce v kraji. 

Úvodní část ve dvou kapitolách představuje východiska, smysl a důvody 
zpracování Koncepce rodinné politiky na regionální úrovni a její cíle. Obecným cílem 
Koncepce je “vytvořit na úrovni kraje prostředí příznivé rodině a podpořit systémový 
přístup k opatřením regionální rodinné politiky“.16 Hlavním cílem vytyčeným pro období 
2012-2016 je „ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních 
politik, která bude dále rozvíjena a její jednotlivá opatření posilována. Má napomáhat 
jak zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a opatření, tak realizaci dalších opatření 
uvedených v návrhové části…“.17 Cíle rodinné politiky Kraje Vysočina vycházejí z těchto 
myšlenek: „Děti by neměly být vnímány jako handicap pro úspěšný život. Prorodinná 
opatření by též měla směřovat k dlouhodobě udržitelnému sladění pracovního a 
rodinného života, a to i s ohledem na rodiny, kde se o dítě stará pouze jeden z rodičů. 

                                          
13  Zejména výzkumy Demy, a.s. - Rodinná politika z pohledu občanů kraje Vysočina, 2010, díl A, strana 24, 

nebo Souhrnná analýza výzkumných zjištění a poznatků: Co potřebuje rodina na Vysočině.  
14  Analýza potřeb rodin Kraje Vysočina, Sociotrendy, květen 2011. 
15  V březnu 2011 byla na krajském úřadě pořádána konference na téma „Rodinná politika v centru 

pozornosti krajů a obcí“, která se stala dalším významným zdrojem pro tvorbu koncepce rodinné politiky. 
16  Radní Kraje Vysočina Petr Krčál (Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016, s. 5) 
17  tamtéž 
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V opatřeních rodinné politiky by neměla chybět ani opatření usnadňující péči o 
(pra)rodiče, kteří v pokročilém věku mohou vyžadovat zvláštní péči.“18  

Nejobsáhlejší část dokumentu tvoří šest kapitol, které jsou věnovány 
zabezpečení regionální politiky v českém národním kontextu, sociodemografické 
charakteristice kraje a prognózám jejího dalšího vývoje a identifikovaným potřebám 
místních rodin. Jedna z kapitol vymezuje jako východisko pro konkrétní prorodinná 
opatření 4 typy oblastí podpory z hlediska potřeb rodin:  

1. vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin zaměřujících 
se na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti; 
 

2. podpora zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí; 
 

3. podpora rodin se specifickými potřebami; 
 

4. podpora zapojení všech dotčených aktérů rodinné politiky. 
 

Poslední kapitola části se zabývá možnými způsoby financování prorodinných 
aktivit. 

Návrhová část dokumentu vymezuje 4 oblasti podpory, jejich specifické cíle dle 
potřeb rodin a konkrétní návrhy opatření pro každou z těchto oblastí. 

1. Podpora dotváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin 
(opatření v oblasti a) materiální pomoci, b) rozvoje infrastruktury, c) legislativní 
angažovanosti kraje ve prospěch rodin s dětmi). 
 

2. Podpora slaďování pracovního a rodinného života (a) zavádění prorodinných opatření 
v orgánech a organizacích kraje, b) podpora zaměstnavatelů, c) podpora pečujících 
rodičů). 
 

3. Podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro rodiny (opatření a) 
v oblasti služeb podporujících rodinné vztahy, partnerské a rodičovské kompetence, 
b) v oblasti podpory služeb institucionální i neinstitucionální péče o děti, c) na 
podporu zdravého životního stylu rodiny, d) na podporu plnohodnotného začleňování 
seniorů do společenských aktivit a rozvoje mezigenerační solidarity, e) na podporu 
rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou).  
 

4. Podpora prostředí přátelského celé rodině, spolupráce všech aktérů rodinné politiky, 
medializace a propagace témat rodinné politiky (opatření na podporu a) informova-
nosti a propagace, b) spolupráce dalších společenských subjektů). 

 

Závěrečná část dokumentu obsahuje stručnou informaci o způsobu a postupu 
v naplňování Koncepce (realizační plány na období 18 měsíců) a vyhodnocování jejího 
plnění. 

 
V čem spočívá praktický přínos Koncepce a jaké je personální zajištění 
rodinné politiky v kraji? 

Podle pracovníka odboru sociálních věcí KÚ Vysočina Marka Homolky se díky 
Koncepci vyjasnilo, jaké projekty má kraj zájem podporovat. Tento dokument rovněž 
může podpořit mezirezortní spolupráci v rámci krajského úřadu, neboť po jeho 
schválení zastupitelstvem jsou úkoly v něm obsažené závazné pro všechny odbory 
úřadu. Rovněž má význam z hlediska osvěty obcí v kraji - může přispět k jejich vyšší 
                                          
18  Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016, s. 20. 
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citlivosti k významu a potřebě rodinné politiky a inspirovat je k vytvoření vlastní 
koncepce rodinné politiky. 

Pokud jde o personální zajištění rodinné politiky, na odboru sociálních věcí 
bylo v roce 2013 nově zřízeno Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb. 
V rámci tohoto oddělení pracují tři zaměstnanci, kteří mají mj. na starost přípravu 
akčního plánu a grantového řízení, kterými se koncepce rodinné politiky realizuje. V 
rámci oddělení se dále administrují evropské projekty zaměřené na rodinnou a 
seniorskou politiku. Jedná se např. o projekt Rodinné pasy, Žijeme a pracujeme na 
Vysočině, Senior plus atd.  

1.3 Královéhradecký kraj19 

Královéhradecký kraj je jedním ze sedmi krajů, které se dosud zapojily do 
slevového projektu Rodinné pasy. Ačkoliv na počátku roku 2012 byla schválena krajská 
koncepce rodinné politiky, aktivity úřadu na poli rodinné politiky limituje nedostatečné 
personální zajištění této oblasti. Tato studie vznikla krátce po podzimních krajských 
volbách, v období, kdy ještě nebylo jasné, co změna krajské vládní koalice bude pro 
oblast regionální rodinné politiky znamenat... 

 
Vznik koncepce rodinné politiky 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje pro období 2012-2016 (dále 
jen Koncepce) vznikala na základě podnětu „shora“. K vypracování Koncepce se minulá 
vládnoucí koalice zavázala v Programovém prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 
pro volební období 2008-2012 (na jeho tvorbě se aktivně podílel mj. i odbor sociálních 
věcí), následně byl tento úkol včleněn do Akčního plánu Strategie rozvoje lidských 
zdrojů Královéhradeckého kraje pro období 2010-2012. Vypracováním Koncepce byl 
pověřen odbor sociálních věcí, její tvorba probíhala v roce 2011 v rámci tehdy aktuálně 
řešeného projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a 
rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (CZ.1.04/3.4.04/ 
54.00067). Na přípravě dokumentu participovala obě oddělení sociálního odboru, jiný 

z odborných útvarů krajského úřadu, či z dalších aktérů regionální rodinné politiky 
nebyl zapojen. Formulaci Koncepce tedy nepředcházela širší diskuse, ale ani šetření 
potřeb rodin v kraji. Nicméně při její tvorbě byly využity dílčí výstupy výše uvedeného 
projektu, v rámci něhož byly shromážděny informace nejen o potřebách zaměstnanců 
úřadu, ale do jisté míry i jeho klientů, tedy obyvatel kraje. Dle slov Jany Fiedlerové, 
pracovnice oddělení analýz, koncepcí a financování, byť Koncepce nevznikala v souladu 
s její vlastní - respektive obecně zavedenou - představou ideálního formálního postupu 
tvorby takového strategického dokumentu (tzn. zapojení veřejnosti, šetření potřeb, 
spolupráce s obcemi, pracovní skupiny, veřejný připomínkovací proces), výsledný 
dokument se možná až tak příliš neliší od verze, která by mohla vzniknout při dodržení 
tohoto ideálního postupu poté, co by v návrzích cílů a opatření byly zohledněny reálné 
možnosti rozpočtu a kompetence kraje. Během příprav Koncepce byly pro inspiraci 
studovány koncepce rodinné politiky ostatních krajů, nejblíže cílové představě jejích 
tvůrců bylo její pojetí v Jihomoravském kraji. 

 

                                          
19  Tento text vznikl na základě informací z veřejně dostupných dokumentů a z rozhovoru s Mgr. Robertem 
Černým, vedoucím Oddělení analýz, koncepcí a financování Odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého 
kraje, a jeho kolegyní z téhož oddělení, Mgr. Janou Fiedlerovou, ze dne 30. 11. 2012. 
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Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 
Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 (dále jen 

Koncepce) byla připravována zejména s cílem „ukotvit rodinnou politiku jako jednu 
z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále rozvíjena a její jednotlivá 
opatření posilována“.20 Jde o vůbec první koncepční dokument v oblasti rodinné politiky 
na regionální úrovni v tomto kraji. Snahou bylo podchytit a koncepčně uchopit již 
realizovaná nebo plánovaná opatření ve prospěch rodin a jejich cíle. Rodinná politika 
je v Královéhradeckém kraji orientována na zdravou, fungující rodinu s přesahem do 
sociálně-právní ochrany dětí. Řešení potřeb rodin se specifickými potřebami je primár-
ně úlohou jiných krajských strategických dokumentů (např. plánu rozvoje sociálních 
služeb). Rodinná politika je Koncepcí chápána jako průřezová politika, která ve svém 
širším pojetí prolíná do řady oblastí života. Je úzce spojena s politikami, které ovlivňují 
život rodin, respektive s politikou sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, bytovou, 
zdravotní, vzdělávací a dopravní. Ačkoliv do budoucna je považováno za žádoucí 
slaďování relevantních politik - tzn., aby ostatní politiky kraje a jejich opatření byly 
nahlíženy optikou rodiny - tento dokument si to za svůj cíl zatím neklade.  

Koncepce má 36 stran. Pokud jde o její strukturu, nejprve jsou zmíněna 
východiska pro její tvorbu, jedna z úvodních kapitol je věnována charakteristice 
Královéhradeckého kraje, následně jsou v samostatných kapitolách představeny klíčové 
oblasti regionální rodinné politiky Královéhradeckého kraje, které odrážejí zaměření 
odboru, jenž Koncepci formuloval: 

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

• Podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodiny, 
 

• Podpora sociálního začleňování pečujících osob, 
 

• Podpora prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji a financování služeb pro 
rodinu, 
 

• Sociálně-právní ochrana dětí na regionální (krajské) úrovni, 
 

• Podpora rodin se specifickými potřebami. 
 

Každá dílčí oblast rodinné politiky, jíž Koncepce přiznává prioritu, obsahuje též 
dílčí cíle, opatření a konkrétní aktivity k jejich naplnění. Krátká kapitola je věnována 
propagaci a medializaci témat rodinné politiky a inicializaci spolupráce relevantních 
aktérů rodinné politiky. Nejobsáhlejší kapitola je zaměřena na specifikaci konkrétních 
termínovaných aktivit pro období 2012-2016, majících charakter závazků a úkolů za 
účelem naplnění vytyčených opatření. 

Koncepce byla 26. ledna 2012 schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje. Její aktualizace je v kompetenci Rady Královéhradeckého kraje. Nástrojem 
naplňování cílů a opatření Koncepce jsou tzv. roční realizační plány, které jsou rovněž 
schvalovány Radou Královéhradeckého kraje, a sice nejpozději k 31. lednu roku, na 
který se daný plán vztahuje. Tyto plány mají podobu jednoduché tabulky, která 
obsahuje plánované aktivity a finanční prostředky alokované pro daný rok. 

 

Institucionální a personální zajištění rodinné politiky 

Pokud jde o stávající institucionální zajištění rodinné politiky, byla v roce 2009 
jako poradní orgán Rady zřízena „Komise Rady Královéhradeckého kraje pro rodinnou 
politiku“. Její zřízení bylo iniciováno především v souvislosti s přípravou a spuštěním 
                                          
20  Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016, s. 5 



1. Příklady koncipování rodinné politiky ve vybraných obcích a krajích 
 

 

30 

projektu „Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji“, později se do ní v souvislosti 
s přípravou dotačního řízení na podporu prorodinných aktivit zapojilo více zástupců 
obcí. Komisi předsedal náměstek hejtmana zodpovědný za sociální oblast, jejími členy 
byli převážně zástupci odboru sociálních věcí krajského úřadu, v omezené míře pak 
zástupci obcí a dalších subjektů (neziskové organizace). Náplň činnosti Komise a její 
úloha (krom její poradní funkce vůči Radě) nebyla vymezena žádným dokumentem, 
což přispělo k tomu, že potenciál Komise zůstal nevyužit a samotná Komise byla 
shledávána jako prakticky nefunkční.21 Tato případová studie vznikala krátce po 
krajských volbách 2012, v období kdy všechny komise Rady funkční v minulém voleb-
ním období byly rozpuštěny, teprve došlo k ustavení nového zastupitelstva a do první 
schůze sociálního výboru zastupitelstva zbývalo několik dní. Vzhledem ke změně 
krajské vládní koalice (volby vyhrála ČSSD a KSČM, teprve proběhla ustavující schůze 
nového zastupitelstva) nebylo možné předjímat její budoucí kroky v oblasti institucio-
nálního zajištění rodinné politiky.  

Koncepce (s. 12) zmiňuje, že v rámci odboru sociálních věcí, jenž plní úkoly 
v oblasti naplňování opatření a realizace aktivit na podporu rodiny, byla po určité 
období na přelomu let 2008/2009 zřízena pracovní pozice koordinátora pro rodinnou 
politiku. V následujícím období byla tato pozice zrušena. Dílčí aktivity, které již byly 
zahájeny, byly rozděleny mezi ostatní pracovní pozice. Za tohoto stavu však již není 
prostor pro koordinaci a inovativní přístup, což rozvoj rodinné politiky kraje omezuje. 

 

Jaké jsou dopady a přínos Koncepce v praxi? 

Za jeden z jejích hlavních efektů lze považovat vznik samostatného dotač-
ního titulu na podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji, jenž 
podporuje služby pro fungující rodiny (respektive aktivity mateřských center apod. 
napomáhající sociálnímu začleňování rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a 
podporující rozvoj rodičovských kompetencí) poskytované mimo rámec sociálních 
služeb a služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a jejich dotační programy.22 
Stávající dotační titul byl vytvořen rovněž v návaznosti na změnu dotační politiky MPSV 
(odklon od podpory některých typů prorodinných aktivit neziskových organizací) a 
diskusi, jaké služby mají jednotliví donátoři - obec, kraj a stát - podporovat (viz 
kapitola 2.1), která od roku 2011 probíhá na úrovni MPSV, ale i na úrovni Králové-
hradeckého kraje, který hledá optimální systémové nastavení do budoucna.23 

Koncepce je deklarací směru podpory prorodinných aktivit. Ačkoliv je 
tato Koncepce zatím spíše souhrnem stávajících aktivit a ještě si nekladla příliš 
inovativní cíle, jasně navenek i do vnitřních struktur krajského úřadu deklaruje, o 
které typy aktivit má kraj pro dané období zájem a které by měly mít jeho podporu. 

Koncepce je určitou nadějí na zachování kontinuity směřování kraje 
v oblasti rodinné politiky navzdory změně krajské politické reprezentace. 

                                          
21  Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 
22  S výjimkou roku 2010, kdy byl na podporu prorodinných aktivit vypsán samostatný dotační program, byly 

tyto služby a aktivity v letech 2007-2011 podporovány v rámci dotačního programu na podporu činností, 
které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně o sociálních službách. 
(Koncepce) 

23  Pro rok 2013 bude podpora prorodinných aktivit opět poskytována v rámci dotačního programu na 
podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně o sociálních 
službách. Je třeba zmínit, že v průběhu let narůstá počet podpořených projektů v oblasti prorodinných 
aktivit a zvyšuje se objem finančních prostředků na tuto oblast krajem vynakládaných, ať je to v rámci 
jakéhokoliv pro dané období platného dotačního programu (od roku 2004 se objem dotací na podporu 
prorodinných aktivit více než ztrojnásobil, Koncepce). 
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Koncepce byla vypracována pro období 2012-2016, jde tedy o strategický dokument, 
jehož účinnost přesahuje až do konce volebního období následujícího po tom, v němž 
byla schválena. Předpokládá se, že i když nyní vzhledem k volebnímu výsledku došlo 
ke změně krajské vládní koalice, dokument této síly bude novým zastupitelstvem a 
radou respektován - v opačném případě by musel být zastupitelstvem zrušen. Byť 
rozpočet pro tuto oblast na rok 2013 zůstává zhruba na stejné úrovni jako rozpočet pro 
rok 2012, otázkou je, jaká priorita - odrážející se v míře finanční podpory - bude novou 
politickou reprezentací dána jednotlivým oblastem a opatřením obsaženým v Koncepci.  

... Jsou tam různé projekty, například projekt Rodinné pasy. Je otázka, jestli 
tento projekt na podporu aktivního trávení volného času rodin s dětmi bude dál 
podporován. Zase si troufám tvrdit, že ano, ale je otázka, jestli bude podporován 
10 tisíci korunami nebo jedním milionem... (Robert Černý)  

... možná je to v tuto chvíli výhoda pro nás, pro naši další práci, že se máme o 
co opírat a čím argumentovat... (Robert Černý) 

Jak upozorňuje Robert Černý, Koncepce neovlivňuje pouze regionální 
politiku vůči rodinám, ale i přenesený výkon státní správy. Kraj je např. jedním 
z orgánů sociálně-právní ochrany dětí a jako takový je ze zákona pověřen řadou 
povinností, např. v oblasti přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, či podpory 
pěstounů. Zákon často však již nedefinuje konkrétní rozsah podpory, či četnost akcí ze 
zákona pořádaných krajem. V praxi je jejich rozsah do značné míry určen objemem 
finančních prostředků, který se samospráva rozhodne pro tyto účely uvolnit vedle 
transferů státního příspěvku na přenesený výkon státní správy. A tento objem může 
být ovlivněn tím, jaké priority se mu v krajské koncepci dostane. 

Kraj je třeba jedním z orgánů sociálně-právní ochrany dětí, ale už není přesně 
dáno, kolik kraj mimo transferů příspěvků na přenesený výkon má v rámci 
samostatné působnosti do této oblasti dál dát. Máme dělat poradenství, setkání 
pěstounů, ale zákon už nedefinuje, jestli máme udělat jedno za rok, dvě, 
deset... Četnost těch akcí je vyjádřená zejména finančními prostředky, byť je to 
de facto přenesená působnost, spadá to pak do té samostatné působnosti, 
protože ty objemy finančních prostředků si určuje každý ten kraj sám... Teď 
zrovna probíhá konference k přípravám budoucích pěstounů nebo osvojitelů. A 
tam je to jasně patrné, že byť je to přenesený výkon státní správy, tak každý 
kraj tomu dává úplně jinou intenzitu, časovou, personální, odbornou a i finanční. 
Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí už se konkretizuje třeba rozsah 
té přípravy, už jsou tam nějaké minimální hodinové počty... Ale zase, ta se dá 
dělat kvalitativně různými způsoby, takže ta koncepce, byť ji schválila 
samospráva, tak si myslím, že ovlivňuje i přenesený výkon státní správy, i když 
by někdo možná mohl říct, že to tak nemá být. (Robert Černý) 

 

Co může v rodinné politice činit kraj? 

Podle Jany Fiedlerové kraj může být zejména zprostředkovatelem informací o 
tom, co kde funguje, dávat impulzy - primární role v rodinné politice je však na obcích. 
Kraj může např. dávat podněty ke vzniku míst přátelských rodině, přičemž se nejedná 
jen o tzv. Family Pointy. Robert Černý považuje za smysluplné motivovat veřejný a 
komerční sektor ke vstřícnosti a toleranci vůči rodinám. Nejde ani tak o to zakládat 
„uměle“ nějaká zařízení - na to ostatně ani v současné době kraj nemá finanční 
prostředky, ale o to, využít přirozenou síť různých běžných služeb, podpořit je k větší 
otevřenosti vůči rodinám a jejich potřebám, jakož i ke zvýhodňování např. početných 
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rodin, matek samoživitelek apod. K tomu má přispívat např. projekt Rodinné pasy, 
možná by mohla napomoci i nějaká soutěž s regionálním dosahem vyhlášená krajem. 

 

Metodická činnost kraje v oblasti rodinné politiky vůči obcím 

Konkrétní náplň metodické role kraje vůči obcím v oblasti regionální rodinné 
politiky je v současné době pro Janu Fiedlerovou a Roberta Černého spojena s určitou 
bezradností a tápáním, možnosti a nástroje kraje vnímají jako velmi omezené (více viz 
kapitola 1.7).  

... ale ono je taky otázka, v čem konkrétně ty obce v této oblasti vést... Ty naše 
nástroje jsou poměrně omezený, ony jsou jakoby v podstatě u toho kraje 
nejmenší z těch tří aktérů - stát, kraj, obec... (Jana Fiedlerová) 

...třeba narážíme na to, a v tom by ta naše spolupráce jakoby spíš byla možná - 
než metodické vedení, ve smyslu jakoby doporučovat, jaké nástroje by obce 
měly uplatňovat - tak spíš se domlouvat na tom, v jakém rozsahu a kdo budeme 
jaké typy služeb podporovat. (Jana Fiedlerová) 

Zmíněnou bezradnost lze přičítat i tomu, že rodinná politika je nyní, jak již bylo 
výše zmíněno, v rámci odboru personálně podceněna (není pro ni vyčleněna ani 
zvláštní pracovní pozice) a v návalu ostatní agendy na ni a na úvahy o ní přirozeně 
nezbývá čas a prostor. 

Oblast Koncepce „Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na 
regionální úrovni“ obsahuje aktivitu „identifikovat a analyzovat současný stav rodinné 
politiky v obcích s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji (problémy, příklady 
dobré praxe, potenciál rozvoje) v rámci jejich samostatné působnosti“. Tuto analýzu ve 
spolupráci s obcemi provedla pracovnice odboru sociálních věcí v rámci své diplomové 
práce, která byla obhájena v průběhu roku 2012.24 V další fázi by její práce měla být 
využita k formulaci návrhu opatření rodinné politiky ve směru k obcím. Dle Jany 
Fiedlerové na to ještě nedošlo a zatím nebyly vyvíjeny žádné cílené metodické aktivity 
směrem k obcím. Během rozhovoru Jana Fiedlerová nahlas přemýšlí o tom, že by pro 
tyto účely mohla být využita „komise pro rodinnou politiku“, bude-li Radou pro toto 
volební období opět ustavena, či jiná platforma, která bude mít roli samostatného 
poradního orgánu. Např. by mohla vzniknout pracovní skupina složená ze zástupců 
sociálních odborů „trojkových“ obcí (tzv. „řídící skupina“, která by měla vzniknout 
k naplňování krajské metodiky víceletého financování sociálních služeb), která by 
mohla svůj účel naplňovat funkčněji než komise s omezeným počtem zástupců, a 
informace z kraje by se bezprostředně přenášely k vedoucím sociálních odborů trojko-
vých obcí. Možná by také mohl být uspořádán seminář ke sdílení zkušeností obcí, kde 
by mohly prezentovat své aktivity a současně by se tak mohla odkrýt „bílá místa“ - 
oblasti, v nichž by obce potřebovaly metodickou podporu.  

 

Do jaké míry rodinná politika závisí na finančních prostředcích a do jaké míry 
ji lze realizovat bez nich?  

Finance jsou Janou Fiedlerovou a Robertem Černým považovány za klíčovou 
podmínku realizace opatření ve prospěch rodin. Nejde ani tak o to, vložit do systému 
další enormní prostředky, ale spíše zkoordinovat a usměrnit stávající toky a vyhnout se 

                                          
24  Novotná, L. 2012. Rodinná politika v Královéhradeckém kraji. Diplomová práce. Katedra sociální 

pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. 
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duplicitě, která je spojena např. s financováním určitého druhu aktivit jak z centrální, 
tak z nižších úrovní, nebo je důsledkem financování služeb pro rodiny v režimu sociál-
ních služeb a sociálně-právní ochrany. Bez financí lze hypoteticky realizovat rodinnou 
politiku pouze v širším pojetí (obecné rovině), a to tak, že jsou zohledňovány potřeby 
vybraných cílových skupin (rodin, seniorů, osob se zdravotním postižením atp.), je-li 
přijímáno nějaké opatření - např. zohledňování potřeb rodin s dětmi při organizování 
vlakové dopravy. 

 

Rodinné pasy 

Královéhradecký kraj je jedním ze sedmi krajů zapojených do projektu Rodinné 
pasy,25 který poskytuje slevy a výhody rodinám s dětmi do 18 let na základě registrace 
a uplatnění identifikační karty. Jaké jsou zkušenosti s fungováním projektu v kraji, 
který se do projektu zapojil v roce 2009? Podle Roberta Černého jde o zajímavý 
projekt, který má další potenciál, byť názory na něj se různí. Má za to, že projekt by 
se nemusel omezovat jen na slevy, i když pro nízkopříjmové rodiny nepochybně právě 
v nich tkví jeho přínos. Ze svého pohledu - jednak jako rodič, zaměstnaný, „přednosta“ 
středně příjmové domácnosti, ale i jako ten, kdo je na rozvoji a úspěchu projektu 
profesně zainteresován - považuje slevy sice za vítané, nikoliv však za nejdůležitější. 
Potenciál projektu spatřuje v tom, že dochází ke spolupráci veřejné správy a komerč-
ního sektoru v rámci regionu a vzniká databáze rodin, jíž by bylo možno využívat 
k rychlé a účinné propagaci a informování o zajímavých prorodinných aktivitách a 
akcích pořádaných v regionu. Z projektu by mohl více než je tomu dnes těžit i 
komerční sektor - aktivity realizované pro rodiny mohou zvyšovat PR firmy a jejich 
náklady se tak později mohou vrátit v rámci akcí, které již nemají speciální prorodinné 
zaměření.  

Pokud jde o budoucnost tohoto projektu v Královéhradeckém kraji, podstatná 
část projektu je realizovaná prostřednictvím veřejných zakázek. Jelikož v prvním 
čtvrtletí roku 2013 končí všechny dosavadní kontrakty, bude v blízké době nutno 
rozhodnout, zda a v jakém rozsahu bude projekt dále pokračovat. Jak již napovídá 
předchozí text, sociální odbor má o pokračování projektu jednoznačně zájem. Jelikož 
zapojení poskytovatelů služeb pro rodiny zatím ještě nefunguje tak, jak by si dle 
Roberta Černého přáli, získá-li projekt od nového zastupitelstva podporu, prioritou 
sociálního odboru pro další období by bylo zaktivizovat poskytovatele služeb pro rodiny 
z komerční i nekomerční sféry napříč různými oblastmi tak, aby projekt běžel více 
zdola - impulzy na zajímavé akce by směřovaly ke koordinátorovi projektu, jejich 
propagace by byla zajišťována prostřednictvím projektového webu a mailing listu. Proč 
se to zatím dostatečně nedaří? Robert Černý se domnívá, že poskytovatelé patrně 
zatím necítí takový přínos projektu, který očekávali. Vysvětluje si to tím, že projekt 
věnuje málo času, úsilí, možná i financí na práci s poskytovateli služeb. Aktivita 
poskytovatelů v projektu skončila tím, že uzavřeli smlouvu o poskytování určitých slev 
pro rodiny s dětmi. A bohužel ani koordinátor projektu není ten aktivní, který by je 
stimuloval. Sociální odbor sice v tomto směru vyvíjí určitou snahu, ale záběr projektu 
                                          
25  „Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace 

systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Rodinné pasy jsou 
aktivitou jednotlivých krajů. V současné době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina, v 
Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji. 
Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám (i neúplným, tzn. také 
nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám majícím dítě v péči) vystavena karta 
Rodinné pasy. Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Držitelé 
Rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České a Slovenské republiky, ale i v oblasti 
Dolního Rakouska.“ (Zdroj: http://www.rodinnepasy.cz/) 
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přesahuje zaměření sociálního odboru „... není to prostě gró naší práce. A je otázka, 
jestli vůbec odbor sociálních věcí je ten pravý, kdo to má koordinovat, jestli to nemá 
koordinovat, já nevím... odborník na regionální rozvoj...“  

1.4 Brno26 

Realizace rodinné politiky ve městě Brně je koordinována Poradním sborem pro 
rodinu a Odborem zdraví Magistrátu města Brna (dále jen MMB), jenž je garantem 
koordinace rodinné politiky města Brna. Poskytuje zázemí pro činnost Poradního sboru 
pro rodinu a organizačně pod něj spadá pracovní místo referenta pro rodinu a dalších 
odborných pracovníků pro realizaci prorodinných opatření (Vaverková, Rossi 2011). 
Nebylo tomu tak ovšem vždy...  

 

Ustanovení poradního sboru a referentského místa pro oblast podpory rodiny 
při odboru zdraví 

Podle Zory Proskové, vedoucí odboru zdraví, měly první impulzy, které vedly 
k ustavení poradního sboru pro rodinnou politiku, své kořeny v letech 2006-2007. 
Tehdy začali v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb27 mnozí posky-
tovatelé prorodinných služeb upozorňovat na fakt, že s nabytím platnosti zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se ocitají mimo jakýkoliv rámec podpory, 
neboť nespadají do vymezení sociálních služeb, jak je definuje tento zákon. A tak více 
méně zvenčí vznikla iniciativa, která se setkala s podporou tehdejší náměstkyně 
primátora, aby byl zřízen poradní sbor pro rodinu, jenž by oblast podpory rodiny 
pokrýval obecněji. Sbor28 byl ustanoven usnesením Rady města Brna v únoru 2007 
(Vaverková, Rossi 2011). Původně byl zřízen v gesci odboru sociální péče, ale vzhle-
dem k tomu, že zaměření tohoto odboru je zúženo primárně na problematiku sociálních 
služeb a sociální péče, zodpovědnost za koordinaci činnosti sboru přešla na odbor 
zdraví. Poradní sbor, složený z odborníků, kteří se významně podílejí na prorodinných 
aktivitách města a věnují se problematice rodin s dětmi a rodinné politice (zástupci 
odborů magistrátu, vysokých škol a neziskových organizací), začal připravovat pod-
klady pro Radu města Brna, která v roce 2007 deklarovala podporu rodinám jednak 
v Deklaraci na podporu rodiny a jednak ve svém programovém prohlášení (Vaverková, 
Rossi 2011). Členové poradního sboru přicházeli se svými iniciativami, agenda 
související s rodinnou politikou narůstala a začalo být zřejmé, že nestačí, aby byla 
řešena nahodile pracovníky odboru vedle jejich obvyklé pracovní náplně, ale že by pro 
tuto oblast - zejména v tak velkém městě - měl být vyčleněn pracovník, který by se jí 
systematicky věnoval. Postupnými kroky se podařilo dosáhnout toho, že v roce 2008 
bylo v rámci odboru zdraví zřízeno první funkční místo referenta pro rodinu (a v roce 
2010 další referentské místo pro oblast podpory rodiny).  

 

                                          
26  Tato studie byla vypracována na základě informací z rozhovoru s MUDr. Zorou Proskovou (vedoucí 

Odboru zdraví Magistrátu města Brna) ze dne 9. 11. 2012 a veřejně dostupných dokumentů. 
27  Řada opatření na podporu rodin s dětmi byla začleněna již v rámci Komunitního plánu sociálních služeb 

do roku 2009.  
28  K 1. 9. 2011 byly plošně zrušeny všechny poradní sbory rady města Brna a ponecháno na rozhodnutí 

náměstků, které sbory budou ponechány pod jejich působností. K 1. 10. 2011 je sbor poradním orgánem 
náměstkyně primátora, a to pod názvem Poradní sbor pro rodinu (vynechání Rady města Brna 
z původního názvu). (Vaverková, Rossi 2011; http://www.brno-prorodiny.cz/poradni-sbor-pro-rodinu). 
Šlo pouze o formální vnitřní organizační změnu, která na postavení sboru neměla žádný vliv.  
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Náplň pracovní činnosti referenta pro rodinu je vymezena29 takto: 

• Je tajemníkem Poradního sboru pro rodinu a plní úkoly, které z jednání sboru 
vyplývají. 
 

• Je koordinátorem prorodinných projektů a aktivit, které realizuje město Brno. 
 

• Spolupracuje s referenty z jiných odborů magistrátu, s pracovníky úřadů městských 
částí a Krajského úřadu JMK v oblastech, které s problematikou rodinné politiky úzce 
souvisí. 
 

• Zajišťuje agendu spojenou s poskytováním dotací z rozpočtu statutárního města 
Brna na projekty v oblasti podpory rodiny. 
 

• Je kontaktním pracovníkem pro veřejnost a další spolupracující organizace. 
 

• Je kontaktní osobou v mezinárodním projektu Cities for Children.30  
 

Pro úplnost ještě doplňme, že posláním Poradního sboru pro rodinu je monito-
rovat situaci rodin a rodinné politiky v Brně a iniciovat vytváření příznivějších podmínek 
pro rodinu, především pro rodinu s nezaopatřenými dětmi. Poradní sbor zejména 
průběžně sleduje a hodnotí vývoj v oblasti rodin a rodinné politiky ve městě Brně; dává 
podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů a vypracovává příslušné návrhy; 
připravuje podklady, stanoviska a návrhy na základě vyžádání náměstkyně primátora; 
předkládá návrh na opatření pro realizaci koncepce rodinné politiky ve městě Brně 
(Statut Poradního sboru pro rodinu). 

 

Koncepce rodinné politiky města Brna 

V roce 2008 byla zastupitelstvem schválena Koncepce rodinné politiky města 
Brna, která byla připravena Poradním sborem pro rodinu a Odborem zdraví MMB. Jde 
o 14stránkový dokument, členěný do čtyř základních částí.  

První část obsahuje preambuli, vyjadřující vůli orgánů města Brna věnovat 
trvalou pozornost zlepšování podmínek života rodin.  

Druhá, obecná, část dokumentu deklaruje význam a horizontálnost tématu 
rodiny, které má být sjednocujícím prvkem pro všechny strategické priority a úvahy 
rozvoje města Brna v rámci dokumentu Strategie pro Brno,31 a představuje v obecné 
rovině cíle rodinné politiky města Brna:  

„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 nena-
                                          
29  http://www.brno-prorodiny.cz/koordinatori-rodinne-politiky 
30  Evropská síť měst pro děti "Cities for Children" sdružuje města, která chtějí zlepšovat situaci dětí a rodin, 

které v nich žijí. Hlavním cílem této iniciativy je zlepšování demografické situace měst (http://www.brno-
prorodiny.cz/o-projektu-cities-for-children). Město Brno je členem pracovní sekce „soulad rodinného a 
pracovního života“. 

31  Strategie pro Brno je strategický plán rozvoje města Brna, jenž byl Zastupitelstvem města Brna schválen 
dne 26. 6. 2007 a aktualizován dne 11. 12. 2012. 
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hraditelnost rodiny pro udržitelný rozvoj společnosti. Rodina je nejúspěšnějším 
garantem mezigeneračního předávání hodnot, na kterých svobodná a demokratická 
společnost spočívá.“ (Koncepce rodinné politiky města Brna 2008, s. 3) 

Třetí část dokumentu je věnována základní charakteristice města Brna, jeho 
aktuálním sociodemografickým souvislostem a ukotvení rodinné politiky v dosavadních 
dokumentech přijatých orgány města. 

Čtvrtá část obsahuje vymezení 9 klíčových oblastí podpory, definuje jejich cíle a 
opatření směřující k jejich naplnění, včetně způsobů jejich realizace. Jedná se o tyto 
oblasti: 

1. Komunikace s rodinami 
 

2. Služby pro rodiny (Služby péče o děti, Služby zaměřené na podporu funkce a 
soudržnosti rodiny) 
 

3. Slučitelnost rodiny a zaměstnání 
 

4. Městský prostor přátelský rodinám (bezbariérová přístupnost města, bezpečnost 
dopravy, úřady a další městské služby vstřícné k rodinám, veřejné prostory pro 
rodiče s dětmi, prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže) 
 

5. Monitoring situace rodin v Brně 
 

6. Spolupráce a výměna zkušeností mezi městem Brnem a jinými městy v oblasti 
podpory rodiny 
 

7. Finanční podpora 
 

8. Přímá podpora rodin 
 

9. Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky 
 

Prováděcím dokumentem koncepce jsou Akční plány, které mají na dané období 
podrobně určovat jednotlivé kroky a postupy a indikátory plnění koncepce včetně jejich 
načasování. 

 

Zavedení dotačního titulu a dalších prorodinných aktivit 

V roce 2008 byl zřízen nový dotační titul Dotace z rozpočtu statutárního města 
Brna na projekty v oblasti podpory rodiny32 a Rada města Brna schválila Pravidla pro 
poskytování dotací na projekty v oblasti podpory rodiny. Tato pravidla byla v roce 2009 
aktualizována z důvodu nutnosti vymezení priorit, neboť rodinná politika s ohledem na 
svůj průřezový charakter zahrnuje široké spektrum aktivit a ne všechny je možné 
z rozpočtu města financovat.33 Administrace tohoto dotačního řízení je v kompetenci 
Odboru zdraví MMB. 

Z dalších aktivit, které byly na poli rodinné politiky realizovány34 od roku 2009, 
lze jmenovat např.: 

- vybudování kontaktního a poradenského střediska pro rodiny Family Point v centru 
města, spuštění webových stránek www.familypoint.cz a následně zřízení dalších 
bezmála 30 Family Pointů v různých částech města; 
 

                                          
32  viz http://www.brno-prorodiny.cz/dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-brna 
33  http://www.brno-prorodiny.cz/dotace-na-projekty-v-oblasti-podpory-rodiny 
34  Mnohé z nich, jako např. Family Pointy, byly financovány z výhry v soutěži Obec přátelská rodině.  
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- vytvoření informačního webového portálu www.brno-prorodiny.cz; 
 

- vydání map bezbariérové přístupnosti centra města, míst přátelských rodině 
v centru města a letáčku s přehledem stávajících Family Pointů ve městě; 
 

- vydání katalogu prorodinných služeb ve městě;  
 

- vydání brožury o flexibilních pracovních úvazcích Nesnadné neznamená nemožné 
v češtině a angličtině a její aktualizované vydání35 
 

- vypracování Generelu bezbariérových tras, dopravy a přístupnosti objektů v centru 
města; 
 

- pořádání konferencí se zaměřením na rodiny; 
 

- zahájení setkávání zástupců městských částí a prorodinných organizací s veřejností; 
 

- zapojení do projektu ANIMA PLUS CZ Inovativní opatření na podporu slučitelnosti 
rodiny a zaměstnání,36 pilotní odzkoušení Auditu rodina a zaměstnání na MMB. 

 

Podle Zory Proskové dochází nyní v rámci Poradního sboru pro rodinu k urči-
tému posunu v pojetí cílových skupin prorodinných opatření, a to směrem od podpory 
rodiny pouze ve smyslu mladých rodin s malými dětmi. Ukazuje se, že v obtížné situaci 
se stále více ocitají rodiny se seniory, nebo osaměle žijící senioři - v důsledku kvalitní 
zdravotní péče přibývá seniorů, kteří jsou ve svém věku stále soběstační, ale potýkají 
se s chudobou. Poradní sbor chce dávat najevo, že tento problém vnímá a dávat 
doporučení organizacím, které se touto problematikou zabývají. V loňském roce byl 
rovněž do sboru kooptován zástupce seniorské organizace.  

Rozpočet výše zmíněného dotačního titulu MMB na projekty v oblasti podpory 
rodiny (mimo sociální služby) je cca 2 miliony Kč. Jak uvádí Zora Prosková, je to 
poměrně malý obnos na uspokojení potřeb města velikosti Brna. Na druhou stranu 
řada organizací, které se o podporu v rámci tohoto programu hlásí, poskytuje i sociální 
služby, takže jejich příjmy mohou plynout ještě z tohoto zdroje, anebo jde o malé 
skromné neziskové organizace, které nejsou zvyklé na přísun velkého objemu 
finančních prostředků a z mála jsou ve svém nadšení pro věc schopny vykonat mnoho. 
Vzhledem k malému množství finančních prostředků, dostupných v tomto grantovém 
řízení, spolu organizace, které se v rámci něho ucházejí o podporu, nesoutěží, ale 
naopak se v praxi snaží vzájemně spolupracovat. To Zora Prosková považuje za 
významné, neboť v oborech činnosti, kde se soutěží o velké objemy peněz, si každý 
z potenciálních uchazečů hlídá především své vlastní zájmy. Finančních prostředků se 
nedostává zejména pro žádoucí opatření v oblasti bezbariérové přístupnosti města a 
na podporu sociálně-zdravotních služeb pro seniory a jejich rodiny, a to především s 
ohledem na jejich finanční náročnost.  

 

V čem spočívá úspěch lokální rodinné politiky na základě zkušeností z města 
Brna? 

Zora Prosková za první nejdůležitější krok při zavádění rodinné politiky považuje 
získání politické podpory, nebo alespoň deklarace zájmu politiků - v opačném 
případě nadále zůstává jen u nenaplněných přání neziskových organizací. V případě 
Brna významnou roli sehrála a sehrává inspirace ze zahraničí. Všichni členové 
Poradního sboru pro rodinu měli větší či menší zkušenost se situací na poli rodinné 

                                          
35  Elektronická verze ke stažení zde http://www.brno-prorodiny.cz/dokumenty-ke-stazeni 
36  http://www.brno-prorodiny.cz/o-projektu-anima-plus-cz 
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politiky v zahraničí, nejvýraznějším zdrojem inspirace je pochopitelně Dolní Rakousko, 
a to nejen kvůli jeho prostorové blízkosti, ale také díky pokročilé úrovni tamější rodinné 
politiky (dolnorakouský systém je velmi komplexní a opírá se o velké finanční zdroje, 
nelze jej přejímat jako celek, nicméně lze se inspirovat jeho vybranými prvky). 
V souvislosti s institucionálním zakotvením rodinné politiky na MMB - odbor jako 
garant rodinné politiky, referentské místo pro rodinu, Poradní sbor pro rodinu - nelze 
opomenout místní pozitivní specifikum, které spočívá v tom, že v Brně působí řada 
velice aktivních neziskových organizací se zaměřením na rodinu.37 Koordinátor 
rodinné politiky se musí snažit zapojit co největší množství prorodinných 
organizací a podporovat jejich spolupráci.  

 

Význam koncepce rodinné politiky 

Jaký reálný význam mělo vytvoření Koncepce rodinné politiky města Brna? Zora 
Prosková má za to, že vznikl rámec, který umožňuje všechna opatření, která město 
přijímá, posuzovat a upravovat z hlediska jejich dopadu na rodiny. Dříve svým 
způsobem nahodilá podpora prorodinných aktivit tak dostala jasný systém. Řada obcí 
rodinnou politiku vykonává, aniž to tuší - Zora Prosková se domnívá, že by se jim to 
mělo více zdůrazňovat, a to s tím, že ujasnění si cílů a priorit může vnést užitečný 
pořádek. Není třeba se toho obávat, nemusí jít o nic složitého, jde jen o to, vybrat si a 
pojmenovat, čím se obec chce zabývat a mít to na vědomí. A současně mít na zřeteli, 
že téma rodiny se prolíná všemi oblastmi a přesahuje sféru sociálních služeb a 
sociálně-právní ochrany dětí. Užitečnost formulace koncepce roste s velikostí obce, od 
určité velikosti (středně velké obce) je vhodné, aby pro oblast podpory rodiny byl 
vyčleněn pracovník, který se jí bude systematicky věnovat. Nicméně požadovat 
vytváření koncepčního dokumentu po nejmenších obcích může mít odrazující efekt, 
budou to považovat za smysluprostý byrokratický požadavek: 

„U těch nejmenších obcí já mám trošičku obavy, že v okamžiku, kdy tohleto se 
začne po nich chtít, tak začnou mít dojem, že je to zase nějakej hloupej výmysl 
nějakýho byrokrata, který chce, aby vytvářeli papíry a že je to spíš odradí. Jo? Že 
prostě... protože je úplně jasné, že když má vzniknout nějaký písemný 
dokument, tak ho musí někdo vytvořit. A to už znamená, že to prostě přidělá 
práci, a když je to obec, kde je starosta, pár zastupitelů a jeden univerzální 
člověk na radnici, tak aby vytvářeli písemný dokument rodinné politiky, to se na 
to určitě vykašlou.“ 

 

Překážky a nečekané úspěchy 

S jakými překážkami se rodinná politika ve městě Brně potýká? Hůře se prosa-
zují a obtížněji se získává podpora pro opatření, která vyžadují finančně náročnější 
investice, ne jen projev dobré vůle. Výhledy do blízké budoucnosti v tomto směru 

nejsou v souvislosti s dopady ekonomické krize optimistické - obecně se záměry na 
rozvojové projekty odkládají na neurčito, na ekonomicky příznivější časy, realizovány 
jsou jen ty, které jsou již v běhu a je zapotřebí je dokončit. 

Co se naopak možná až nečekaně daří? Překvapivé bylo zjištění, kolik organizací 
a osob je v Brně na podporu rodin aktivních a že některé spolu sice spolupracují, jiné o 

                                          
37  Některé z těchto organizací jsou zřízeny křesťanskou církví (např. Centra pro rodinu zřizuje biskupství). 

Zora Prosková připouští, že to může umocňovat orientaci jejich aktivit na prorodinnou oblast a důraz na 
význam rodiny, byť jejich činnost není náboženstvím jakkoliv zatížena a brněnskou společnost sama 
nepovažuje za religióznější než v jiných místech republiky. 
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sobě navzájem vůbec nevěděly. V tomto smyslu měl velký ohlas barevný obrázkový 
Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně (2010),38 který v roce 2010 
vydal odbor zdraví v tištěné i elektronické podobě. O prezentaci v něm byl mezi posky-
tovateli velký zájem a na jeho základě došlo k navázání mnohé vzájemné spolupráce. 
Rovněž se podařilo navázat síť neformálních kontaktů na odborech magistrátu, s nimiž 
dříve nebyla dobrá spolupráce, „...když něco potřebujeme, tak už víme, komu zavolat. 
A ten nám buďto pomůže, nebo nám dá tip na někoho jiného. Aniž bychom to museli 
dělat tak, že to jde přes příslušné náměstky a vedoucí úseku a podobně...“ 

 

Výhledy do budoucna 

S přibýváním počtu seniorů a běžných, dříve zcela funkčních rodin, kteří se 
ocitají pod hranicí chudoby, se jeví jako velmi pravděpodobné, že řešení chudoby a 
sociálního bydlení bude jedním z hlavních témat příštích let. Půjde ovšem o téma, které 
se bude těžko prosazovat, jak u politiků, tak u veřejnosti (předsudky vůči sociální 
výstavbě). Sociální služby získaly s léty konotaci spojitosti s lidmi na okraji společnosti, 
dnes se ukazuje, že do těžkostí, které vyžadují jejich pomoc, se může dostat kdekdo a 
společnost mnohde není schopna přítomnost těchto služeb v lokalitě bez odporu 
akceptovat pro obavy z přítomnosti společensky nepřizpůsobivých skupin obyvatel.  

1.5 Třebíč39 

Třebíč je s cca 38,5 tisíci obyvateli druhé největší město v Kraji Vysočina. V roce 
2010 město na základě řady realizovaných prorodinných aktivit získalo 3. místo 
v soutěži Obec přátelská rodině. Ovšem vůbec první koncepční dokument rodinné 
politiky byl vytvořen a přijat teprve na sklonku roku 2012 (Program prorodinné politiky 
města Třebíče na roky 2013-2015). Jak tedy došlo k tomu, že prorodinná opatření 
v tomto městě v uplynulých letech zaznamenala takový rozvoj? Lze hovořit o 
synergickém efektu několika faktorů: 

1. Již od roku 1997 je Třebíč členem Národní sítě zdravých měst (NSZM) a realizuje 
projekt Zdravé město. Od roku 2001 je projekt výrazněji spojován s místní 
Agendou 21, k níž se zastupitelé města přihlásili přijetím deklarace Projekt Třebíč - 
Zdravé město (závazek naplňovat mezinárodní koncepce Zdraví 21 WHO, NEHAP a 
Agenda 21 na místní úrovni). Pro jejich koordinaci byla na městském úřadě vyčle-
něna samostatná referentská pozice koordinátora. Od té doby se úspěšně 
rozvíjí partnerská spolupráce radnice s místními neziskovými organizacemi 
a dalšími aktéry (školky, školy, nemocnice atd.). V úzké spolupráci s nimi se 
město zapojuje do řady národních a nadnárodních kampaní (např. Národní týden 
manželství, Světový den bez tabáku, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Den Země, 
Evropský týden mobility a Den bez aut) a rovněž realizuje vlastní aktivity na 
podporu zdraví a zdravého životního stylu jako např. Biojarmark (jarmark biopo-
travin), Férové snídaně40 (fair trade happening), Restaurace a kavárny nekuřácké a 
přátelské rodině a různé preventivní programy. Realizace uvedených iniciativ (ZM a 
A21) na místní úrovni je v Třebíči spojena též s rozvojem strategického 

                                          
38  http://data.rodina.quonia.cz/soubory_ke_stazeni/katalogvnitrektisk.pdf 
39  Tato případová studie byla vypracována na základě informací z rozhovorů s Ing. Ivetou Ondráčkovou 

(koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21) a Ing. Marií Černou (místostarostka) ze dne 7. 9. 2012 a 
z veřejně dostupných dokumentů. 

40  http://www.ferovasnidane.cz/detail-snidane/34 
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komunitního plánování (tvorba strategie udržitelného rozvoje města, zavádění 
indikátorů udržitelného rozvoje41), v rámci něhož bylo realizováno několik analýz 
(např. SWOT analýza města Třebíče) a diskusních setkání vedení radnice s růz-
nými cílovými skupinami občanů (rodiči malých dětí, seniory apod.), zjišťujících 
jejich potřeby a názory v rámci klíčových oblastí rozvoje města (např. Fóra Zdra-
vého města), na jejichž výsledky se radnice snaží reagovat přijímanými opatřeními. 
 

2. Více než desetiletou tradici má Grantový systém Zdravého města Třebíč,42 cílem 
je podpořit zajímavé aktivity, projekty, akce apod., které přispívají k rozvoji města 
a zlepšení kvality života obyvatel města v rámci vyhlášených grantových programů, 
které stanovují formu a zaměření podpory dle prioritních oblastí a ekonomických 
podmínek vyplývajících z rozpočtu města na daný rok. Pro rok 2013 jde o tyto 
oblasti: rodina a zdraví, volnočasové aktivity, ocenění sportovců, prevence krimina-
lity a drogové problematiky, ekologie, kultura, obnova památek. Grantový systém je 
založen na principu spoluúčasti - 50 % nákladů na realizaci projektu hradí žadatel. 
Radnice každoročně pořádá školení pro žadatele. 
 

3. Od roku 2007 se ve městě rozvíjí komunitní plánování sociálních služeb, 
v rámci něhož aktivně fungují tři pracovní skupiny. Schválen byl Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb pro období 2012-2016. Dokument Zásady financování 
sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče zakotvil financování provozních výdajů 
subjektů zařazených v síti sociálních služeb města ve výši 17 % z předpokládaného 
rozpočtu žadatele. 
 

4. Kromě výše uvedených podmínek - otevřenosti radnice k různým iniciativám a zdro-
jům inspirace43 na podporu strategického rozvoje města a kvality života, ustavení 
pozice koordinátora (a její obsazení iniciativní, komunikativní pracovnicí), vytvoření 
společenství aktivně spolupracujících subjektů a občanů, ale i grantového systému 
na podporu jejich projektů, formulování priorit a přijímání opatření na základě 
sledování potřeb a názorů místních obyvatel - je zcela zásadní, že oblast prorodin-
ných aktivit má aktivní podporu místostarostky, která pro ni dokáže získat 
podporu politiků ve vedení radnice a v obecním zastupitelstvu. 

 

V období, kdy byly vedeny rozhovory, na jejichž podkladě vznikla tato 
monografie, byla připravována série seminářů (pro podniky a zaměstnavatele, NNO a 
veřejnou správu) v rámci projektu Rovnost šancí na Vysočině,44 jehož je město Třebíč 
partnerem. Výstupy z diskusí z těchto seminářů a závěrečného kulatého stolu měly být 
mj. využity pro tvorbu Programu prorodinné politiky města Třebíče na roky 2013-2015. 
Jaký užitek ještě vůbec může mít pro město, které již má formulováno několik 
strategických rozvojových dokumentů, vytvoření samostatného koncepčního dokumen-
                                          
41  V roce 2005 město přistoupilo k iniciativě TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj 

reprezentovaná Ústavem pro ekopolitiku a dalšími institucemi). 
42  http://www.trebic.cz/grantovy-system-mesta-trebic-rocniku-2013/ds-1715/archiv=0 
43  Např. pokud jde o projekt Zdravých měst, Národní síť Zdravých měst poskytuje svým členům vedle 

workshopů (např. mediální trénink, příprava projektů) i metodickou podporu a databázi dobré praxe 
prostřednictvím webových stránek asociace (http://nszm.cz). 

44  „Hlavním cílem projektu je usilovat o prosazení systémových opatření pro plnění principu rovných 
příležitostí mužů a žen na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. 
Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením sítě aktérů (obce, OOS, firmy, občané) působících v Kraji Vysočina 
(místní partnerství), v jejímž rámci budou plánovány a částečně i realizovány konkrétní projekty na 
snižování horizontálního a vertikálního rozdělení trhu práce dle pohlaví, snižování platové nerovnosti žen a 
mužů, slaďování pracovního a rodinného života, odbourávání genderových stereotypů na trhu práce atd. 
Síť bude též schopna díky zapojeným aktérům poskytovat komplexní podporu obětem diskriminace na 
trhu práce na základě pohlaví (včetně platové diskriminace) a advokační aktivity.“ 

  (http://www.kr-vysocina.cz/cile-projektu/ds-302194/archiv=0&p1=55698) 
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tu pro oblast rodinné politiky, která s ohledem na svoji průřezovost všemi stávajícími 
dokumenty tak jako tak prolíná? Podle Ivety Ondráčkové (koordinátorka Projektu 
Zdravé město a MA21) má jeho vytvoření smysl s ohledem na negativní jevy, s nimiž 
se město Třebíč nyní potýká, jako je např. zvýšení počtu odstěhovaných mladých lidí45 
a vysoká nezaměstnanost, jedna z nejvyšších v kraji. Snaha přispět ke spokojenosti 
mladých rodin ve městě může zabránit jejich odchodu, proto by se město touto oblastí 
mělo zabývat. Stávající složení politické reprezentace města je tomu nakloněno, 
nicméně to se může změnit s dalšími komunálními volbami - koncepční dokument, 
který vytyčí priority pro danou oblast pro delší časové období, tak může být mj. určitou 
zárukou (nebo možná nadějí) kontinuity vytyčených záměrů a přísunu potřebných 
finančních prostředků na jejich realizaci. Z pohledu Marie Černé (místostarostka) je 
užitečné udělat si přehled o stávajícím stavu a o tom, co je zapotřebí. Výhodou zvole-
ného přístupu k tvorbě programu prorodinné politiky je, že nebude vyžadovat další 
finanční prostředky (např. pro jeho zpracování profesionální agenturou) a výsledný 
výstup vzejde z komunitní platformy. Motivací k vytvoření programového dokumentu 
prorodinné politiky byla i touha přihlásit se opět do soutěže Obec přátelská rodině a 
splnit tak jednu z hlavních podmínek účasti. Motivací k přihlášení do soutěže bylo přání 
pochlubit se úspěchy, kterých Třebíč od svého ocenění v roce 2010 v oblasti prorodin-
ných opatření dosáhla, a pokusit se zopakovat umístění oceněné finanční odměnou na 
realizaci dalších opatření.  

 Do jaké míry jsou pro realizaci rodinné politiky a rozvoj prorodinných opatření 
podstatné finanční prostředky? Podle Ivety Ondráčkové jsou finance vždy na 1. místě, 
ale důležité je také politické rozhodnutí, jakým směrem se město bude ubírat, které 
oblasti veřejné politiky bude věnována pozornost (a potažmo i finanční podpora). Na 
základě svého umístění v soutěži Obec přátelská rodině v roce 2010 město Třebíč 
získalo dotaci ve výši 330 tis. Kč na opatření prorodinné politiky.46 Z těchto prostředků 
bylo pro rok 2011 připraveno 11 aktivit pro rodinu - jednou z nich bylo i zřízení Family 
Pointu47 v prostorách bývalého bufetu na městském úřadě. Během příprav těchto 11 
aktivit došlo k uvědomění a vytyčení rozsahu cílových skupin prorodinné politiky - ten 
se v případě Třebíče neomezuje jen na mladé rodiny s malými dětmi, ale na rodiny 
v různých životních situacích a v různých fázích rodinného životního cyklu (tzn. mladé 
rodiny s malými dětmi; rodiče ve středním věku s dorůstajícími dětmi; rodiče - aktivní 
senioři; stárnoucí rodiče ztrácející soběstačnost v péči rodiny; rodiny pečující o dítě 
s handicapem). Hlavním cílem rodinné politiky ve městě Třebíči je podpora rodin ve 
výkonu jejich přirozených funkcí - podpora vzniku funkčních rodin, kvality rodinného 
života a vhodných podmínek pro rodiny - a zároveň realizace intervencí ve prospěch 
rodin v obtížné situaci. 

 Mimo výše uvedený projekt Rovnost šancí na Vysočině a další zmíněné aktivity 
lze ze současných aktivit města Třebíč na podporu rodin jmenovat např. nový 
mezinárodní projekt, realizovaný ve spolupráci s britskou neziskovou organizací The 
Telework Association, financovaný z ESF „Vybudování koordinačního centra práce na 
dálku v Třebíči“,48 jehož cílovou skupinou jsou jednak zaměstnavatelé a jednak osoby 
znevýhodněné na trhu práce se zájmem o zprostředkování práce z domova jako např. 
matky na rodičovské dovolené a osoby pečující o nesoběstačné členy rodiny. 
                                          
45  Každý rok Třebíč přichází o cca 700 obyvatel, nejvíce odcházejí mladí lidé. 
46  Pro ilustraci významu takové výhry pro srovnání uveďme, že tato částka odpovídá cca jedné desetině 

finančních prostředků vyčleněných v rámci rozpočtu města pro Grantový systém Zdravého města Třebíč 
na rok 2013. 

47  Zřízení Family Point je příkladem úspěšného a velmi rychle realizovaného projektu - byl otevřen měsíc a 
půl od rozhodnutí obecního zastupitelstva o jeho zřízení a vykazuje vysokou návštěvnost. 

48  http://www.trebic.cz/koordinacni-centrum-prace-na-dalku/os-1063/p1=13915 
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Program prorodinné politiky města Třebíče na roky 2013-2015 

Program prorodinné politiky města Třebíče na roky 2013-2015 je 14stránkový 
dokument členěný do pěti kapitol.  

Ve své preambuli (1. kapitola) se dokument hlásí k návaznosti na Koncepci 
rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 a nejstěžejnější strategické rozvojové 
dokumenty města. Obecným cílem tohoto zastřešujícího dokumentu je vytvořit na 
úrovni města prostředí příznivé rodině a podpořit systémový přístup k opatřením 
regionální rodinné politiky.  

Druhá kapitola prostřednictvím odkazů na odbornou literaturu, metodické a 
koncepční dokumenty vymezuje obsah a obecné cíle regionální a lokální rodinné 
politiky a roli obcí. Specifické cíle v základních oblastech podpory z hlediska potřeb 
rodin ve městě Třebíči jsou pak konkrétněji vyjádřeny v jednotlivých opatřeních 
návrhové části této koncepce (s. 5).  

Třetí kapitola je věnována sociodemografické charakteristice města.  

Čtvrtá kapitola představuje cíle a návrhy konkrétních opatření v rámci 5 
základních oblastí podpory: 

1. Podpora vytváření příhodných socioekonomických podmínek pro rodiny 
 

2. Podpora slaďování pracovního a rodinného života 
 

3. Podpora služeb pro rodiny 
 

4. Podpora prostředí přátelského rodině 
 

5. Podpora bezpečného prostředí pro rodiny 
 

Jak se v dokumentu uvádí, těžiště podpory fungování rodin ze strany města 
přitom nespočívá v přímé finanční podpoře rodin, ale spíše ve vytváření podmínek, 
popularizaci tématu, předávání příkladů dobré praxe, vytváření prostředí spolupráce 
mezi městem a neziskovými organizacemi i mezi neziskovými organizacemi navzájem 
apod.  

Dokument uzavírá závěrečné slovo místostarostky města, Ing. Marie Černé. 

1.6 Hradec Králové49 

Město Hradec Králové získalo své první ocenění v soutěži Obec přátelská rodině 
hned v jejím prvním ročníku (2008), kdy dosáhlo na 3. místo ve své (velikostní) 
kategorii. O rok později již vyhrálo první cenu. V dalších letech bylo oceněno v soutě-
žích MasterCard česká centra rozvoje jako Město s nejlepší kvalitou života (2010) a 
Město s vynikající sociální situací (2011). V roce 2012 se přihlásilo do soutěže Obec 
přátelská rodině znovu a opět získalo první místo. 

 

  

                                          
49  Tento text vznikl na základě informací z rozhovoru s PhDr. Markem Šimůnkem (vedoucí Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové) ze dne 30. 11. 2012 a veřejně dostupných 
dokumentů. Některé ze zmiňovaných příkladů dobré praxe jsou podrobněji rozvedeny v jiných kapitolách 
této publikace, na něž je v textu odkazováno. 
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Impulzy k vytvoření prorodinné politiky města  

Pozornost opatřením, která je možno považovat za prorodinná, je v Hradci 
Králové věnována dlouhodobě, svědčí o tom i výše zmíněná ocenění v prvních roční-
cích soutěže Obec přátelská rodině (2008-2009). Co však vedlo k tomu, že se město 
v posledních letech začalo rodinnou politikou zabývat systematicky? Podle Marka 
Šimůnka, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec 
Králové (dále jen MMHK), bylo jedním z impulzů zjištění, že grantová podpora směro-
vaná do sociální oblasti nezahrnuje veškeré projekty na podporu rodiny. Hlavním 
zájmem se stalo najít systémový způsob, jak podporovat funkční rodiny, kterých je 
drtivá většina. Dalším významným podnětem bylo vítězství v soutěži Obec přátelská 
rodině v roce 2009 - „…v rámci zpracovávání podkladů pro soutěž jsme si uvědomovali 
důležitost a hloubku toho tématu a začali na něm více pracovat.“ Vznikla potřeba 
uchopit rodinnou politiku koncepčně. Impulzem byla i změna dotační politiky MPSV, 
když přestaly být podporovány některé smysluplné prorodinné aktivity nestátních 
neziskových subjektů - záměrem je přispět k udržení jejich další existence. Pokud jde o 
institucionální zakotvení rodinné politiky na královéhradeckém magistrátu, v průběhu 
roku 2012 byla komise rady města pro prevenci kriminality transformována v komisi 
rady města pro rodinu a sociální prevenci, došlo k rozšíření magistrátního dotačního 
programu o podporu vybraných typů prorodinných aktivit (Fond na podporu veřejně 
prospěšných projektů, viz kapitola 2.1) a v září 2012 byla zastupitelstvem schválena 
Koncepce prorodinné politiky města Hradec Králové pro období 2013-2015. Návrh 
koncepce po několik měsíců vytvářela pracovní skupina pro plánování sociálních a 
souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež (tvořená mj. zástupci mateřských 
center a nízkoprahových zařízení). Ten před projednáním zastupitelstvem prošel něko-
lika úrovněmi připomínkového řízení, během něhož byly ještě zapracovány některé 
pozměňovací a doplňující návrhy. Zastupitelstvem města Hradec Králové byl přijat 
jednomyslně.  

 

Koncepce prorodinné politiky města Hradec Králové pro období 2013-2015 

Vytčený cíl vytvořit stručný a přitom jasný dokument byl naplněn, Koncepce 
prorodinné politiky města Hradec Králové pro období 2013-2015 (dále jen Koncepce) 
má rozsah pouhých 8 stran. Úvodní pasáž je věnována východiskům Koncepce, defi-
nuje 3 základní principy, jimiž se řídí (multirezortní spolupráce, subsidiarita a svobodná 
volba), přičemž za rodinu jsou pro její účely chápáni „rodiče s dítětem v jakémkoliv 
svazku“. Materiál se hlásí k návaznosti na další rozvojové dokumenty města (zejména 
komunitní plán sociálních služeb a strategický plán rozvoje města), kraje (Koncepce 
rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016) a státu (Národní koncepce rodin-
né politiky - 2005, Národní strategie ochrany práv dětí - 2012). Koordinace prorodinné 
politiky města je svěřena do gesce odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pracovní 
skupiny náměstka primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
V dalším textu je vymezeno 5 oblastí, pro každou z nich je stanoven cílový stav a 
soubor opatření, které mají vést k jeho naplnění: 

I.  Rodina a bydlení 

Cíl: Systém dostupného bydlení pro rodiny žijící na území města Hradce Králové je 
nastaven. 

II.  Rodina a vzdělávání 

Cíl: Na území města existuje široká nabídka různých forem vzdělávání na všech 
stupních (předškolní, základní, střední, vysoké, speciální, celoživotní), přičemž 
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probíhá vzájemná efektivní výměna informací mezi všemi účastníky vzdělávacího 
procesu. 

III.  Rodina a zaměstnání 

Cíl: Město Hradec Králové podporuje slaďování osobního a profesního života, 
vyvolává diskusi k této problematice a podporuje zaměstnavatele v realizaci 
prorodinných opatření, podporuje vznik nových pracovních míst s cílem posílit 
soudržnost rodin v Hradci Králové. 

IV.  Rodina a zdravotní a sociální péče 

Cíl: Na území města Hradec Králové je nastavena síť sociálních a zdravotních 
služeb podporujících zdravý životní styl, který vede ke zlepšení kvality života a ke 
zvýšení pocitu bezpečí rodin. 

V.  Rodina a volný čas 

Cíl: V Hradci Králové je k dispozici široká nabídka volnočasových aktivit podporují-
cích klima přátelské rodině, rodiny aktivně tráví svůj volný čas a mají příležitost 
využívat prostoru pro aktivizaci mezigeneračního dialogu. 

Aby nebyla Koncepce pouze „mrtvým“ dokumentem, usiluje se o její zařazení 
do strategického plánu rozvoje města a byla také vytvořena výše zmíněná pracovní 
skupina náměstkyně primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
Konkrétní úkoly pro Koncepcí vymezená opatření stanoví akční plán na daný rok 
v závislosti na aktuálních prioritách a objemu finančních prostředků vyčleněných pro 
dané období. Formulace těchto akčních plánů je úkolem pracovní skupiny náměstkyně 
primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví, která má 4 stálé členy - 
vedle náměstkyně ještě 3 zastupitele, kteří se ze své pozice (předseda/člen příslušné 
komise Rady města HK) zabývají oblastmi a) výchovy a vzdělávání, b) rodiny a sociální 
prevence a c) bydlení. Jejím tajemníkem je vedoucí odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, Marek Šimůnek. Dle jeho slov by tato pracovní skupina mohla být rozšířena 
ještě o další členy, ale takto je její složení, jak se ukazuje, dostačující a velmi funkční. 
Tím, že jsou zastupitelé gestory rodinné politiky města, je udržováno sepětí Koncepce 
s praktickými úkoly, které na ni navazují, neboť sami zastupitelé mají na naplnění 
tohoto dokumentu zájem.  

 

Některé příklady stávajících prorodinných aktivit 

Před 3 roky byla po 20 letech po veliké diskusi, „aby to nevyznělo jako oslava 
minulého režimu“, úspěšně obnovena tradice vítání občánků, která má nyní podobu 
divadelního představení v divadle pro děti Drak. Příkladem aktivity na podporu dialogu 
generací je např. umožnění účasti cca stovky seniorů na festivalu Rock for people 
(podrobněji viz kapitola 2.3.2), nebo podpora počítačové gramotnosti seniorů ve 
spolupráci s místními základními školami, kdy se žáci stávají učiteli a senioři jejich 
žáky - „…funguje to bezvadně, senioři mají velký zájem o to se dále vzdělávat. Vynutili 
si pokračování kurzů. … Nejde jen o vzdělávání seniorů, ale i o podporu a rozvoj 
komunikace, vznik společných témat mezi generacemi. Protože nám ty babičky říkají - 
já se mám konečně s vnukem o čem bavit. A to je přesně ono.“ V rámci Roku seniorů 
byly loni pořádány sportovní hry seniorů a mezi dvěma domy zvláštního určení (pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením) vznikl Fit park pro dospělé, kde jsou 
venkovní posilovací stroje, hřiště pro pétanque, pergola pro posezení. V současné době 
je v Hradci Králové plně bezbariérová doprava, městem nejezdí jiné než nízkopod-
lažní autobusy, což ocení nejen vozíčkáři a lidé s pohybovými obtížemi, ale i rodiče 
s kočárky a malými dětmi. Na základě inspirace Family Pointy ve městě vznikla síť tzv. 
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Míst přátelských rodině.50 Tradičním opatřením ve prospěch rodin je provoz měst-
ských jeslí, jejichž budova prošla nákladnou rekonstrukcí, staví se nové veřejné 
mateřské školy. Na podporu rodinné soudržnosti jsou rozšiřovány příležitosti pro 
společné trávení volného času rodiny - „máme 200 kilometrů opravených lesních 
cest a tisíce hektarů městských lesů, kde vznikají in-linové dráhy“. Jsou podporovány 
městské slavnosti, které pořádají zpravidla místní neziskové organizace (Město na 
kolech, Slavnosti královny Elišky, středověké trhy, lampionový průvod městem aj.) a 
kulturní nabídka pro děti - v Divadle Drak byla otevřena divadelní laboratoř pro děti 
(„…což znamená - pojďte, děti, si vyzkoušet, jak se to divadlo dělá. Nejenom sedět a 
koukat, ale pojďte si vyzkoušet, namixovat zvuk, zahrát si na režiséra, udělat světla a 
tak dále. A myslím si, že z hlediska pedagogiky to je naprosto nedocenitelné a řekl 
bych, že je to evropský unikát.“). Vydáváním různých informačních materiálů - mapy a 
průvodce pro rodiny s dětmi - se město snaží o podporu rodinné turistiky. Vznikla 
informační edice Radnice, jsou vydávány letáky s nejrůznějšími informacemi pro 
rodiče (šikana, rady při vstupu dítěte do školy, adopce a pěstounská péče, kontakty na 
sociální služby atd.), které jsou opatřeny ISBN a jsou k dohledání i v knihovnách a 
volně ke stažení na webu města. 

 

Oč jde v lokální rodinné politice především? 

V lokální rodinné politice se podle Marka Šimůnka jedná zejména o pochopení 
toho, že předmětem jejího zájmu jsou především zdravě fungující rodiny a jejím 
smyslem je vytvářet prostor pro soběstačnost rodin. Vedle nebezpečí roztříštěnosti 
prorodinných aktivit je tak třeba připomínat nebezpečí redukce prorodinné politiky na 
řešení sociálních problémů (Šimůnek, 2012, s. 592). 

1.7 Shrnutí  

Informace z rozhovorů s aktéry regionální politiky a jejich názory na různé 
aspekty rodinné politiky již byly využity v rámci různých kapitol této i předchozí51 
monografie, v souladu s úmyslem předejít jejich opakování tato kapitola shrnuje pouze 
vybrané z nich.52 

Překážky v samosprávě a státní správě pro realizaci regionální/lokální rodinné 
politiky představuje resortismus státní správy a samosprávy a diskontinuita související 
se změnou priorit v případě změny vládnoucí koalice jak na úrovni konkrétní obce nebo 
kraje, tak i na vládní úrovni. Mezi negativní důsledky rezortismu samosprávy patří 
nepochopení pro průřezovost rodinné politiky - obecně bývá oblast rodinné politiky 
často svěřována do gesce odborů sociálních věcí, což s sebou nese riziko zúžení jejího 
zaměření na řešení potřeb rodin v obtížné sociální situaci, které vede k pomíjení 
podpory funkčních rodin. Na některých úřadech jsou obtíže v komunikaci a spolupráci 
mezi rezorty, jinde funguje bez problémů, nebo se ji již podařilo navázat (např. 
přizváním zástupců různých rezortů do pracovní skupiny, poradního sboru či komise). 
Nezbytnou podmínkou realizace rodinné politiky je získání politické podpory. Někteří 
respondenti zmiňovali, že v rámci regionální rodinné politiky se hůře prosazují témata, 

                                          
50  Fungují v podstatě stejně jako Family Pointy, odlišují se pouze zvoleným českým názvem.  
51  Kuchařová, V., Svobodová, K., Šťastná, A. Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska. 

Praha: VÚPSV v.v.i., 2014. 
52  S ohledem na citlivost některých názorů jsou všechny výroky respondentů v rámci této kapitoly citovány 

anonymně. 
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která by dle přesvědčení politické reprezentace mohla snížit její šance na zvolení 
v příštích komunálních/krajských volbách (např. oblast podpory sociálního bydlení). 
Objevilo se i doporučení, aby koncepce rodinné politiky obsahovala kromě opatření a 
aktivit, jejichž efekt je rozeznatelný až v delším časovém horizontu, i takové, jejichž 
efekt se může projevit již po krátké době a mohou tak politické reprezentaci přinést 
přízeň voličů.53 V získávání podpory politické reprezentace pro záměry rodinné politiky 
hrají velmi důležitou roli aktivity, které mohou přinést prestiž kraji/obci a tím i 
politikovi, který danou oblast zaštiťuje - jde např. o umístění v soutěžích typu Obec 
přátelská rodině, ale i o mezinárodní partnerství (např. mezinárodní partnerství měst) 
a zapojení do mezinárodních iniciativ a projektů. Ten, kdo na úrovni politické 
reprezentace ze své pozice rodinnou politiku prosazuje (hejtman, starosta, náměstek, 
radní, místostarosta apod.), bývá mnohdy člověk, který má k tématu podpory rodin 
vztah, často na základě své vlastní životní zkušenosti.  

Jakou úlohu v rodinné politice hraje stát (MPSV), kraje a obce? Mezi účastníky 
rozhovorů dominuje přesvědčení, že v souladu s principem subsidiarity je úkolem 
centrální úrovně (MPSV) stanovit v oblasti rodinné politiky základní rámec, regiony a 
obce by měly v meziresortní spolupráci vytvářet vlastní koncepční dokumenty na pod-
poru fungující rodiny. Tato podpora by neměla být omezována pouze na sociální sféru, 
měla by mít průřezový charakter. Možnosti kraje jsou v oblasti prorodinných opatření 
omezené, jeho role by měla být především iniciační (a to i prostřednictvím nastavení 
krajského dotačního systému) a v koordinaci celokrajských aktivit. Konkrétní opatření 
na podporu rodin by měla být realizována především na úrovni obcí, v široké 
spolupráci s místními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry rodinné politiky, a to 
na základě znalosti místních potřeb. Následující část textu shrnuje náměty účastníků 

rozhovorů, pokud jde o jejich očekávání vůči MPSV a představy o roli krajů a obcí 
v regionální rodinné politice, ale také jejich vnímání užitečnosti koncepce rodinné 
politiky a významu soutěže Obec přátelská rodině. 

 

Očekávání od MPSV 

- MPSV by mělo dávat najevo aktérům rodinné politiky své uznání a podporu.  
 

- MPSV by mělo dávat najevo podporu rodinné politice i prostřednictvím finančních 
prostředků, nemělo by se zcela vzdávat financování prorodinných aktivit („...a krátit 
objem finančních prostředků, který byl dosud směřován na podporu rodinné politiky 
a který v celkovém objemu financí v rozpočtu představuje kapku v moři“). V 
minulých letech vznikla a začala se rozvíjet řada užitečných projektů a iniciativ, 
nebudou-li nadále podporovány, tzn., nebudou-li kraj či obec k jejich podpoře 
vstřícní, budou utlumeny, nebo zaniknou.  
 

- MPSV by mělo jednat s ministerstvem zdravotnictví o finanční podpoře aktivit 
Zdravých měst (MZ ustalo s jejich podporou) - pokud má stát na další existenci této 
iniciativy zájem, měl by ji finančně podporovat. 
 

- MPSV by mělo vytvářet koncepční materiály.  
 

- MPSV by mělo koncepční materiály jím vytvořené samo dodržovat.  
 

- MPSV by mělo poskytovat krajům a obcím metodickou podporu - sbírat a šířit 
příklady dobré praxe a dávat impulsy. Jako příklady dobré praxe by mělo více 
propagovat prorodinné aktivity obcí úspěšných v soutěži Obec přátelská rodině. 
Mělo by publikovat manuály s příklady aktivit. 
 

                                          
53  Jsou-li zformulovány úkoly, lze zajistit jejich splnění a úspěchy zužitkovat v rámci předvolební kampaně.  
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- MPSV by mělo pořádat kulaté stoly, „burzy nápadů“ a setkání odborníků, kteří se 
věnují rodinné politice, mělo by zprostředkovávat zahraniční zkušenosti v oblasti 
prorodinné politiky.  
 

- MPSV by mělo zachovat soutěž Obec přátelská rodině a projekt Audit rodina & 
zaměstnání. Mělo by realizovat další iniciativy tohoto typu - národní soutěže či 
kampaně a akce typu Rodinný den, Česko čte dětem, Vánoční den pro rodiny, a to i 
ve spolupráci s jinými resorty (např. soutěž Nemocnice přátelská rodině a dětem).  
 

- MPSV by mělo podporovat rodinnou politiku prostřednictvím médií (příklady dobré 
praxe, mediální kampaně).  
 

- MPSV by mělo vydefinovat odborné služby pro rodiny a děti - v současné praxi se 
sociální služby prolínají se službami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a jejich 
financování může být duplicitní.  
 

- MPSV by mělo přesunout rozhodování v dotačním řízení pro nestátní neziskové 
subjekty na podporu rodin s dětmi z centrální úrovně na kraje. V případě komunit-
ních/lokálních/místních služeb hodnotitel projektu/hodnotící komise, který/která 
nezná danou lokalitu, může posoudit formální náležitosti grantové žádosti či výstupů 
z projektu, ale nemůže objektivně vyhodnotit potřebnost a přínos projektu - to by 
mělo být úkolem krajů ve spolupráci s obcemi.  
 

- MPSV by mělo podporovat obce při zřizování a provozování sociálního a chráněného 
bydlení, jak metodicky, tak podporou investic. 
 

- MPSV by mělo více komunikovat svoji činnost a priority v oblasti rodinné politiky 
navenek (např. aktualizovat informace k rodinné politice na svém webovém 
portálu). 

 

Co by měl kraj 

- Kraj by měl zabezpečit koncepční, institucionální a personální zajištění rodinné 
politiky (referent pro oblast podpory rodiny/koordinátor rodinné politiky, oddělení 
rodinné politiky) - jen tak nebude systematický rozvoj rodinné politiky limitován. 
 

- Kraj by měl být vůči obcím metodickým, poradním, iniciačním orgánem. Měl by 
obcím dávat impulzy, nápady, inspiraci, co mohou realizovat.  
 

- Kraj by měl obcím poskytovat metodickou pomoc a inspiraci pro zpracování 
koncepce rodinné politiky (jak na přípravu koncepce, jak mapovat potřeby rodin 
apod.). Nicméně to, jaké oblasti podpory do koncepce zahrnout, už by mělo být 
ponecháno na výběru a vůli obce. Kraj by však měl vést obce k pochopení toho, že 
předmětem zájmu rodinné politiky jsou především zdravě fungující rodiny a že 
regionální rodinná politika by neměla být redukována pouze na řešení sociálních 
problémů - „spokojený občan ve spokojené rodině může pomoci prosperitě obce, 
jejímu klimatu a posílení soudržnosti“.  
 

- Kraj by měl v rámci svého dotačního systému poskytovat finanční podporu proro-
dinných aktivit.54 Je však třeba dobře zvážit oblasti, do nichž chce svoji finanční 
podporu směřovat - k tomu může dobře posloužit vypracování koncepce rodinné 
politiky.  
 

- Kraj by měl napomáhat spolupráci prorodinných organizací v regionu - např. jejich 
zapojováním do pracovních skupin, komisí či poradních sborů apod. 
 

- Kraj by měl dávat impulzy ke vzniku míst přátelských rodině, měl by motivovat 
veřejný a komerční sektor ke vstřícnosti a toleranci vůči rodinám. Jde především o 

                                          
54  Mimo jiné např. i zřízením dotačního titulu na podporu projektů Zdravých měst. 
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to, využít přirozenou síť různých běžných služeb, podpořit je k větší otevřenosti vůči 
rodinám a jejich potřebám, jakož i ke zvýhodňování např. početných rodin, matek 
samoživitelek apod. K tomu může přispívat např. projekt Rodinné pasy, či soutěž s 
regionálním dosahem vyhlášená krajem. 
 

- Kraj by měl koordinovat a (spolu)financovat celokrajské aktivity. 
 

- Kraj by měl věnovat finanční prostředky na projekty, jako jsou např. Rodinné pasy, 
Senior pasy, Family Pointy, Senior Pointy (viz kapitola 2.3). 
 

- Kraj by měl jít příkladem a činit opatření ke slaďování rodinného a pracovního života 
ve prospěch vlastních zaměstnanců (např. zřízením mateřské školy jako na KÚ 
JMK). 

 

Co by měly obce 

- Na úrovni obcí by měly být realizovány konkrétní projekty, opatření ale i podpora 
přirozené spolkové činnosti v obcích.55 
 

- Obce nemusí prorodinná opatření realizovat samy, ale ve spolupráci s místními 
aktéry rodinné politiky. Čím více aktérů přizvou, tím může být spolupráce a realizace 
opatření rodinné politiky jednodušší. 
 

- Obce by měly vědět, že rodinná politika nezávisí jen na finančních prostředcích, zato 
zcela určitě závisí na vůli, navazování spolupráce, komunikaci, součinnosti a 
nadšení.  
 

- Řada obcí rodinnou politiku vykonává, aniž to tuší - ujasnění si cílů a priorit může 
vnést do aktivit obce v této oblasti užitečný systém. Jde jen o to, vybrat si a pojme-
novat, čím se obec chce zabývat a mít to na vědomí. A současně mít na zřeteli, že 
téma rodiny se prolíná všemi oblastmi a přesahuje sféru sociálních služeb a 
sociálně-právní ochrany dětí. 
 

- Užitečnost formulace koncepčního dokumentu rodinné politiky roste s velikostí obce, 
od určité velikosti je rovněž vhodné, aby pro oblast podpory rodiny byl vyčleněn 
pracovník (popřípadě oddělení), který se jí bude systematicky věnovat. 
 

- Obce by měly zjišťovat potřeby rodin, např. pořádáním setkání s občany, diskusních 
fór nebo výzkumy.  

 

Vnímání přínosu koncepce rodinné politiky  

Příprava koncepce rodinné politiky (kraje, obce) umožňuje učinit si přehled o 
stávajícím stavu a o tom, co je zapotřebí. Schválení koncepce je deklarací směru 
podpory prorodinných aktivit - jasně navenek i do vnitřních struktur úřadu deklaruje, o 
které typy aktivit má úřad pro dané období zájem a které by měly mít jeho (finanční) 
podporu. Je tak i určitou nadějí na zachování kontinuity směřování v oblasti rodinné 
politiky (a přísunu potřebných finančních prostředků na realizaci vytyčených úkolů) 
navzdory případné změně politické reprezentace v povolebním uspořádání. Tento 
dokument rovněž může podpořit mezirezortní spolupráci v rámci úřadu, neboť po jeho 
schválení zastupitelstvem jsou úkoly v něm obsažené závazné pro všechny odbory 
úřadu (některé záměry nemusí být možné realizovat bez součinnosti s jiným odborem, 
např. zdravotnictví). Nelze opomenout, že vytvoření koncepčního dokumentu na 

                                          
55  „... ale podpora prostě i dalších volnočasovejch aktivit, zájmovejch klubů, kroužků. Protože možná daleko 

víc prorodinnou politiku dělá obyčejnej vesnickej fotbalovej klub, kde se hraje, všichni se sejdou, celý 
rodiny včetně dětí než nějaký umělý centrum.“ 
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regionální úrovni má rovněž význam z hlediska osvěty obcí v kraji - může přispět k 
jejich vyšší citlivosti k významu a potřebě rodinné politiky a inspirovat je k vytvoření 
vlastní koncepce rodinné politiky. Nicméně požadovat vytváření tohoto koncepčního 
dokumentu po nejmenších obcích (např. jako podmínka účasti obce v soutěži Obec 
přátelská rodině) může být považováno za byrokratický požadavek postrádající smysl, 
jeho vnímaná užitečnost roste s velikostí obce. 

 

Přínos soutěže Obec přátelská rodině 

Mezi účastníky rozhovoru panuje shoda na tom, že ze stávajících aktivit MPSV 
na poli podpory regionální rodinné politiky má nepochybně význam soutěž Obec 
přátelská rodině - „Obce a města v regionu ji vzaly vážně a snaží se v ní uspět.“ Vytváří 
„buňky rodinné politiky“ na nejrůznějších místech v České republice, odkud se šíří dál. 
Oceněné obce jsou vnímány jako příklady dobré praxe, obce, které se zajímají o 
rodinnou politiku, u nich hledají inspiraci. Velkou motivací pro účast v soutěži je vidina 
finanční odměny, která se dá využít na konkrétní prorodinná opatření, jež by obec jinak 
obtížně financovala. Výše odměny je pro obce, ve srovnání s obvykle možnou výší 
podpory např. z krajského rozpočtu, velmi zajímavá. Motivací k účasti bývá rovněž 
touha pochlubit se dosaženými úspěchy. Získání ocenění je považováno za prestižní. 
Dodává prestiž obci, politické reprezentaci ve vztahu k občanům a aktérům rodinné 
politiky ve vztahu k politické reprezentaci.  

„...My jsme vlastně díky tomu, že jsem vyhráli... tak jsme dostali dva miliony. 
To je částka, která někomu připadne směšná, nám přišla úžasná. My jsme 
díky tomu vytvořili tu základní síť těch Family Pointů, to znamená, že jsme 
nezůstali jenom u řeči a u scházení se, ale vytvořili jsme něco úplně konkrétního. 
Proto já pokládám ten základní vstup těch peněz za hrozně důležitý, že prostě ta 
obec, když to teda vyhraje, tak jakoby může udělat něco konkrétního, ale přitom 
to nemůže rozfrcat na hlouposti, znovu se to zhodnotí, jestli to má smysl. Ale 
těm nositelům té myšlenky to umožní říct - podívejte... dostali jsme peníze a 
smysluplně jsme je využili ...“ 

„... jednak kterému starostovi by neudělalo dobře, když mu ministr práce a 
sociálních věcí potřese rukou, dostane papír, který si pověsí na zeď? Je to prostě 
přece jenom uznání z úrovně toho ministerstva, zvlášť když se týká takové 
oblasti, která je jako hodně pro lidi, tak to udělá každému politikovi dobře. 
Samozřejmě, že ty finance jsou výborné, ale je pravda, že vzhledem k prestiži i 
to druhé a třetí místo má svůj význam a zase čím menší obec, tím větší význam 
má to, že starosta tam má pověšenej ten diplom a ještě třeba fotky, jak mu 
ministr třese rukou ...“ 
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2. Služby a aktivity na podporu rodiny  

2.1 Legislativní rámec a vybrané otázky současné praxe 

Z hlediska širšího pojetí rodinné politiky56 aktivity obce směřované k podpoře 
rodiny zahrnují služby a aktivity na podporu fungující rodiny, které mají 
preventivní a podpůrný charakter, dále pak sociální služby (zákon č. 108/2006, 
o sociálních službách), které jsou zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivých členů 
rodiny nebo rodině jako celku a zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a 
služby sociální prevence, a v neposlední řadě činnosti poskytované v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí (zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí). (Novotná 2012) 

 

Tabulka č. 2.1 Přehled sociálních služeb (dle § 37-70 zákona č. 108/2006, 
o sociálních službách) 

Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence 
Základní sociální poradenství Osobní asistence Raná péče 
Odborné sociální poradenství*  Pečovatelská služba Telefonická krizová pomoc 
 Tísňová péče Tlumočnické služby 
 Průvodcovské a předčitatelské služby Azylové domy 
 Podpora samostatného bydlení Domy na půl cesty 
 Odlehčovací služby Kontaktní centra 
 Centra denních služeb Krizová pomoc 
 Denní stacionáře Intervenční centra 
 Týdenní stacionáře Nízkoprahová denní centra 

 Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

Nízkoprahová zařízení pro děti  
a mládež 

 Domovy pro seniory Noclehárny  
 Domovy se zvláštním režimem Služby následné péče 

 Chráněné bydlení Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi 

 Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

  Sociálně terapeutické dílny 
  Terapeutické komunity 
  Sociální rehabilitace 

* v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro 
osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; též sociální práce s 
osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností apod.  

 
V souvislosti s prorodinnými aktivitami a službami na podporu fungující rodiny, 

které mají preventivní a podpůrný charakter (ve smyslu podpory funkce a soudržnosti 
rodiny, ale i zvládání běžných nároků všedních dní), jsou v současné době předmětem 
odborných diskusí dva problémy, které jsou považovány za klíčové:  

                                          
56  Užší pojetí rodinné politiky se omezuje na aktivity a služby na podporu zdravé, fungující rodiny. 
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1. nezakotvení aktivit a služeb na podporu fungující rodiny (tj. primární prevence) 
v legislativě; 
 

2. financování nekomerčních aktivit a služeb na podporu fungující rodiny - respektive 
jaké služby pro rodiny mají jednotliví donátoři (obec, kraj, stát) podporovat. 

Ad 1) Zákon o sociálních službách, který je v platnosti od 1. 1. 2007, sleduje 
potřeby rodin téměř výlučně z úhlu pohledu, který je zaměřen na saturaci potřeb 
osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, za účelem jejich začleňování 
nebo jako prevence jejich sociálního vyloučení. Je zde vytvářen prostor pro rodiny 
s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace, 
kterou nejsou rodiče schopni sami překonat a u které existují rizika dalšího ohrožení 
vývoje (Navrátilová, 2006, 2007). Dle Navrátilové (2007) v zákoně není explicitně 
vyjádřena podpora fungujícím rodinám, byť o její další rozvoj usilují strategické 
koncepční dokumenty MPSV.57

 Autorka seznává, že potřebám rodin, u kterých prozatím 
nedošlo k narušení schopnosti zvládání jejich životní situace, v zákoně není věnován 
téměř žádný prostor. A nejsou v něm vytvořeny podmínky, které by dávaly prostor pro 
aktivity rodin založené na občanském principu. Stávající legislativa tak fakticky 
upřednostňuje sekundární a terciární prevenci před primární, zatímco primární pre-
vence, která by byla zaměřena na předcházení vzniku a rozvoje obtížných životních 
situací rodin s dítětem není zákonem explicitně zmiňována (Navrátilová, 2007). 

Ad 2) Jelikož služby pro fungující rodiny, o jejichž rozvoj usilují strategické 
koncepční dokumenty MPSV,58 z výše uvedených důvodů nemohou být financovány 
z dotací na sociální služby, je na krajích a obcích, aby hledaly a nalézaly vhodná 
institucionální řešení pro jejich efektivní financování. Tato potřeba se jeví o to aktuál-
nější, že MPSV v posledním období mění vlastní dotační politiku a výrazně omezuje 
okruhy podpory v rámci svého dotačního programu pro nestátní neziskové organizace 
na podporu rodiny. Na základě těchto změn v dotační politice MPSV panuje obava, že 
řada užitečných projektů a iniciativ, které v minulých letech vznikly a začaly se 
rozvíjet, nebudou-li nadále podporovány, tzn., nebudou-li kraj či obec k jejich podpoře 
vstřícné, budou utlumeny, nebo zaniknou. Výhledově lze předpokládat další změny 
v souvislosti s probíhající diskusí nad otázkou, jaké služby pro rodiny vůbec mají 
jednotliví donátoři (obec, kraj, stát) podporovat. Podle vize žádoucího stavu rozdělení 
kompetencí, která byla v roce 2011 představena MPSV (Suda, Trubačová, Macela, 
2011), je úkolem obce podporovat volnočasové a zájmové aktivity, komunitní služby 
reagující na potřeby obce a lidí zde žijících. Krajské úrovni přísluší především podpora 
poskytování komplexních, profesionálních služeb v regionu. Oproti tomu stát má 
podporovat vysoce specializované služby, služby nadregionálního charakteru a nové, 
chybějící typy služeb, respektive jejich pilotní odzkoušení (viz tabulka č. 2.2). 
Na základě změn v dotační politice MPSV panuje obava, že řada užitečných projektů a 
iniciativ, které v minulých letech vznikly a začaly se rozvíjet, nebudou-li nadále 
podporovány, tzn., nebudou-li kraj či obec k jejich podpoře vstřícné, budou utlumeny, 
nebo zaniknou. 

  

                                          
57  Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 až 2009 vycházející z Národní koncepce rodinné 

politiky, která byla schválena dne 12. 10. 2005. Na rozdíl od zákona o sociálních službách je v Akčním 
plánu kladen důraz na podporu zdravé, fungující rodiny. Svými základními principy se opírá o moderní 
trendy podpory rodin, jak je známe z jiných západoevropských zemí. Klade důraz spíše na vytváření 
příznivých podmínek pro rodiny než instrumentální návrhy, které by v důsledku omezovaly svobodné 
volby rodin. 

58  tamtéž 
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Tabulka č. 2.2 Jaké typy služeb má podporovat stát, kraj, obec?  

oblasti podpory 

obec kraj stát 

volnočasové a zájmové 
aktivity,  

komunitní služby 
reagující na potřeby obce 

a lidí zde žijících 

komplexní profesionální 
služby 

vysoce specializované 
služby, 

služby nadregionálního 
charakteru, 

nové typy služeb = 
služby zcela chybějící 
(pilotní odzkoušení), 

skupiny ohrožené 
vyloučením a diskriminací 

Zdroj: Suda, Trubačová, Macela, 2011 

 

Dle Navrátilové a Navrátila (2009), vhodnou příležitost pro sledování potřeb 
všech rodin bez ohledu na obtížnost jejich životní situace, tedy i těch, které je možno 
označit za fungující, nabízí komunitní plánování, ačkoliv, jak uvádí Hošková (2011), 
myšlenka podpory fungující rodiny v rámci komunitního plánování u nás není 
rozšířená - obce se ve svých komunitních plánech často omezují pouze na oblast 
sociálních služeb.59 Dle zkušeností některých krajů a měst způsob, jakým zajistit 
podporu financování žádoucích návazných prorodinných služeb (které nemohou 
využívat dotační systémy sociálních služeb a služeb sociálně-právní ochrany), je jejich 
zakotvení a specifikace ve vlastní koncepci rodinné politiky a v navazujících akčních 
plánech pro konkrétní časová období (zpravidla na kalendářní rok). V některých obcích 
jsou - jako služby na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 
služby definované v zákoně o sociálních službách - podporovány v rámci samostatných 
dotačních programů. 

 

Účelová grantová podpora prorodinných aktivit jako základní kámen 
systému prorodinné politiky města Hradec Králové 

‐ Hlavním pilířem jednotného systému přidělování finančních příspěvků z prostředků 
města na realizaci projektů z oblasti sociálních služeb, rozvoje rodiny a sociální 
prevence (ale také sportu, volnočasových aktivit, kultury, cestovního ruchu, indi-
viduální bytové výstavby, ochrany životního prostředí a památkového fondu) je od 
roku 2005 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů (dále jen Fond). 
V oblasti sociálních služeb je podpora směrována na rozvoj a zkvalitnění ucelené 
sítě sociálních služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoroč-
ním provozem, zejména pro seniory, osoby zdravotně postižené, pro rodiny, děti 
a mládež, pro osoby ve složitých životních situacích. V rámci oblasti rozvoje rodin  

 
 

                                          
59  Pro kraje jako povinnost a pro obce jako možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních 

služeb v ČR zavedl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb je „strategický dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem 
aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s 
využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis 
způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a 
osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, 
kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje 
sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo 
být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění 
plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě 
sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními 
plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb.“ (§ 3 písm. h) zákona o sociálních službách) 
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jsou podporovány všechny formy aktivit, které vedou k vytváření pozitivního proro-
dinného klimatu ve městě. V oblasti sociální prevence jde o podporu všech aktivit, 
které jsou zaměřeny zejména na prevenci kriminality v oblasti rizikových a sociálně 
patologických jevů v souladu s aktuálním programem prevence kriminality města. 
(Zdroje Fondu tvoří vedle přídělu z rozpočtu města Hradec Králové také část 
výtěžku provozovatelů výherních hracích přístrojů, poplatky za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa, 
poplatky za znečištění ovzduší, sankční platby a správní poplatky vyměřené 
odborem životního prostředí, dary a jiné platby od fyzických a právnických osob, 
vratky prostředků poskytnutých z fondu v minulých letech dle Pravidel poskytování 
podpory veřejně prospěšným projektům, splátky půjček poskytnutých z fondu, 
úroky z bankovního účtu města, na kterém jsou vedeny prostředky Fondu a vratky 
finančních prostředků z poskytnutých půjček Fondu rozvoje bydlení.)60 
 

‐ Z Fondu je možno vedle finančního příspěvku žádat též bezúročné půjčky na 
konkrétně stanovený účel, které pro neziskový sektor mohou plnit funkci pojistky 
proti nestabilitě v podobě pozdních dotací z jiných zdrojů a platební neschopnosti 
organizace. (Šimůnek, 2012) 

 

‐ Priorita podpory dlouhodobě zavedených projektů oproti novým či pouze jedno-
rázovým projektům při posuzování grantových žádostí má za cíl zajistit stabilní 
systémovou finanční podporu projektům (službám), jejichž přínos, funkčnost a 
efektivita jsou prověřeny časem. (Šimůnek, 2012) 

 

‐ Prioritní podpora služeb prorodinného charakteru poskytovaných prostřednictvím 
nestátních neziskových organizací umožňuje vícezdrojové financování projektů a 
v důsledku toho i nižší výdaje obecního rozpočtu na jejich zajištění (Např. v roce 
2009 celkové náklady podpořených projektů ze sociálně zdravotní oblasti přesáhly 
139 milionů Kč, nicméně celková alokovaná částka na jejich podporu odpovídala 
pouhým 20,9 % jejich celkových nákladů.). (Šimůnek, 2012) 

 

‐ Termíny související s posouzením žádostí a jejich projednáním ve volených orgá-
nech jsou nastaveny tak, aby poskytovatelé nebyli ohroženi nedostatkem finanč-
ních prostředků na počátku roku kvůli grantovým řízením jiných subjektů. 
(Šimůnek, 2012) 

 

V současné době je zvažována možnost aplikace systému víceletého financování na 
oblast sociálně zdravotní. Tento systém je již nastaven v oblasti podpory profesionál-
ních kulturních organizací. Jeho výhodou je, že poskytuje finanční jistotu poskyto-
vatelům v podobě části provozních finančních prostředků (maximálně do výše 80 % 
celkových nákladů organizace) na čtyřleté období, a to i s přesahem do dalšího 
volebního období. (Šimůnek, 2012) 
 

 

Oblast sociálních služeb je ze všech sledovaných oblastí podpory rodiny jak 
na úrovni obcí, tak i krajů snad nejvíce propracovaná, a to díky jasnému legislativnímu 
vymezení těchto služeb.61 Sociální služby jsou zpravidla provozovány jako příspěvkové 
organizace krajů a obcí, nebo v některé z právních forem nevládních neziskových 
organizací62 - občanské sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšná 
                                          
60  http://www.hradeckralove.org/urad/granty 
61  viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
62  Do 31. 12. 2011 občanské sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšná společnost (podle 

zákona č. 248/1995 Sb.), církevní právnická osoba (podle zákona č. 3/2002 Sb.); od 1. 1. 2014 se 
občanská sdružení považují za spolky a k poskytování obecně prospěšných služeb se zřizují ústavy 
(občanský zákoník č. 89/2012 Sb.). 
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společnost (podle zákona č. 248/1995 Sb.), církevní právnická osoba (podle zákona č. 
3/2002 Sb.). Některé služby jsou přímo určeny pro rodiny a děti, které jsou ohroženy 
nějakým sociálním nebo zdravotním problémem. V podpoře rodiny nicméně mohou 
sehrát roli všechny sociální služby. V oblasti plánování sociálních služeb je aktivně 
využíváno již zmíněné komunitní plánování (tvorba střednědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb) a jak shrnuje koncepční dokument Kraje Vysočina,63 přestože v někte-
rých případech mívá aplikace tohoto přístupu spíše formálnější charakter, u řady obcí 
převažuje aktivní využívání komunitního plánu a plánování a podpora sociálních služeb 
právě v oblastech, které definuje komunitní plán. Přesto praxe ukazuje, že systém 
poskytování a zejména financování sociálních služeb musí být i nadále vylaďován. 

Podpora ohrožené rodiny v rámci sociálně-právní ochrany dětí spočívá 
v zákonem vymezené preventivní a poradenské činnosti, v činnosti v oblasti náhradní 
rodinné péče, v práci s dětmi vyžadujícími zvýšenou pozornost a ve zřizování zařízení 
sociálně-právní ochrany dětí.64 

Opatření v oblasti podpory rodiny mohou mít kromě podpory konkrétní rodiny, 
respektive jejích členů, i širší rozměr, jako je např. podpora vytváření prorodinného 
klimatu v obci. 

2.2 Opatření v obcích na podporu rodin podle výsledků 
dotazníkového šetření  

Formuláře přihlášek do soutěže Obec přátelská rodině potvrdily předpoklad, že 
v obcích s malým počtem obyvatel jsou užívány především neformální nástroje 

na podporu rodin a jejich jednotlivých členů. Je zde využíváno dlouhodobé 
znalosti a podpory přirozeného sociálního prostředí (blízkost a podpora širší rodiny, 
přátel, sousedství) a tradičních zdrojů vesnické komunity/společenství (neformální 
vztahy, spolkové aktivity). S rostoucím počtem obyvatel v obci přibývá speciali-
zovaných formálních struktur a způsobů podpory, pomoc se profesio-
nalizuje: V obcích do 500 obyvatel, jak se často uvádí v přihláškách do soutěže, se 
mnohdy rodiny, neví-li si rady, obrací na starostu a pracovnice úřadu, kteří pomáhají 
se vším, co občan potřebuje (od napsání dopisu, umístění do domova důchodců, až po 
zařízení pohřbu) - „takto nahrazujeme služby pro rodinné záležitosti“, „v malé obci je 
starosta pro občany k dispozici 24 hodin denně“ (formuláře přihlášek do soutěže Obec 
přátelská rodině obcí do 500 obyvatel), u obcí této velikosti se také objevují zmínky o 
dohodách o spolupráci uzavřených s poskytovatelem sociálních služeb v jiné obci 
v rámci regionu (např. oblastní pobočka Charity), dále o smlouvě s městem, které je 
obcí s rozšířenou působností, o výkonu působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí, nebo o tom, že obec spadá pod obec s rozšířenou působností, která má vypraco-
vaný komunitní plán rozvoje sociálních služeb. První zmínka o vlastním komunitním 
plánu rozvoje sociálních služeb se v soutěžních přihláškách objevuje u obce s cca 3 000 
obyvateli. Obce s vyššími počty obyvatel zmiňují místní aktivní odborné subjekty a po-
skytovatele sociálních služeb,65 popřípadě spolupráci s OSPOD obce s rozšířenou 
působností, při obecních úřadech pracují specializované komise/výbory, na úřadech 
větších obcí již bývají vyčleněny odbory pro sociální záležitosti. S těmito závěry 
korespondují rovněž výsledky provedeného dotazníkového šetření. 
                                          
63  Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016, s. 30 
64  Podrobněji viz zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
65  Objevuje-li se u menších obcí zmínka o místním poskytovateli sociálních služeb, zpravidla jde o domov 

pro seniory či dům s pečovatelskou službou. 
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V rámci dotazníkového šetření „Rodinná politika ve městech a obcích“ (VÚPSV, 
2012) bylo zjišťováno, jak jsou v obcích realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
odborného poradenství a sociálních služeb a do jaké míry tato opatření pokrývají 
potřeby místních obyvatel.  

 

Naše pozornost byla zaměřena na:  

- odbornou pomoc a poradenství pro  

a) jednotlivce, páry a rodiny s dětmi, 

b) pečující o osoby se sníženou soběstačností a pohyblivostí, 

c) osoby v nepříznivé životní situaci a ohrožené rodiny, 

- posilování rodičovských kompetencí a vztahů mezi partnery (např. přednášky a 
kurzy), 

- (sociální) služby pro osoby se sníženou soběstačností a pohyblivostí. 

Dále jsme zjišťovali, zda jsou v obci (popřípadě v sousední obci či blízkém 
městě) dostupné vybrané typy služeb a do jaké míry postačují jejich poptávce.66 
Jednalo se konkrétně o tyto služby/zařízení: 

- manželské a rodinné poradenství/psychoterapie, 

- poradenství pro pěstounské rodiny, 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

- nízkoprahové centrum (klub) pro děti a mládež, 

- mateřské/rodinné centrum, 

- sociálně aktivizační služby pro seniory, 

- pečovatelská služba,  

- domácí zdravotní péče (homecare). 

 

Jak je zřejmé z grafu č. 2.1, pokud jde o služby pro rodiny s dětmi,67 poptávka 
po nich je z pohledu zástupců obcí uspokojena až téměř v polovině z nich, byť většinou 
v jiné obci. Je třeba upozornit, že ve 40-50 % obcí tyto služby nejsou dostupné vůbec 
a současně jich údajně zde ani není zapotřebí. Nejdostupnější a nejrozšířenější jsou 
mateřská/rodinná centra, jedná se o zařízení, která se nejčastěji nacházejí přímo v obci 
- mateřské/rodinné centrum funguje ve 27 % obcí, které se zúčastnily šetření. Druhým 
nejrozšířenějším typem zařízení jsou nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Bezmála 
desetina obcí uvedla, že ačkoliv žádné mateřské/rodinné centrum ani nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež nemají, je po takovém zařízení poptávka. Okolo 3 % obcí 
uvedlo, že ačkoliv tato zařízení v obci mají, nepostačují poptávce. Manželské a rodinné 

                                          
66  Ve svých odpovědích na otázku „Máte v obci následující zařízení/služby a postačují jejich poptávce?“ měli 

respondenti zvolit jednu ze šesti variant rozlišující, jestli daná služba/zařízení v obci působí, či nikoli, a 
nakolik uspokojuje poptávku: 1. Ano, máme a uspokojují poptávku; 2. Ano, máme, ale neuspokojují 
poptávku; 3. Ano, máme, ale nemáme informaci o jejich poptávce; 4. Nemáme, ale jsou pro naše 
občany dostupná jinde (v sousední obci, v blízkém městě); 5. Nemáme a poptávka není uspokojena; 6. 
Nemáme a není po nich poptávka. 

67  manželské a rodinné poradenství/psychoterapie, poradenství pro pěstounské rodiny, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové centrum (klub) pro děti a mládež a mateřské/rodinné centrum 
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poradenství, obdobně jako poradenství pro pěstounské rodiny jsou nejčastěji dostupné 
v jiné obci. Ve vlastní obci jsou dostupné pouze v jedné desetině obcí, i tak pokud jde 
o manželské a rodinné poradenství, ve čtvrtině z nich nestačí poptávce. 

Ze služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností (rovněž graf č. 2.1) je 
nejžádanější a nejrozšířenější pečovatelská služba, její potřebu nepociťuje jen okolo 
17 % obcí. Kdežto domácí zdravotní péči (homecare) nepostrádá přibližně 30 % obcí a 
sociálně-aktivizační služby pro seniory dokonce více než 40 % obcí. Naopak, ve více 
než desetině obcí není poptávka po domácí zdravotní péči (homecare), pečovatelské 
službě a sociálně-aktivizačních službách pro seniory uspokojena. 

U nabídky jednotlivých služeb lze najít dílčí shodné tendence v závislosti na 
velikosti obce - např. v obcích do 499 obyvatel častější neexistence dané služby kvůli 
nulové poptávce, v obcích s 500 až 1 999 obyvateli častá nepřítomnost té které služby, 
ale její dostupnost v sousední obci. Otázkou, na kterou ovšem neznáme odpověď, je, 
do jaké míry je důvodem nízké poptávky po službách v obcích s nejmenšími počty 
obyvatel skutečně to, že nejsou zapotřebí (jak uvádějí respondenti), a do jaké míry 
jde o jejich neznalost, nebo nezkušenost s výhodami jejich využívání, popřípadě o jiné 
psychologické bariéry na straně jejich potenciálních uživatelů.  

Podrobnější výsledky šetření přináší následující text, jehož struktura v zásadě 
vychází z členění cílových skupin daných opatření. 

 

Graf č. 2.1 Máte v obci následující zařízení/služby a postačují jejich poptávce? 
(v %)  
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2.2.1 Podpora rodin s dětmi v různých životních situacích 

Rozložení odpovědí na otázky týkající se odborné pomoci a poradenství pro 
všechny tři skupiny (jednotlivce, páry a rodiny s dětmi; pečující o osoby se sníženou 
soběstačností a pohyblivostí; osoby v nepříznivé životní situaci a ohrožené rodiny) 
vykazuje vysokou podobnost, jak v základním členění, tak v závislosti na velikosti obce 
(a až na drobné výjimky i podle krajů, resp. oblastí). Zjištěné výsledky proto budeme 
prezentovat souhrnně za všechny tři cílové skupiny, grafické zobrazení samozřejmě 
ponecháme pro přehlednost a průkaznost pro každou z nich samostatně (viz grafy 
č. 2.2-2.4).  

Odborná pomoc a poradenství je poskytováno v dostatečné míře v 16 % obcí, 
přičemž s počtem obyvatel se podíl obcí, které v tomto směru uspokojují potřeby 
vybraných cílových skupin, zvyšuje. V obcích s 2 000 až 9 999 obyvateli předsta-
vuje zhruba třetinu a v obcích s 10 000 a více obyvateli více než polovinu. 

Avšak s velikostí obce zároveň roste i podíl těch, které nějaká opatření 
mají, ale ta potřeby obyvatel dostatečně nepokrývají. I zde se k nadprůměrně 
zastoupeným obcím řadí dvě nejvyšší velikostní skupiny (s přibližně čtvrtinovým, resp. 
třetinovým podílem). Na druhou stranu, čím menší je obec, tím spíše nemají její 
zástupci potřebu nějaká opatření zavádět. Z obcí do 199 obyvatel se to týká 
přibližně 70 %, naopak z největších obcí se do této kategorie nezařadila žádná. 
Nulová, ale potřebná nabídka jakýchkoliv podpůrných opatření v oblasti 
odborného poradenství trápí nejčastěji středně velké obce s 500 až 1 999 
obyvateli, a to zhruba každou druhou z nich. 

Z krajského, příp. oblastního pohledu se ve všech případech zřetelně 
vymyká Hl. m. Praha a Moravskoslezský kraj s častěji úspěšným pokrytím odborně 
poradenských potřeb sledovaných skupin.  

Na druhou stranu, v oblasti Jihozápad (a převážně v Plzeňském kraji) se spíše 
žádná opatření nerealizují, což představitelé těchto obcí zdůvodňují jejich nepotřeb-
ností.  

 

Další dílčí významné diference šetření prokázalo v těchto případech:  

- v oblasti nabídky odborného poradenství pro jednotlivce, páry a rodiny s dětmi se 
ještě k těm úspěšným přidává Liberecký kraj;  

- s nerovností nabídky a poptávky po odborné pomoci pro pečující o osoby se 
sníženou soběstačností a pohyblivostí se častěji potýkají ve Středočeském kraji 
(nedostatečné pokrytí potřeb) a v Jihomoravském kraji, resp. v oblasti Jihovýchod 
(chybějící nabídka opatření, která by byla potřeba zavést);  

- odborné poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci a ohrožené rodiny by ve 
větší než dosavadní míře potřebovali v Pardubickém kraji, naopak, v Kraji Vysočina 
spíše není po této pomoci poptávka. 
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Graf č. 2.2 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
odborné pomoci a poradenství pro jednotlivce, páry a rodiny s dětmi a do 
jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %) 

 
 

Graf č. 2.3 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
odborné pomoci a poradenství pro pečující o osoby se sníženou soběstačností 
a pohyblivostí a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %) 
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Graf č. 2.4 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
odborné pomoci a poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci a 
ohrožené rodiny a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, 
v %) 

 
 

V oblasti opatření směřujících k posilování rodičovských kompetencí a 
vztahů mezi partnery, např. formou přednášek, kurzů apod. (viz graf č. 2.5), je 
uspokojivá nabídka jen v 8 % obcí, přičemž až ve třetině nejlidnatějších obcí. 
V dalších dvou pětinách obcí této velikosti však stávající opatření nedostačují jejich 
potřebě. Se snižující se velikostí obce klesá i potřeba těchto opatření. Nejméně ji 
pociťují nejmenší obce (do 199 obyvatel a do 499 obyvatel), a to v nadpoloviční až 
tříčtvrtinové většině. Podíl obcí, které aktivity na podporu partnerství a rodičovství 
nejčastěji postrádají, je největší v kategorii obcí s 500 až 999 obyvateli.  
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Graf č. 2.5 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
posilování rodičovských kompetencí a vztahů mezi partnery a do jaké míry 
odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

Existence vybraných zařízení či služeb v obci 

V šetření jsme dále přímým dotazem zjišťovali, zda v obci působí zařízení či 
služby poskytující manželské a rodinné poradenství nebo psychoterapii a 
poradenství pro pěstounské rodiny (viz grafy č. 2.6 a 2.7). Bezmála všechny malé 
obce do 999 obyvatel uvádějí, že zařízení či služby poradenství pro manžele a 
pěstounské rodiny v obci nemají, přičemž zhruba dvě třetiny z nich udávají, že po nich 
ani není poptávka. Pro více než polovinu obcí s 1 000 až 9 999 obyvateli jsou tyto 
služby dostupné v sousední obci či blízkém městě. Nejlepší nabídka těchto služeb je 
v největších obcích (nad 10 000 obyvatel), kde potřebám jejich obyvatel dle soudu 
respondentů spíše dostačuje.  
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Graf č. 2.6 Máte v obci manželské a rodinné poradenství/psychoterapii a 
postačuje poptávce? (podle velikosti obce, v %)  

 
 
Graf č. 2.7 Máte v obci poradenství pro pěstounské rodiny a postačuje 
poptávce? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

 

Nízkoprahové centrum (klub) pro děti a mládež (viz graf č. 2.8) téměř 
nenajdeme v obcích do 499 obyvatel, a to zpravidla proto, že ho zde ani není zapo-
třebí. Jinak je pro děti a mládež dostupné v sousední obci či větším městě, což platí 
především pro obce s 500 až 1 999 obyvateli. Ve své obci by ho chtěli zejména zástupci 
obcí s 2 000 až 9 999 obyvateli, a to necelá pětina z nich (což je nejvyšší podíl napříč 
velikostním spektrem obcí). Ve více než čtvrtině těchto obcí a polovině největších obcí 
služba nízkoprahové centrum pro děti a mládež již existuje a poptávku dokáže 
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upokojit. Obce s 10 000 a více obyvateli však zároveň častěji než ty menší řeší jeho 
nedostatečnou kapacitu, příp. nemají informace o poptávce po službách zařízení tohoto 
typu.  

 

Graf č. 2.8 Máte v obci nízkoprahové centrum (klub) pro děti a mládež a 
postačuje jeho poptávce? (v %) 

 
Nulová nabídka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (viz graf 

č. 2.9) je reakcí na údajně nulovou poptávku po této sociální službě ve dvou třetinách 
obcí do 999 obyvatel. Obyvatelé ostatních malých obcí ji zpravidla najdou v jiných 
blízkých obcích. Na služby v jiných obcích jsou nejčastěji odkázány rodiny žijící v obcích 
s 1 000 až 9 999 obyvateli. Obce s 2 000 a hlavně s 10 000 a více obyvateli přitom již 
určitou a uspokojivou nabídku sociálně aktivizačních služeb mají. Řada největších obcí 
se však na rozdíl od ostatních ve větší míře potýká s vyšší poptávkou po těchto 
službách, která reaguje na jejich stávající nedostatečnou kapacitu nebo dokonce zcela 
chybějící nabídku. Dále více jak desetina těchto obcí informace o potřebnosti sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi vůbec nemá.  
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Graf č. 2.9 Máte v obci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 
postačují jejich poptávce? (v %) 

 
 

Mateřská a rodinná centra (viz graf č. 2.10) nabízejí své služby hlavně 
v největších obcích (v 50 % obcí s 2 000 až 9 999 obyvateli a v 79 % obcí s 10 000 a 
více obyvateli). V této velikostní kategorii obcí dále častěji než jinde najdeme případy, 
kdy poptávka po těchto zařízeních není uspokojená, případně o ní respondenti nemají 
informace. Přibližně v polovině obcí do 999 obyvatel mateřské nebo rodinné centrum 
není, neboť dle názoru zástupců těchto obcí není potřeba. Výrazný podíl obcí do 199 
obyvatel (39 %) však dále uvádí, že tato centra jsou dostupná v blízkých obcích. 
 

Graf č. 2.10 Máte v obci mateřské nebo rodinné centrum a postačuje poptávce? 
(podle velikosti obce, v %)  
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2.2.2 Podpora rodin v oblasti služeb pro osoby se sníženou 
soběstačností a pohyblivostí 

Nepotřebnost opatření na podporu rodin v oblasti (sociálních) služeb pro osoby 
se sníženou soběstačností a pohyblivostí (viz graf č. 2.11) uvádějí nejčastěji malé obce 
do 499 obyvatel. S velikostí obce jejich potřeba stoupá. Tyto služby se daří 
v potřebné míře zajišťovat v průměru jen přibližně v čtvrtině obcí. Stávající opatření 
pokrývají potřeby téměř v polovině obcí s 2 000 a více obyvateli. Nicméně ve více 
než polovině obcí s více než 10 000 obyvateli není jejich potřeba pokryta. 
Nadprůměrný podíl obcí, které nezvládají svou nabídkou vyhovět poptávce po daných 
službách, nalezneme ještě mezi obcemi s 1 000 až 1 999 obyvateli. Tuto velikostní 
kategorii obcí ovšem nejčastěji trápí samotná neexistence jakýchkoliv opatření, která 
by v této oblasti byla potřeba. Podobně je tomu i v obcích s 500 až 999 obyvateli.  

Krajské členění diferencuje na jedné straně kraj Jihočeský a Kraj Vysočina jako 
kraje s častější nepotřebností určitých opatření podporujících služby pro nesoběstačné 
osoby a na druhé straně Hl. m. Prahu, kde se spíše daří úspěšně pokrýt potřeby těchto 
obyvatel. V Libereckém kraji zase narážíme na četnější neexistenci opatření, která by 
bylo potřeba zavést. 

 

Graf č. 2.11 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
(sociálních) služeb pro osoby se sníženou soběstačností a pohyblivostí a do 
jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

Zajistit sociálně aktivizační služby pro seniory (viz graf č. 2.12) se daří 
zhruba polovině obcí s 10 000 a více obyvateli a čtvrtině obcí s 2 000 až 9 999 
obyvateli. V těchto velikostních kategoriích obcí je však i nadprůměrný podíl těch, 
jejichž nabídka nestačí uspokojit poptávku, a těch, které informaci o poptávce nemají 
vůbec k dispozici. V menších obcích se tyto služby v podstatě nevyskytují, přičemž 
v obcích do 499 obyvatel zejména proto, že nejsou potřeba, a v obcích s 1 000 až        
1 999 obyvateli pro jejich dostupnost v sousední obci či blízkém městě.  
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Graf č. 2.12 Máte v obci sociálně aktivizační služby pro seniory a postačují 
jejich poptávce? (v %) 
 

 
 

Pečovatelská služba se nachází téměř ve všech obcích s 10 000 a více 
obyvateli, přičemž z více jak 80 % je její nabídka dostačující a v desetině obcí by 
uvítali navýšení její kapacity. Velmi dobře jsou pokryty potřeby osob vyžadující pečo-
vatelskou službu i v obcích s 2 000 až 9 999 obyvateli (viz graf č. 2.13). V menších 
obcích již není pečovatelská služba dostupná v takové míře. Obce do 999 obyvatel ve 
většině případů odkazují své občany na pečovatelskou službu sídlící jinde. S ohledem 
na demografickou skladbu nejmenších obcí v ČR vyznačující se vyšším podílem senior-
ské populace je zajímavé, že právě zástupci obcí do 999 obyvatel nejčastěji uváděli 
nejnižší potřebu této služby. Je otázka, zda je příčina v neznalosti pečovatelské služby 
a v bariérách bránících jejímu využívání, či v charakteru venkovského společenství a 
místních neformálních podpůrných sítí (vzájemná sousedská výpomoc, prostorová blíz-
kost příbuzných), nebo specifických služeb (např. možnost zajištění a dovážky obědů). 
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Graf č. 2.13 Máte v obci pečovatelskou službu a postačuje její poptávce? (v %) 

 
 

Domácí zdravotní péče (homecare) (viz graf č. 2.14) je až na výjimky 
nabízena ve všech největších obcích (nad 10 000 obyvatel), i když v dostatečné míře 
uspokojuje poptávku jen zhruba ve dvou třetinách z nich. V ostatních obcích převažuje 
poptávka nad nabídkou těchto služeb, příp. obec informaci o poptávce nemá. Třetina 
obcí s 2 000 až 9 999 obyvateli nabízí v dostatečné kapacitě domácí zdravotní péči, 
v menších obcích je její nabídka pod celkovým průměrem. V malých obcích do 499 
obyvatel není tato služba nejčastěji vůbec poskytována s tím, že ani není vyžadována. 
V obcích s 1 000 až 1 999 obyvateli jsou nejčastěji využívány služby dostupné v 
sousedních obcích/blízkém městě. 

 

Graf č. 2.14 Máte v obci služby domácí zdravotní péče a postačují jejich 
poptávce? (v %) 
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2.3 Příklady z praxe  

Tato kapitola přináší přehled vybraných opatření v oblasti podpory rodiny. 
V zásadě jde ve stručnosti především o: 
‐ Zvyšování dostupnosti služeb a aktivit na podporu fungující rodiny, které 

mají preventivní a podpůrný charakter (ve smyslu podpory funkce a soudržnosti 
rodiny) - zřizování, ne/finanční podpora (dotační programy, příspěvky z rozpočtu 
obce, poskytování prostor v objektech obce pro činnost organizací za zvýhodněný 
nájem, či bezplatně; poskytování prostoru v obecních médiích jako jsou obecní 
zpravodaje, televize, web atd.). 
 

‐ Zvyšování dostupnosti potřebných sociálních služeb - zřizování služeb, finanč-
ní podpora poskytovatelů sociálních služeb (dotační programy; poskytování prostoru 
v obecních médiích, jako jsou obecní zpravodaje, televize, web atd.), komunitní 
plánování sociálních služeb. 
 

‐ Výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu s požadavky platné právní úpravy.  
 

‐ Zvyšování informovanosti občanů o v místě dostupných službách a aktivi-
tách na podporu fungující rodiny - katalogy a internetové databáze sociálních 
služeb a služeb a aktivit na podporu fungující rodiny; poskytování prostoru 
v obecních médiích, jako jsou obecní zpravodaje, televize, web atd. 

‐ Finanční podpora a zvýhodnění seniorů, osob se sníženou soběstačností a 
pohyblivostí, osob pečujících o osoby se sníženou soběstačností a pohybli-
vostí, rodin s dětmi mimo rámec zákonných sociálních dávek - slevy; zajišťo-
vání, donáška a příspěvek na obědy pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany 
obce apod. 
 

‐ Podpora vytváření prostředí přátelského rodině - zřizování a finanční podpora 
zařízení občanské vybavenosti a infrastruktury zohledňující potřeby členů rodin 
v závislosti na jednotlivých životních fázích; motivace veřejného a komerčního 
sektoru ke vstřícnosti a toleranci vůči rodinám. 
 

‐ Podpora prorodinného klimatu v obci - pořádání a podpora kulturních a 
společenských akcí; podpora spolupráce různých subjektů v obci ve prospěch rodin. 
 

‐ Podpora zdravého životního stylu rodiny - pořádání a podpora vzdělávacích akcí 
pro různé cílové skupiny; podpora duchovních, kulturních a volnočasových aktivit; 
prevence rizik. 
 

Jelikož v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí mohou být 
obcím vodítky zákon o sociálních službách a zákon o sociálně-právní ochraně dětí a 
související prováděcí předpisy, tyto oblasti zmiňujeme spíše jen okrajově. Akcentována 
jsou opatření na podporu fungující rodiny v různých životních situacích a fázích život-
ního cyklu, na podporu mezigeneračních vztahů a prorodinného klimatu.  

Vzhledem k tomu, že rodinná politika je politikou průřezovou, některá z 
uváděných opatření se do jisté míry překrývají s opatřeními podrobněji rozvedenými 
v ostatních kapitolách této publikace.  

Konkrétní příklady z praxe jsou v dalším textu uváděny ve světle šedých polích, 
informace v nich uvedené byly převzaty z přihlášek obcí do soutěže Obec přátelská 
rodině a z dalších citovaných zdrojů. 
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2.3.1 Podpora osob se sníženou soběstačností a pohyblivostí a 
pečujících osob 

Následující text uvádí opatření realizovatelná v obcích na podporu osob se 
sníženou soběstačností a pohyblivostí vedle zvyšování dostupnosti (např. formou pří-
spěvků, či uzavíráním smluv s poskytovatelem, nebo přímo zřizováním) relevantních 
sociálních služeb (pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory, stacio-
náře, domovy pro seniory apod.), sociálně zdravotních služeb (domácí zdravotní péče 
- home care) a lékařské péče.  

 

Vzdělávání 

- Zřizování speciálních tříd v mateřských a základních školách, které jsou 
zaměřeny na individuální způsob výuky dětí s různým stupněm postižení 

 

Finanční podpora rodin 

- Bezplatné poskytování nadlimitního počtu svozových nádob komunálního 
odpadu rodinám s malými dětmi, nebo v případě péče o těžce nemocnou osobu 

 

Bezbariérovost přístupu na obecní úřady 

- Vedle drobných stavebních úprav zajišťujících bezbariérovost budov jde o 
zavedenou vstřícnost v chování úředníků vůči osobám se sníženou pohyblivostí: 
na některých úřadech tito občané mohou využít zvonku na budově úřadu, který 
přivolá úředníka k vyřízení jeho záležitostí. Jinde je zvykem, že nemůže-li klient za 
úředníkem do horního patra, přijde úředník za ním do přízemí.  

 

Doprava 

‐ Provoz nízkopodlažního autobusu na území obce, popř. zahrnutí požadavku na 
jeho zajištění v komunitním plánu sociálních služeb  
 

‐ Asistenční taxislužba 
 

HandiTAXI 

K dopravě do obchodů, úřadů, za kulturou a kamkoli jinam mohou senioři a 
handicapovaní občané města využít službu HandiTAXI, které poskytuje o.s. 
Spirála pomoci. Řidič je k dispozici na telefonu a funguje i jako asistent. Účel 
ani vzdálenost cíle přepravy nejsou omezeny, účtuje se 10,90 Kč/km.  

(http://www.spirala-pomoci.cz) 

 
 

Senior taxi 

Ve dvaadvacetitisícovém Bohumíně na Karvinsku začalo v lednu 2013 fungovat 
radniční Senior taxi. Novou službu mohou využívat od pondělí do pátku od 6 do 
14 hodin občané s trvalým pobytem na území města Bohumína, kteří již dovršili 
70 let (přes 2 000 osob). O existenci služby byli senioři informováni prostřed-
nictvím letáku. Jedna jízda stojí pouze 15 Kč, zbytek nákladů doplácí radnice.  
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Senior taxi mohou senioři využít maximálně osmkrát za měsíc. Do vozu s nimi 
může nastoupit i osoba, která je doprovází. Jízdu je nutno objednat minimálně 
jeden den předem, a to na čísle 730 181 181. Senior taxi dojíždí na několik 
předem určených míst, a to do nemocnice, na polikliniku, do aquacentra, na 
náměstí T. G. Masaryka a seniory zaveze také na všechny pošty či hřbitovy ve 
městě. Měsíčně za službu radnice zaplatí 8 500 korun. V rozpočtu města je na 
provoz Senior taxi vyčleněno 250 tis. Kč. 

Radnici se k zavedení služby inspirovala v sousedním Rychvaldě, kde je 
podobná služba poskytována od února 2012 a setkává se s pozitivním ohlasem 
u seniorů. Radnice se chtěla vyhnout zvyšování dotací na příměstskou 
hromadnou dopravu, proto se rozhodla přistoupit k adresné podpoře, která má 
pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Podmínky služby byly nastaveny na 
základě diskusí v sociální komisi a klubu seniorů, při její přípravě byly zohled-
něny všechny požadavky, které radnice od seniorů obdržela. Po měsíci zkušeb-
ního fungování bude služba vyhodnocena, radnice je připravena podle zkuše-
ností z praxe ke změně podmínek, případně i míst, kam taxi bude zajíždět.  

(http://www.mpsv.cz/cs/14281) 

 
‐ Seniorbus jako alternativa a doplněk MHD - provoz mikrobusové linky určené 

seniorům a osobám s tělesným postižením na území obce 
 

Seniorbus  

Mikrobus určený seniorům a tělesně postiženým jezdí od července 2012 ve 
zkušebním provozu po Šlapanicích u Brna. Seniorbus, kterým je možné 
cestovat zdarma, zavedla šlapanická radnice jako alternativu k brněnské MHD. 
Do města sice zajíždějí trolejbusy a autobusy, mají však málo zastávek, navíc 
ve Šlapanicích neplatí brněnský vnitroměstský tarif (dle kterého senioři starší 
70 let v Brně mohou jezdit MHD zdarma). Seniorbus jezdí dvakrát denně, má 
deset zastávek ve všech čtvrtích města. Navíc zajíždí až do brněnské Slatiny, 
kde cestující mohou přestoupit na brněnskou MHD, která už je v těchto místech 
zdarma. Zkušební provoz Seniorbusu hradí Jihomoravský kraj, od roku 2013 
jeho financování přechází na radnici města. Ta se vzhledem ke svému 
omezenému rozpočtu snaží pro Seniorbus najít sponzory.  

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/189223-misto-mhd-jezdi-ve-
slapanicich-seniorbus/) 

 
‐ Finanční příspěvek z rozpočtu obce na přepravu zdravotně postižených dětí 

do speciální školy 
 

‐ Finanční příspěvek z rozpočtu obce na nákup automobilu ke svozu klientů 
denního stacionáře s chráněnými dílnami pro zdravotně postižené 

 

Podpora soběstačnosti 

‐ Zajišťování, donáška a příspěvek na obědy pro seniory a zdravotně znevý-
hodněné občany obce. V některých obcích je možnost dovážky obědů zajišťována 
jídelnou místního zemědělského družstva, jinde obec zajišťuje možnost objednání, 
distribuce a administrace obědů přímo na obecním úřadě. Na mnoha místech obědy 
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pro seniory připravuje školní jídelna. Někde donášku obědů zajišťují dobrovolníci z 
řad občanů nebo pracovnice obce (přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině) 
 

‐ Výpomoc starším / nemohoucím občanům s různými pracemi (sečení zeleně 
v okolí bydliště, čerpání vody ze sklepů, odvoz nepotřebného materiálu) prostřed-
nictvím obecně prospěšných prací (financováno s podporou ESF) 
 

‐ Zřizování, výstavba a zajišťování provozu Domu se službami pro seniory/ 
Domu s pečovatelskou službou (malometrážní byty - týdenní úklid, obědy, 
nákupy)  
 

‐ Zajištění základní lékařské péče a lékárny v obci  
 

Podpora setkávání generací a vzájemných kontaktů obyvatel ústavního zařízení s 
místní komunitou  

‐ Příspěvky z rozpočtu obce na akce ústavního zařízení (např. domova pro 
seniory), které slouží k jeho otevření se obyvatelům města - dospělým i dětem 
 

Dobrovolnická činnost ve prospěch zvýšení kvality života osob se sníženou 
soběstačností 

‐ Více či méně pravidelné návštěvy dobrovolníků v domácnosti klienta, či 
v pobytovém zařízení sociálních služeb - účelem není náhrada ošetřovatelského 
či jiného odborného personálu, smyslem je zvýšení kvality života seniorů, dlouho-
době nemocných či zdravotně postižených. Pomoc dobrovolníků spočívá ve společ-
ném trávení volného času, povídání, naslouchání, předčítání, společném poslechu 
hudby, pomoci s luštěním křížovek, společném vaření, doprovodu na procházku, na 
menší nákup apod. Dobrovolníci se výše uvedeným činnostem věnují na základě 
uzavřených smluv a v závislosti na možnostech svého volného času, bez nároku na 
finanční či jinou hmotnou odměnu.68 Většinou se jedná o studenty středních a vyso-
kých škol, nezaměstnané, invalidní i starobní důchodce v mladším věku, či skupiny 
firemních dobrovolníků (Podzámčí, o.s., Charita, Domov pro seniory Elišky Krásno-
horské v Praze, Domov Sue Ryder v Praze atd.). 
 

Asistent sociální péče 

‐ Zejména pozornosti malých obcí, které se potýkají s nepříznivým demografickým 
vývojem spojeným s nárůstem počtu nesoběstačných seniorů, s nedostupností 
služeb osobní asistence a pečovatelské služby, ale i s nedostatkem vhodných pra-
covních příležitostí pro určité skupiny obyvatel (matky malých dětí, generace 50 
plus apod.), lze doporučit institut „asistent sociální péče“, který byl od počátku roku 
2012 zaveden do právního řádu § 83 zákona o sociálních službách. Jako asistent 
sociální péče se nazývá jiná fyzická osoba než osoba blízká (např. soused nebo 
známý), která poskytuje osobě závislé péči, jež je hrazena z jejího příspěvku na 
péči. Asistentem sociální péče se může stát pouze fyzická osoba, která je starší 18 
let a zdravotně způsobilá. Asistent sociální péče je povinen s osobou, které posky-
tuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci, která upravuje rozsah 
pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výši úhrady za pomoc. Odvádí-li asistent 
sociální péče řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat. Výkon 
asistenta sociální péče není podmíněný žádnou registrací poskytovatele sociální 
služby, ani k této činnosti nemusí mít živnostenský list, pouze odvádí daň z příjmu 
v případě, že jeho měsíční příjem je vyšší než 12 000 Kč.  

                                          
68  Dobrovolnictví upravuje zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. 
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Informovanost a podpora laických pečujících 

‐ Tištěné a elektronické katalogy sociálně-zdravotních služeb s kontakty na 
místní/regionální poskytovatele  
 

‐ Informační webové portály a tiskoviny pro laické pečující 
 

Nejsem na to sám! 

Webový portál Královéhradeckého kraje poskytuje pečujícím osobám důležité 
informace související s péčí o seniory, dlouhodobě nemocné a osoby s postiže-
ním, dále pak informace o sociálních dávkách a příspěvcích pro tyto osoby 
(příspěvek na péči, dávky sociální péče určené zdravotně postiženým) s návo-
dem kde a jak o tyto dávky požádat, informace o nárocích osob pečujících o 
příjemce příspěvku na péči v oblasti zdravotního a důchodového pojištění, 

informace o možnostech využití služeb profesionálních poskytovatelů, odkaz na 
elektronickou podobu katalogu sociálních služeb Královéhradeckého kraje a 
další užitečné odkazy, v neposlední řadě také kontakty na odbory sociálních 
věcí obcí s rozšířenou působností v kraji a poskytovatele domácí zdravotní 
péče.  

(http://www.kr-kralovehradecky.cz/nejsem-na-to-sam-1/index.php) 

 

Pecujdoma.cz  

Informační webový portál pro pečující laiky, kteří se doma starají o své blízké, 
je jednou z osvětových aktivit Moravskoslezského kruhu, o.s. (sdružení mj. 
pořádá přednášky a semináře pro pečující). Portál, který funguje s finanční 
podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a Jihomoravského kraje, přináší vedle 
legislativních novinek a komentovaných zpráv ze sociálně-zdravotní oblasti 
praktické informace a návody pro pečující, včetně instruktážních videí. Sdružení 
vydává 4x do roka tištěné noviny Pečuj doma, které jsou zájemcům z řad 
pečujících distribuovány zdarma. Obě média rovněž informují o projektech na 
podporu pečujících a osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby, 
v Jihomoravském kraji.69  

(www.pecujdoma.cz) 

 
‐ Kurzy pro pečující - kurzy pro rodiče pečující o děti s postižením, kurzy pro rodiny 

pečující o osoby s demencí a zdravotním postižením 
 

‐ Podpora služeb pro rodiny v krizové situaci s nesoběstačným rodinným 
příslušníkem 

 

Psychická podpora laických pečujících 

‐ Účelem klubu pečujících (pravidelné setkávání laických pečujících ve vyhrazeném 
čase) bývá poskytnout pečujícím prostor ke vzájemnému sdílení problémů a zkuše-
ností, k relaxaci a obnově sil. Zpravidla bývají zastřešovány neziskovou organizací 
(např. Akropolis, o.s., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR), která 
může nabídnout i odborné poradenství, terapeutickou podporu či jiné služby.  
 

                                          
69  V době vydání této publikace na aktivity Moravskoslezského kruhu, o.s. související s tímto portálem 

navázala Diakonie Českobratrské církve evangelické s podporou ESF. 
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‐ Telefonní poradenská linka pro pečující provozovaná organizací poskytující 
odborné služby (např. Život 90, Podzámčí, o.s.) 

2.3.2 Podpora aktivního, soběstačného stáří a mezigeneračních 
vztahů 

Spolková činnost v obci 

‐ Podpora veškeré spolkové činnosti v obci, neboť i senioři patří mezi jejich 
aktivní členy  
 

‐ Podpora spolků sdružujících seniory (např. Seniorkluby) a) umožněním bez-
platného využívání obecních prostor pro setkávání seniorů a činnost klubu, b) 
finanční podporou činnosti klubu, c) obecní úřad je zřizovatelem klubu (klub má 
k dispozici vlastní klubovnu, činnost a provozní náklady klubu jsou hrazeny 
z obecního rozpočtu)  

 

Kluby seniorů 

Např. ve vsi s cca 500 obyvateli Seniorklub poskytuje příležitost k aktivnímu 
zapojení seniorů do kulturního a společenského života, společenskému setká-
vání seniorů k rozhovorům, přednáškám, předávání zkušeností, rukodělným 
pracím, poslechu hudby, uvažování nad knihou, pořádání poznávacích a 
odpočinkových zájezdů, organizování různých zájmových aktivit apod. Na 
jiných místech seniorklub přispěl k aktivnímu zapojení seniorů do dění v obci - 
jeho zástupci mají zastoupení v obecních komisích, klub spolupracuje s míst-
ními školami a školkami (besídky pro seniory), ve spolupráci s rodiči klub 
pořádá zájezdy pro rodiny atp.  

(přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině) 

 
Akce a aktivity s mezigeneračním propojením 

‐ Pořádání a zapojování dětí a seniorů do společných akcí a aktivit („senioři 
dětem“, „děti se seniory“) - např. tvořivé dílny (pletení šály seniory společně s dětmi 
ZŠ apod.), společná čtení Děti seniorům - senioři dětem, společné vycházky po 
pamětihodnostech obce (předávání informací o zajímavostech z historie obce starší 
generací dětem), kurzy počítačové gramotnosti a práce s internetem pro seniory 
vyučované žáky základních škol 
 

 

1.C - Babičko, dědečku, vyprávěj! 

„V letošním školním roce nás navštívilo mnoho babiček a dědečků se svou 
oblíbenou knížkou. Prvňáčci se vždycky těšili a pozorně poslouchali. Slyšeli 
jsme již různé pohádky o princích a princeznách, dědu Vševědovi, o Kašpár-
kovi, o Šklíbkovi, o broučcích... Většinou nám na závěr hodiny vyprávěli hosté 
zajímavé vzpomínky ze svého dětství. Bylo to pokaždé fajn, těšíme se na 
další!“ 

(http://www.zs26plzen.cz/1-stupen/aktuality-pro-1-stupen/908-1-c-babicko-
dedecku-vypravej/) 
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Babičko, dědečku, vyprávěj! 
Spojením čtyř regionů Královéhradeckého kraje vznikla o.p.s. Hradecký 
venkov, jejím cílem je koordinace rozvoje regionu a spolupráce při plánování 
dalšího rozvoje. Již v minulosti se podařilo dokončit několik projektů spojujících 
rozvoj komunity a vzdělávání dětí. Dalším tématem, které se různá sdružení 
rozhodla realizovat společně, je projekt zaměřený na rozvoj mezigeneračních 
vztahů a zá-roveň na obnovu tradičních řemesel. Ve třech etapách senioři a 
děti společně nejprve vyrobí tradiční výrobky, posléze je vystaví ve vybraných 
kostelech a na závěr veřejnost rozhodne o těch nejlepších výtvorech, které 
budou věnovány do charitativní aukce.  
(http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/ babicko-
dedecku-vypravej) 

 

Trojlístek 
Projekt brněnského Centra pro rodinu a sociální péči reaguje na nedostatek 
míst v zařízeních předškolní péče a na skutečnost, že členové širší rodiny 
mnohdy nežijí ve vzájemné blízkosti a nemohou si navzájem pomáhat v běž-
ných rodinných záležitostech. Jeho cílem je přenést do českého prostředí model 
služby Oma Dienst, která úspěšně funguje ve Vídni a jejímž cílem je zprostřed-
kovávat kontakt mezi rodinami s dětmi a „náhradními babičkami“. Žena, která 
v rodině bude zastávat tuto roli, s rodinou naváže pracovně přátelský vztah, 
který bude založen na osobní rovině a doporučeném finančním ohodnocení. 
Doporučená cena za službu péče o děti (v ČR 50 Kč/hod.) je nižší než v 
komerčním prostředí, což rodičům umožňuje zvát náhradní babičku domů 
častěji. Jelikož hlavním smyslem projektu je podporovat vzájemné sbližování 
tří generací, je projekt orientován především na ženy z generace 55 plus, 
nicméně rovněž má umožňovat návrat na trh práce dlouhodobě nezaměstna-
ným ženám po pětačtyřicátém roku života a v předdůchodovém věku. Ženy, 
které se účastní projektu, mají vedle příležitosti rozšířit a zintenzivnit své 
sociální kontakty také možnost rozšiřovat si své dovednosti bezplatnou účastí 
na školeních a workshopech.  
(www.trojlistek.com) 

 
‐ Pořádání kulturně-společenských akcí a výletů pro seniory a širokou 

veřejnost - např. zájezdy za kulturním vyžitím (muzikály, divadla apod.), poznávací 
zájezdy, setkání pro seniory (např. s živou hudbou k tanci a poslechu), sjezdy 
rodáků, srazy obcí, oslavy církevních svátků v obci 
 
Královéhradecký rockový hudební festival jako prostředek dialogu 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové ve 
spolupráci s místními poskytovateli pečovatelských služeb zajišťuje výběr a 
odvoz seniorů na místo konání rockového festivalu na vybrané koncerty. 
Organizátor akce zabezpečuje nadstandardní služby jako vymezení místa přímo 
pod pódiem, instalaci stolů a lavic k sezení, občerstvení, přítomnost zdravot-
níků apod. Aktivita se setkává s velkým úspěchem. Emoce, které kvalitní hudba 
a zpěv vzbuzují u diváků, přispívají k přirozenému souznění zcela rozdílných 
generací.  
(Šimůnek, 2012)  
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Zřizování a finanční podpora zařízení občanské vybavenosti sloužící pro setkávání 
obyvatel obce všech generací 

‐ Jde např. o zřízení obecní restaurace, zřízení a dotování obecního obchodu, 
finanční podporu zajíždění pojízdného obchodu. Tato opatření nabývají na 
významu zejména v malých obcích, kde chybí základní nebo další občanská vybave-
nost, a zřízení jakéhokoliv zařízení vedle svého primárního účelu slouží k setkávání 
a posilování kontaktů místních obyvatel.  

 

Symbolická ocenění obecním úřadem 

‐ Přání jubilantům starším 50 let a manželům k výročí uzavření sňatku (od 50. 
výročí), návštěvy jubilantů a předávání darů kulturní komisí či starostou obce 
k jubileu, gratulace na přání rodiny prostřednictvím obecního rozhlasu, periodika 
apod.  

 

‐ Předávání ceny obce - ocenění občanů za celoživotní přínos obci 
 

Pořádání vzdělávacích akcí pro seniory 

‐ školení řidičů, které je zaměřeno převážně na starší občany 
 

‐ kurzy počítačové gramotnosti a práce s internetem pro seniory 
 

‐ studium v rámci Univerzity třetího věku v prezenční, či distanční formě 
(prostřednictvím distančních multimediálních Virtuálních výukových přednášek)  
(http://www.helpnet.cz/seniori/univerzity-tretiho-veku) 

 

Finanční podpora a zvýhodnění seniorů  

‐ Slevy při platbách komunálního odpadu a stočného  
 

‐ Služba městské knihovny - bezplatný rozvoz knih seniorům a handicapovaným 
čtenářům až do domu 
 

‐ Přístup na veřejný internet pro seniory zdarma  
 

‐ Seniorské slevové programy 
 

Senior Pasy 

Senior pasy jsou projektem na podporu obyvatel starších 55 let. Držitelům 
těchto karet je poskytován systém slev na výrobky a služby. Slevy ve výši 5-
50 % jsou zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, 
stravování, ubytování, vzdělávání, kulturní instituce, ale i spotřební nákupy. 
Projekt již byl spuštěn v Jihomoravském a Olomouckém kraji a v současné 
době se připravuje v Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském kraji 
a na Vysočině.  

(www.seniorpasy.cz) 

 

Zapojování seniorů do života obce 

‐ Pomoc seniorů při péči o vzhled obce  
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‐ Zapojení seniorů do společenského, kulturního i duchovního života obce 
(oslavy církevních svátků v obci, pořádání kulturních a společenských akcí v obci, 
sjezdy rodáků apod.) 

‐ Pravidelná posezení pro seniory (na místní faře, v hostinci apod.) 
 

‐ Pravidelná setkávání zástupců obce se seniory nad problémy seniorů a návrhy 
jejich řešení  

 

Podpora přístupu k informacím a aktivního trávení volného času seniorů 

‐ Kontaktní místa Senior Point 
 

Senior Pointy 

Senior Pointy jsou kontaktní místa určená výhradně pro seniory: 

• Nabízejí komplexní informace z různých oblastí života zajímavých pro 
seniory, možnost zapojit se do společenského a kulturního života, stát se 
aktivními seniory. 
 

• Příchozím se věnuje vyškolená obsluha, která poradí nebo pomůže najít 
správné informace. 
 

• K dispozici je počítač s přístupem na internet. 
 

• Připraveno je drobné občerstvení (automat na vodu nebo kávomat). 
 

• Návštěvníci mají možnost popovídat si v přátelském prostředí s ostatními 
seniory. 
 

Cílem projektu Senior Point je usnadnit seniorům přístup k potřebným 
informacím a nabídnout jim možnosti aktivního trávení volného času. Všechny 
nabízené služby jsou seniorům poskytovány zdarma. Senior Pointy v současné 
době fungují ve všech okresních městech Jihomoravského kraje: v Brně, 
Blansku, Tišnově (Brno - venkov), Hodoníně, Vyškově, Břeclavi a Znojmě. 
Všechna stávající kontaktní místa jsou umístěna tak, aby pro seniory byla 
snadno dostupná, s možností parkování a bezbariérovým přístupem.  

(http://www.seniorpointy.cz/o-projektu.php) 
 

 
‐ Projekt KLAS (Klub Aktivních Seniorů) 

 

KLAS - Klub Aktivních Seniorů 

KLAS (Klub Aktivních Seniorů) je speciální program, určený k aktivizaci seniorů 
v jakémkoliv věku. Vychází z obdobného rakouského programu LIMA (Kvalita 
života ve stáří). Program spočívá v pravidelných setkáváních s pevně danou 
strukturou průběhu, která jsou zaměřena na různá praktická témata pro život 
seniorů, ale např. i trénování paměti a motoriky. Setkání se konají zpravidla 
jednou týdně/za dva týdny, společný program trvá 2 hodiny. KLAS vede 
speciálně vyškolený lektor, který vlastní certifikát o absolvování šedesátiho-
dinového kurzu, který zajišťuje Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, jež 
projekt KLAS do ČR přineslo. V současné době je projekt rozšířen v 8 krajích 
ČR, v návaznosti na 13 oblastních poboček funguje 38 klubů aktivních seniorů 
(KLAS). 

(http://www.crsp.cz/seniori/17-klas-klub-aktivnich-senioru, 
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/6) 
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‐ Zřizování Senior fit parků - venkovní hřiště s cvičebními stroji vhodnými pro 
posilování fyzické kondice (nejen) seniorské populace 
 

Prevence kriminality  

Snaha o zachování obvodního oddělení Policie ČR v obci  

Právě snaha o bezpečnost a prevenci negativních jevů ve městě, s cílem chránit 
nejenom seniory, ale také děti a mladé lidi, sehrála důležitou roli v argumentaci 
zastupitelů města při jednání s Policií ČR, když se řešila reorganizace obvodních 
oddělení v kraji. Obvodní oddělení Policie ČR, jehož zrušení hrozilo, se ve městě 
nakonec podařilo zachovat.  

(obec s cca 3 tisíci obyvateli) 

 

Projekt Někdo je za dveřmi  

V rámci tohoto projektu zaměřeného na osaměle žijící seniory a zdravotně handica-
pované bylo 100 bytů obývaných občany této cílové skupiny vybaveno řetízky a 
kukátky a bezpečnostními vložkami do zámků.  

(obec s cca 17 tisíci obyvateli) 

2.3.3 Podpora manželství, rodičovství a rodin s dětmi 

Podpora rodinných vztahů, partnerských a rodičovských kompetencí 

Podpora poradenských, psychoterapeutických, mediačních a jiných odborných služeb 
 

Dohoda s poskytovateli specializovaných odborných služeb v místě o jejich 
rozšíření pro potenciální klientelu v obci  

Obec menší velikosti, v níž nejsou dostupné odborné psychoterapeutické služby pro 
rodiny s dětmi, uzavřela dohodu o spolupráci s místním dětským domovem. Psycho-
log, který v zařízení působí, v případě potřeby pracuje i s dětmi s problémovým 
chováním a jejich rodiči žijícími na území obce. 

(obec s cca 2 tisíci obyvateli) 
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Podpora služeb pro rodiny se specifickými potřebami70  

‐ Podpora terénní sociální práce s ohroženými rodinami  
 

Navázanost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na nízkopra-
hová zařízení pro děti a mládež  

Klienty této služby budou rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Nejprve budou do 
služby zapojeny rodiny, jejichž děti navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež. Poskytovatel služby bude pracovat s dětmi a jejich rodinami, bude jim 
poskytovat poradenství, zprostředkovávat pomoc jiných subjektů a pomáhat při 
vyřizování osobních záležitostí. Přínosem této služby je včasné odhalení potíží v 
rodinách a možnost pomoci při výchově a vzdělávání dětí a mládeže tak, aby se 
zlepšila školní docházka a rozvoj dovedností rodin v péči o děti. 

(obec s cca 8 tisíci obyvateli) 

 
 

Podpora činnosti mateřských a rodinných center 
 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v době prázdnin  
- příměstské tábory 
- podpora činnosti center volného času a dalších aktivit (podrobněji viz kapitola 6) 
 

Podpora vzdělávacích a osvětových programů 
‐ Přednášky a kurzy pořádané neziskovými organizacemi a církvemi, např.: 

 

- kurzy a sezení v rámci přípravy snoubenců na vstup do manželství (zpravidla 
pořádány farnostmi, nebo křesťanskými Centry pro rodinu) 
 

- kurzy přirozeného plánování rodičovství 
 

- komplexní kurzy přípravy k porodu a rodičovství pro nastávající matky a otce  
 

- laktační poradenství  
 

- semináře, cykly besed a přednášek pro ženy a muže na různá témata související 
s výchovou dětí a partnerskými vztahy 
 

- kurz „Manželství a rodičovství“ pořádaný farností 
 

- setkání pro rodiče v krizových (předrozvodových) situacích pořádaná farností 
 

‐ Články s prorodinně výchovnou tematikou v obecních periodicích a médiích  
 

‐ Nákup populárně-naučných knih s danou tematikou místní knihovnou  

‐ Provádět rituály jako např. pasování prvňáčků na školáky (Janda, 2010)  

 

Podpora prorodinného klimatu v obci 

Podpora spolupráce různých subjektů v obci ve prospěch rodin  

‐ organizace seminářů, kulatých stolů o rodině 
 

‐ podpora tvorby prorodinných opatření na úrovni obcí 
 

‐ zjišťování potřeb rodin s ohledem na různé životní situace 
 

                                          
70  Např. neúplná rodiny, rodiny s větším počtem dětí, rodiny s členem se zdravotním postižením, rodiny 

ohrožená sociálním vyloučením, náhradní rodiny 
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‐ zapojování občanů do diskuze o žádoucí podobě prostředí přátelského rodině 

‐ motivování a povzbuzování rodin v jejich angažovanosti při tvorbě a realizaci 
regionální rodinné politiky 

 

Informování o nabídce prorodinných aktivit a služeb na podporu rodiny v různých 
životních situacích71 

‐ Tištěné materiály (letáky, mapy), webové portály a databáze s tipy pro 
volný čas s dětmi a rodinnou turistiku (např. Rodinný průvodce pro volný čas 
http://www.peknyden.cz/, Zelená mapa Prahy http://zelenamapa.cz/)  
 

‐ Katalogy prorodinných organizací a služeb ve městě (např. Katalog 
prorodinných organizací a služeb ve městě Brně 
http://data.rodina.quonia.cz/soubory_ke_stazeni/katalogvnitrektisk.pdf)  
 

‐ Informační webové portály pro rodiny s širším zaměřením (např. městský 
informační webový portál o rodinné politice a pro rodiny http://www.brno-
prorodiny.cz, http://www.jabloneckarodina.cz/ 
 

‐ Prezentace sociálních a návazných služeb na festivalu sociálních služeb 
pořádaného pro širokou veřejnost pravidelně jedenkrát za rok (např. Hradec 
Králové) 
 

‐ Poskytování prostoru v obecních médiích (jako jsou obecní zpravodaje, 
televize, web atd.) poskytovatelům sociálních služeb a služeb a aktivit na podporu 
fungující rodiny 

 
Symbolické obecní rituály 

‐ Vítání občánků - např. v Hradci Králové má tato tradice po svém nedávném 
obnovení podobu divadelního představení speciálně vytvořeného pro tuto příležitost 
v divadle Drak (Šimůnek, 2012)  
 

‐ Pasování dětí z mateřských škol na žáky základních škol 
 

Tradiční obecní slavnosti a jednorázové akce 
 

Slavnosti ulic - Strassenfest 
Slavnosti ulic (v zahraničí známé jako Strassenfest) spočívají v tom, že jedna ulice nebo 
několik ulic v obci připraví program a pohoštění pro zbytek obce. Další rok se tohoto 
úkolu zhostí jiná/jiné ulice. Slavnost už je pořádána i v řadě obcí České republiky. Např. 
v Darkovicích, kde se v posledních letech staví hodně rodinných domů, v krátké době 
přibylo mnoho nových obyvatel. To vede k tomu, že lidé, a mnohdy ani sousedé, se ještě 
neznají a nově přistěhovalí nemohou zapadnout mezi starousedlíky. Tato akce má přispět 
k tomu, aby se jednotlivé rodiny navzájem poznaly.  
(http://obecpratelskarodine.cz/files/tiskove_zpravy/Darkovice_rozhovor.pdf)  

 

  

                                          
71  Podrobněji viz Kuchařová a kol.: Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska. Praha. 

VÚPSV, v.v.i. 2014. kapitola 3.9. 
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Den pro rodinu 
Zpravidla okolo 15. května, na který připadá Mezinárodní den rodiny, se každoročně 
na mnoha místech v České republice pořádají akce pro rodinu s nejrůznějším 
zaměřením - zábavné, soutěžní, sportovní, zážitkové, vzdělávací atd. Mezi pořadateli 
je např. Asociace center pro rodinu (sdružující centra pro rodinu a jiné prorodinné 
organizace), ale i mnohé další organizace nebo obce. Důvodem pro jejich pořádání 
bývá jednak snaha symbolicky podpořit a oslavit rodinu, její hodnotu a význam, ale 
také dát rodinám příležitost pro příjemný společný zážitek.  
(http://www.tydenprorodinu.cz/uvod/,http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-
meste/den-rodiny-v-hradci-kralove-13-5-2012) 

 

Podpora vytváření prostředí přátelského rodině 

‐ Oceňování míst (restaurací, kaváren, obchodů, úřadů, sportovních zařízení 
apod.) přátelských rodině 
 

Místa přátelská rodině 

Mateřské centrum Poděbrady se ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. rozhodlo 
oceňovat vstřícná zařízení na území ČR titulem - Místo přátelské rodině (MPR), 
neboli anglickou zkratkou „Family friendly“. Tato aktivita má napomoci rodičům 
s dětmi lépe se orientovat v zařízeních, kde jsou děti vítány.  

Podniky z celé ČR mohou na ocenění navrhovat uživatelé a uživatelky těchto 
služeb - tedy rodiče s dětmi, anebo přímo podniky, restaurace apod., které by 
chtěly certifikát obdržet. Certifikovaná místa jsou uveřejňována na webové 
stránce, postupně má vzniknout databáze pro vyhledávání míst přátelských 
rodině. Byl vytvořen seznam kritérií, na jejichž základě je "certifikace" 
(samolepka s logem na dveřích či na webu podniku) udělována: 
 

Restaurace, kavárny a jiná zařízení by měly mít: 
• možnost dostat se dovnitř s kočárkem a možnost mít vevnitř kočárek, 
• k dispozici stoličku pro děti, 
• alespoň částečně skutečně nekuřácké prostředí, 
• přebalovací pult, 
• dětské menu, 
• dětský koutek, 
• personál, který vás i děti radostně uvítá. 
 

Ostatním místům (např. obchodům, úřadům, sportovním zařízením) by neměl 
chybět: 
• bezbariérový vchod, 
• možnost vstupu s kočárkem, 
• dětský koutek, kde se dá s dětmi počkat, 
• možnost přednostního vyřízení pro rodiče s malými dětmi. 
(http://mcpodebrady.ecn.cz/mista-pratelska-rodine.shtml, 
http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2350885)  
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-  Family Pointy / Místa přátelská rodině 

Family Point / Místa přátelská rodině 

Family Pointy/Místa přátelská rodině jsou bezbariérová místa, která nabízejí 
zdarma pro rodiny s dětmi zázemí pro péči o dítě, krátký oddych a hrací koutek 
pro zabavení dítěte, vybavený hračkami, pastelkami a knihami. Tato místa 
bývají umístěna v různých částech obcí a měst, nejčastěji v budovách úřadů a 
knihoven. Jejich návštěvníkům bývá k dispozici přebalovací pult, prostor 
vhodný ke kojení, zázemí pro ohřev a přípravu jídla, teplá  voda a toaleta 
v blízké dostupnosti. Pro rodiče jsou k dispozici letáky a informace o progra-
mech a službách z různých oblastí rodinného života, na některých místech bývá 
vedle letáků k dispozici i služba, která může rodiči či jinému zájemci poskytnout 
informace, které potřebuje, a případně jej odkázat na pracoviště, které může 
vyřešit jeho problém (rodinné, sociální, psychologické nebo právní poraden-
ství). Nachází-li se Family Point/Místo přátelské rodině v budově obecního 
úřadu, často je vybaveno obrazovkou, na níž rodič může sledovat postup čísel 
u přepážky, která vyřizuje „jeho“ agendu a vyčkat s dítětem v tomto zázemí, 
než přijde na řadu. Místa jsou jednotně označena logem „Family Point“, 
v Hradci Králové „Místo přátelské rodině“, které zaručuje kvalitu služby a 
standardní vybavení. K síti Family Pointů v Jihomoravském kraji náleží i webové 
stránky http://www. familypoint.cz, které nabízí rodinám s dětmi ještě další 
služby realizované v rámci projektu brněnského Centra pro rodinu a sociální 
péči. 

(http://www.familypoint.cz/projekt-family-point.html, 
http://www.hradeckralove.org/urad/mista-pratelska-rodine) 

 

Dotace do infrastruktury zohledňující potřeby členů rodin v závislosti na jednotlivých 
životních fázích 
 
Slevy a slevové programy pro rodiny s dětmi 
 
‐ Rodinné pasy  

Rodinné pasy  

vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi, jehož podstatou je vytvoření a 
realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do 
osmnácti let věku. Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých krajů. V současné 
době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina, v Olomouckém 
kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém 
kraji.  

Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám (i 
neúplným, tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, 
osobám majícím dítě v péči) vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je 
trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Držitelé 
Rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České a Slovenské 
republiky ale i v oblasti Dolního Rakouska.“  

(http://www.rodinnepasy.cz/) 
 

 
 



2. Služby a aktivity na podporu rodiny 
 

 

86 

Podpora zdravého životního stylu rodiny 

Podpora duchovních, kulturních a volnočasových aktivit (volnočasové aktivity pro 
rodiny, setkání rodin, společné rodinné dovolené s programem apod.) 
 
Prevence rizik 
 

‐ Podpora programů pro školy zaměřených na výchovu a vzdělávání mládeže 
k zodpovědnému partnerství a rodičovství, posilování odpovědnosti za 
funkčnost a stabilitu vlastní vytvořené rodiny  

 

‐ Podpora výchovy k občanské odpovědnosti 
 

‐ Podpora primární prevence sociálně-patologických jevů (rizikového chování) 
ve školách  
 

- rozvíjení znalostí a dovedností pedagogů při řešení sociálně patologických jevů a 
jejich prevenci, např. formou kazuistických seminářů, jejichž cílem je snížení 
sociálně patologických jevů, zkvalitnění prevence u školních dětí a mládeže a v 
neposlední řadě zvýšení spolupráce pedagogů a sociálních služeb (obec cca 
7 000 obyvatel) 
 

- podpora pedagogů realizujících primární prevenci na školách 
 

- školní preventivní programy (adaptační výjezdy, zážitkové kurzy) pro děti a 
mládež ve spolupráci s neziskovými organizacemi činnými v oblasti primární 
prevence drogových závislostí 
 

- spolupráce obce, škol a zájmových organizací v oblasti volnočasových aktivit  
 

 

‐ Podpora Systému včasné intervence 
 

Zapojení obce do Systému včasné intervence 

Město je pilotním městem, které realizuje tzv. Systém včasné intervence 
(SVI).72 Systém včasné intervence je způsob práce a komunikace v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a prevence kriminality, jehož prostřed-
nictvím vykonávají sociální, zdravotní, justiční a školské orgány, Policie ČR, 
městská policie a nestátní organizace systematickou a nepřetržitou práci 
s rizikovými dětmi a jejich rodinami. SVI je včasná intervence při predelikvent-
ním a delikventním jednání, včasná pomoc dětem opakovaně se dostávajícím 
do sítě orgánů činných v trestním řízení a jejich rodinám, efektivní řešení 
konfliktních situací způsobených delikventním jednáním, prevence páchání 
další trestné činnosti, odklon dětí a mladistvých od kriminální kariéry a cílená 
snaha o satisfakci oběti.  

(obec s cca 16 tisíci obyvateli) 

 
‐ Podpora nízkoprahových zařízení a terénních programů pro děti a mládež 

(klub a streetwork) 
 

‐ Podpora služeb pro rodiny s dětmi v krizové situaci 
 

‐ Podpora služeb krizové intervence a zřízení lůžek okamžité pomoci 
 

  

                                          
72  Projekt Systém včasné intervence vznikl za spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a 

sociálních věcí a realizuje mimo jiné elektronickou podobu registru ohrožených dětí. 
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‐ Prevence domácího násilí 
 

 a) Osvěta a poradenství:  

-  uveřejňování článků k problematice domácího násilí v obecním zpravodaji 

-  přednášky pro veřejnost - témata domácího násilí bývají otevírána např. při 
akcích mateřského centra, kde je i možnost poskytnutí podpory v krizové situaci 
předáním potřebných kontaktů na odbornou pomoc, pohlídáním dětí v době 
využívání této pomoci apod.  

- poradenská činnost pro prevenci domácího násilí zajišťovaná profesionály z 
městské policie a obvodního oddělení Policie ČR 

b)  Rozpoznávání negativních jevů: možnost zachycení náznaků domácího násilí na 
akcích pro rodiny s malými dětmi  

c)   Včasná podpora potenciálních pachatelů domácího násilí: přímá spolupráce 
vedení obce s odborem sociálních služeb městského úřadu při zaměstnávání 
nezaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací apod. 

‐ Pravidelné sledování bezpečnostní situace ve městě a přijímání opatření k 
řešení všech negativních jevů ve městě (např. na základě periodických zpráv 
od Městské policie a obvodního oddělení Policie ČR) 
 

2.4 Související právní předpisy 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
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3. Podpora rodin v oblasti bydlení 

3.1 Legislativní rámec - povinnosti obcí a některé 
problémy současné praxe 

Bydlení73 je privátním ekonomickým statkem, odpovědnost za zajištění svého 
bydlení má především člověk sám, popřípadě - jako např. u dětí - jeho rodina. Právo 
na bydlení dnes není vnímáno jako nárokové (Lux a kol., 2010).  

Bytová politika patří mezi nejdůležitější součásti komunální politiky, byť 
současná legislativa upravující roli obcí v oblasti podpory bydlení má jen obecný, spíše 
deklaratorní charakter. Ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
vymezuje okruhy potřeb občanů obce, pro jejichž uspokojování má obec v samostatné 
působnosti ve svém územním obvodu vytvářet podmínky. Na prvním místě zmiňuje 
právě uspokojování potřeby bydlení, a to vedle ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a 
spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 
ochrany veřejného pořádku. Ustanovení § 38 téhož zákona obci a jejím představitelům 
ukládá povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Tato povinnost je 
v praxi naplňována novou výstavbou či regenerací stávajících objektů (např. opravy a 
zateplování panelových domů), spojenou případně s jejich přestavbou a rozšířením či 
změnou původního účelu (např. na byty zvláštního určení).74 

Na dostupnosti bydlení v obci se společně podílejí její zastupitelstvo a rada, 
významnou roli hraje i obecní úřad s orgány státní správy. Zohledňování zájmů 
jednotlivých cílových skupin rodinné politiky (mladí lidé, rodiny s dětmi, sociálně slabí, 
senioři, občané s hendikepem) by mělo vycházet ze sociálně-ekonomických podmínek 
daného regionu a obce samotné (Lukl, Pastorková a Soukupová, 2012). 

                                          
73  Jak ukazují výsledky Sčítání lidu (SLDB), obyvatelé ČR žijí nejčastěji v rodinném domě (37 %) a v bytě ve 

svém osobním vlastnictví (27 %). Počet i podíl bytů v osobním vlastnictví se přitom za posledních deset 
let více než zdvojnásobil (z 11 % v roce 2001), a to zejména na úkor nájemních a družstevních bytů. 
Podíl nájemních bytů klesl v letech 2001 až 2011 z 29 % na 18 % a podíl družstevních bytů ze 14 % na 
11 % (SLDB). Zatímco rodinné domy převažují hlavně v nejmenších obcích (přes 70 % v obcích do 999 
obyvatel) a jejich podíl s velikostí obce klesá, podíl osob žijících ve vlastním bytě s počtem obyvatel 
v obci roste (v obcích s 10 000 a více obyvateli již překračuje jednu třetinu). V souhrnu žijí ve vlastním 
bytě nebo domě lidé ve větší míře v obcích do 4 999 obyvatel (v 80 % případů ve srovnání s 64 % za 
celou ČR). Zastoupení nájemních a družstevních bytů v bytovém fondu se s velikostí obce zvyšuje, 
přičemž relativně nejvíce nájemních bytů najdeme v obcích nad 100 000 obyvatel (27 %) a družstevních 
bytů v obcích s 50 000 až 99 999 obyvateli (19 %). Ještě dodejme, že relativně nejvíce soukromých bytů 
přibylo, ať už díky nové výstavbě či privatizaci, jak v malých obcích do 1 999 obyvatel, tak ve velkých 
městech s 100 000 a více obyvateli. 
Rovněž na úrovni krajů najdeme rozdíly ve struktuře bytového fondu. Tyto rozdíly lze vysvětlit mj. 
velikostní strukturou obcí v daném kraji. Nejnižší podíl rodinných domů ze všech krajů má Hl. m. Praha 
(13 %), a to přirozeně vzhledem k nadprůměrnému zastoupení bytů. Ve Středočeském kraji naopak 
převažují rodinné domy (52 %). V rodinných domech bydlí častěji oproti průměru za ČR ještě obyvatelé 
Pardubického kraje, Zlínského kraje a Kraje Vysočina, ve vlastních bytech pak obyvatelé Karlovarského a 
Plzeňského kraje. Vyšší koncentrace nájemních bytů je v Moravskoslezském kraji, kde jsou nadprůměrně 
zastoupeny i byty družstevní. V družstevním bytě žijí lidé relativně častěji i na severu Čech, a to 
v Ústeckém kraji. 
Doplňme ještě informace týkající se nákladů na bydlení, které se s velikostí obce zvyšují a které ukazují 
nejvyšší míru zatížení u nájemního bydlení. Z pohledu sociálních skupin vydávají za bydlení největší část 
svých příjmů samostatně bydlící senioři (jednotlivci ve věku 65 let a více), samoživitelé s dětmi a dále 
jednotlivci mladší 65 let. V rozlišení podle krajů jsou nejvíce zatíženi lidé v Hl. m. Praze, v Ústeckém a 
Moravskoslezském kraji (příjmy).  

74  Obě varianty lze spolufinancovat ze zdrojů státního rozpočtu (viz kapitola 3.4), případně kraje. 
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Schéma č. 3.1 Bytová politika 
 

BYTOVÁ POLITIKA 
 

 
 nájemní bydlení bytová výstavba  
  
 
byty sociálního určení standardní nájmy  
 
 

individuální komunální developerská družstevní 
  
 
DPS* chráněné bydlení byty pro sociálně slabé 
 
Zdroj: Lukl, Pastorková a Soukupová, 2012 
Pozn.: *) dům s pečovatelskou službou 
 
 

Jelikož obce (ale i stát) orientují svou podporu v oblasti bytové politiky přede-
vším ve prospěch vlastnického bydlení na úkor podpory dostupného nájemního bydlení, 
v souvislosti s velmi omezenou nabídkou bytů s nižším nájemným se pak jeví jako 
závažný problém nízká uplatnitelnost některých skupin obyvatel na volném trhu s byty. 
Mezi nejohroženější skupiny patří osamocení rodiče s dětmi, rodiny s nízkými příjmy, 
senioři a zdravotně postižení. Jak ve svém stanovisku uvádí veřejný ochránce práv: 
„Současná právní úprava obcím přímo nestanovuje povinnost zajišťovat bydlení pro 
osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Tito lidé mohou 
využívat prakticky pouze obecní byty, jejichž nabídka je omezená.75 Poté, co přistoupila 
k privatizaci bytového fondu, už většina obcí není schopna uspokojovat potřeby těchto 
občanů, protože vlastním bytovým fondem nedisponuje, případně jím disponuje pouze 
ve velmi omezené míře.76 Důsledkem této situace je koncentrace sociálně slabých 
občanů v nevyhovujících stavbách v některých částech obce, vytěsňování takových 
skupin občanů mimo obec,77 vystěhování do jiných obcí apod. Tento stav obvykle 
provází nárůst napětí, konflikty a vytváření prostoru pro projevy extremismu.“78 
Neexistuje mechanismus, který by zajistil prostupnost bydlení v závislosti na životní 
situaci jednotlivce či rodiny a efektivně je bránil před úplnou ztrátou bydlení (krátko-
dobé krizové ubytování typu azylový dům → přechodné bydlení spojené s terénními 

                                          
75  „Bytový fond obcí je omezený a nezřídka se stává, že pravidla pro získání obecního bytu jsou diskrimi-

nační a významně omezují přístup k bytu pro sociálně slabé. Obce někdy nemusí mít v úmyslu nastavit 
diskriminační pravidla, ale výsledek diskriminační je. Obce se například snaží zajistit u budoucího 
nájemce bezproblémové hrazení nájemného, proto zvolí výrazně nižší „bodové“ ohodnocení u žadatelů, 
kteří pobírají rodičovský příspěvek, oproti zaměstnaným žadatelům. Postiženy tak jsou především ženy 
samoživitelky a ještě hůře jsou na tom ženy na mateřské dovolené. Lze se setkat i s nižším bodovým 
ohodnocením u rodin s větším počtem dětí, což znevýhodňuje rodiny určitého náboženského vyznání 
nebo národnosti.“ (Tisková zpráva veřejného ochránce práv ze dne 11. června 2009) 

76  Matoušková (2012) upozorňuje, že jsou města, která jako obecní byty mají a nabízejí pouze holobyty, 
do nichž se zájemci přihlašují formou výběrového řízení a složením kauce.  

77  Vytvářením chudinských enkláv v blízkosti dálnic, skládek, továren apod. se obce dopouštějí 
tzv. environmentální nespravedlnosti. Obyvatelé těchto odloučených lokalit mají ztížený přístup 
k dopravě, občanské vybavenosti, zdravotním službám, do škol apod. (Matoušková, 2012, s. 8). 

78  V České republice chybí sociální bydlení i zákon, který by ho upravoval. Tisková zpráva veřejného 
ochránce práv ze dne 11. června 2009. 
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službami, tzv. tréninkové bydlení → dlouhodobé samostatné nájemní bydlení, viz 
kapitola 3.3.3). Jeho absence je zvláště znepokojující v souvislosti s probíhající 
hospodářskou krizí, kdy se stále více obyvatel dostává k/pod hranici chudoby, zejména 
při současně pokračující deregulaci nájemného.79  

Podle Ivany Matouškové, metodičky sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina, 
přibývá dětí vyrůstajících od narození v azylových domech. Jelikož jejich matky nemají 
prostředky pro zajištění stálého bydlení, tyto děti dosud nepoznaly stálý domov - jejich 
životní situaci tak lze označit za skryté bezdomovectví.80 V důsledku privatizace 
obecního bytového fondu azylové domy jako zařízení sociálních služeb plní funkci 
sociálního bydlení namísto obcí. Byly zaznamenány případy, kdy se děti samy domáhaly 
svého umístění do dětského domova, protože odmítly stěhování do dalšího azylového 
domu. Úroveň bydlení do značné míry determinuje charakter způsobu života rodiny i 
budoucí šance dětí. Přestěhování do horších bytových podmínek (např. do holobytů), 
kumulace rodin s problémy do jedné lokality apod. vede u dětí následně k osvojování 
negativních vzorců chování a postojů, neboť v jejich bezprostředním okolí chybí 
pozitivní vzory. Ivana Matoušková upozorňuje, že přibývá rodičů, jimž dlouhodobá 
chudoba bere jejich výchovné kompetence. Ačkoliv, jak dokládá i spisová dokumen-
tace, dotčeným rodičům nikdy nebyl lhostejný osud jejich dětí, v důsledku toho, že se 
jim dlouhodobě nedaří změnit socioekonomickou situaci rodiny, rezignují, stávají se 
apatickými nebo se uchylují k užívání alkoholu. Jelikož selhávají jejich obvyklé zvládací 
strategie, projevuje se u nich naučená bezmocnost (Matoušková, 2012, s. 7-8). 

Absence sociálního bydlení a naplnění kapacit azylových domů vede k tomu, že 
rodiny a jednotlivci, kteří se dostanou do tíživé situace, často nemají jinou možnost 
zajistit si bydlení než v komerčních ubytovnách. Jejich situace a praktiky některých 
pronajímatelů jsou alarmující.81 Ubytovací smlouvy bývají výrazně časově omezené a 
platby za ubytování neúměrně vysoké, i několikanásobně vyšší než v původním bytě, 
který museli opustit. Matoušková (2012) upozorňuje, že komerční nájemné v ubytov-
nách je vyšší, než by byly splátky hypotéky, na kterou však tyto rodiny nedosáhnou 
z důvodu nízkých příjmů. Mnohdy se opakovanými půjčkami s lichvářským úvěrem 
propadají pod hranici životního minima bez nároku na dávky hmotné nouze.82 Dostávají 
se tak do mnohem horší situace než před ztrátou vlastního bydlení. 

                                          
79  V souvislosti s legislativními změnami majícími dopad na bydlení lze očekávat, že počet osob v bytové 

nouzi bude v jejich důsledku dále narůstat. Např. podle nového občanského zákoníku, platného od ledna 
2014, může nájemník dostat z bytu okamžitou výpověď, pokud nezaplatil aspoň tři měsíce nájem a 
služby.  

80  „Modelovým příkladem může být mladá žena s jedním dítětem, která využije azylového domu výhradně 
z důvodu chudoby a nedostupného bydlení. Později se chce vymanit z tohoto systému a úporně (a často 
neúspěšně) hledá partnera, který by jí a dítěti nabídl stálé bydlení. Po několika letech pobytu v různých 
azylových domech se setkáváme s toutéž ženou jako s matkou tří dětí od tří různých mužů, jejíž šance 
na získání stálého bydlení se snížily na minimum. Má špatnou pověst, přestože není promiskuitní. (...) 
Tato rodina se postupně stává závislou na sociálních a dalších službách, protože její děti začínají 
vykazovat poruchy chování. Na počátku, jak jsem uvedla, nebyla žádná sociální patologie, jen chudoba.“ 
(Matoušková, 2012, s. 7-8) 

81  „Ti nejprve levně zakoupí starý zchátralý objekt v malé obci (dokonce i objekt nesloužící k bydlení) a 
následně tam sestěhují co nejvíc neplatičů či osob, u nichž byla povinnost zajistit bytovou náhradu. Vždy 
jde o lidi, kteří by nebyli schopni získat jiné ubytování, takže aby nezůstali na ulici, nezbývá jim než 
přistoupit na podmínky tohoto pronajímatele. Ten s nimi uzavře nájemní smlouvy na dobu určitou, 
stanoví přemrštěné nájemné a přiměje je k přehlášení místa trvalého pobytu do ubytovny. Díky tomu si 
zajistí, že bude ustanoven zvláštním příjemcem a obec mu bude poukazovat sociální dávky jednotlivých 
nájemníků. V obci bez možnosti nalezení zaměstnání se tak vytváří ghetto a roste nesnášenlivost mezi 
obyvateli obce.“ V České republice chybí sociální bydlení i zákon, který by ho upravoval. Tisková zpráva 
veřejného ochránce práv ze dne 11. června 2009. 

82  Poskytování doplatku na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi „...je v zásadě navázáno na 
poskytování příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory a počítá se tak s existencí 
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Krom toho, že, jak již bylo výše uvedeno, chybí veřejná síť sociálního bydlení, 
ani samotný pojem sociální bydlení nemá prozatím v právní úpravě České republiky 
zákonný obsah (opomeneme-li definici sociálního bydlení pro účely zachování snížené 
sazby DPH pro novou bytovou výstavbu). V červenci roku 2011 vláda schválila „Kon-
cepci bydlení ČR do roku 2020“ (dále jen Koncepce). Koncepce konstatuje, že „pro 
aktivnější působení obcí zatím chybí potřebné legislativně právní nástroje a zároveň 
finanční zdroje. Bude-li stát od obcí požadovat aktivnější zapojení při naplňování vizí 
státní bytové politiky, musí jim k tomu vytvořit odpovídající ekonomické podmínky.“ 
(Koncepce, s. 109) Ministerstvu pro místní rozvoj Koncepce uložila úkol připravit 
„návrh komplexního řešení sociálního bydlení s využitím institutu tzv. bytové nouze“. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v rámci přípravy tohoto návrhu zajistit 
legislativní vymezení „osob v bytové nouzi“. Bytová nouze měla být definována pro-
střednictvím sociální situace (respektive událostí), ve které se oprávněné osoby 
nacházejí, a to ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou. Vytvoření zákona 
o sociálním bydlení se stalo prioritou vlády vzešlé z parlamentních voleb v roce 2013, 
tento úkol přešel do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. 

3.2 Opatření v obcích na podporu rodin v oblasti bydlení 
podle výsledků dotazníkového šetření  

Opatření obcí na podporu rodin v bytové oblasti uváděná obcemi v přihláškách 
do soutěže Obec přátelská rodině, jak ukazuje jejich analýza, sledují zejména tyto cíle: 

 

- rozvíjet různé formy nástrojů bytové politiky, jejichž využívání zvyšuje dostupnost 
nájemního i vlastnického bydlení pro mladé lidi; 
 

- dát místním občanům možnost stavby rodinného domu v obci, a tím zabránit odlivu 
převážně mladých obyvatel z obce; 
 

- z důvodu nižších příjmů rodin na vesnicích, malému množství pracovních příležitostí 
a přílišné daňové zatíženosti občanů zmírnit ekonomickou zátěž rodin a případně 
i kompenzovat jejich nepříznivou sociální situaci; 
 

- rozvíjet podmínky v oblasti sociální péče a bydlení seniorů a osob s hendikepem. 

Vedle opatření realizovaných výlučně příslušnou obcí se objevují projekty 
uskutečněné díky spolupráci mezi obcemi, či na základě partnerství veřejného a 
neziskového, nebo soukromého sektoru (princip PPP83). 

                                                                                                                              
nájemního či vlastnického vztahu k bytu a trvalým pobytem. Řada těch nejpotřebnějších osob v hmotné 
nouzi právě tyto podmínky často nesplňuje. Poskytnutí doplatku na bydlení z důvodů hodných zvláštního 
zřetele, kdy není třeba výše popsané dvě základní podmínky splnit, závisí na správním uvážení orgánu 
pomoci v hmotné nouzi, tj. doplatek poskytnut být může, ale nemusí. I zde musí být přinejmenším 
předpoklad dlouhodobosti trvání jiného než nájemního nebo vlastnického vztahu (ubytovací vztah, 
podnájemní vztah apod.). Ani zde však praxe není jednotná a některé orgány pomoci v hmotné nouzi 
nerespektují metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí, podle níž postačí předpoklad dlouhodobosti 
(doložený smlouvou či obvyklou praxí v místě), nikoliv „faktické odbydlení“ několika měsíců.“ (Valachová, 
K., 2009. Právo na bydlení. Dostupné z:  
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2010051705) 

83  PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglic-
kého termínu Public Private Partnerships. „PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého 
sektoru vzniklé za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné 
infrastruktury nebo veřejných služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně a úspěšně aplikovány, 
zvyšují kvalitu i efektivnost veřejných služeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci 
významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky.“ (http://www. 
businessinfo.cz/cz/rubrika/public-private-partnership-ppp/1001135/ ) 
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V dotazníkovém šetření Rodinná politika ve městech a obcích (VÚPSV, 2012) 
bylo zjišťováno, jsou-li v obcích v oblasti bydlení realizována opatření na podporu rodin 
a do jaké míry tato opatření odrážejí stávající potřeby obyvatel. Sledovaná opatření 
byla detailněji zaměřena na zajištění bydlení pro a) mladé rodiny, b) seniory, c) osoby 
se zdravotním postižením či sníženou soběstačností a d) pro obyvatele v nepříznivé 
sociální situaci. 

Rozbor dat ukázal, že jako nejpotřebnější označují obce opatření na podporu 
bydlení pro mladé rodiny. Ačkoliv opatření na podporu bydlení této cílové skupiny jsou 
nejvíce rozšířená, realizuje je pouze polovina obcí a ze sledovaných skupin právě tato 
opatření nejčastěji nepokrývají skutečné potřeby místních obyvatel. Na druhém místě 
v potřebnosti opatření na podporu bydlení jsou jako cílová skupina uváděni senioři, na 
třetím místě osoby se zdravotním postižením nebo se sníženou soběstačností a na 
čtvrtém místě občané v nepříznivé sociální situaci. Zatímco opatření na podporu 
bydlení pro seniory realizuje bezmála polovina obcí, bydlení osob se zdravotním 
postižením nebo se sníženou soběstačností podporuje přibližně třetina obcí, opatření 
na podporu občanů v nepříznivé sociální situaci činí necelých 30 % obcí.  

Se zvyšující se velikostí obce přirozeně narůstá potřeba opatření na podporu 
bydlení, a to u všech sledovaných cílových skupin. Nepotřebnost daných opatření 
nejčastěji uváděly obce do 199 obyvatel (40-70 % dle cílové skupiny) a o něco méně 
často obce do 499 obyvatel (30-55 % dle cílové skupiny). Naproti tomu obce s 500 až 
1 999 obyvateli se ve větší míře potýkají s neexistencí daných opatření, byť by jejich 
zavedení bylo zapotřebí, a to pro všechny zkoumané skupiny s výjimkou mladých 
rodin. V případě zajištění bydlení pro obyvatele v nepříznivé sociální situaci do této 
kategorie spadají také obce s 2 000 až 9 999 obyvateli. Největší obce s 10 000 a více 
obyvateli řeší bytovou otázku vybraných skupin obyvatel odlišně: pro mladé rodiny 
nejčastěji buď určitou, avšak nedostatečnou podporu nabízejí nebo žádnou neposkytují, 
ale ta by byla potřeba; spíše nedostatečné pokrytí bytových potřeb se týká i občanů 
ve špatné sociální situaci; podpora bydlení pro seniory a pro zdravotně postižené osoby 
bývá často dostačující, ale většinou spíše nedostatečná. Z hlediska rodinné politiky je 
zajímavé zjištění, že obce, které se potýkají s absencí opatření na podporu bydlení či 
jejich nedostatečností mnohem častěji v jiné části dotazníku zdůrazňovaly potřebnost 
plánu/koncepce rodinné politiky. 

 

a) Bydlení pro mladé rodiny 

Potřeby mladých rodin v oblasti bydlení (viz graf č. 3.1) uspokojuje v dostatečné 
míře téměř čtvrtina obcí. Naproti tomu necelá pětina obcí (především nejmenší obce s 
méně než 500 obyvateli) nenabízí žádná opatření na podporu bydlení této cílové 
skupiny, a to z důvodu jejich nepotřebnosti. Neuspokojivá podpora bydlení pro mladé 
rodiny, ať již z hlediska nedostatečného pokrytí potřeb nebo samotné neexistence 
opatření, se týká nejčastěji obcí s 10 000 a více obyvateli. Obce, ve kterých potřeba 
opatření na podporu bydlení mladých rodin převyšuje jejich nabídku, v dotazníku 
současně častěji zdůrazňují potřebu plánu/koncepce rodinné politiky.  
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Graf č. 3.1 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu bydlení pro 
mladé rodiny a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

b) Bydlení pro seniory 

Ještě výraznější rozdíly v závislosti na velikosti obce se projevily u opatření na 
podporu bydlení pro seniory (viz graf č. 3.2). Potřeby této cílové skupiny se daří 
pokrývat realizovanými opatřeními o něco více než čtvrtině obcí. Opatření v této oblasti 
nemají a současně ani nepostrádají zejména nejmenší obce (60 % obcí do 199 
obyvatel a 40 % obcí do 499 obyvatel). S velikostí obce potřeba opatření výrazně 
roste. Obce s 2 000 a více obyvateli sice častěji opatření v této oblasti mají, ale někde 
bytové potřeby seniorů pokrývají dostatečně a někde nikoli. Další rozbor nedostateč-
nost realizovaných opatření prokázal ve větší míře v Hl. m. Praze a ve Středočeském 
kraji. Tyto obce rovněž častěji zmiňují nezbytnost plánu/koncepce rodinné politiky. 
Podobná situace je v obcích od 1 000 do 1 999 obyvatel s tím rozdílem, že buď obec 
opatření nabízí, a ta dostatečně uspokojují bytové potřeby seniorů (40 %), nebo je 
nenabízí, ale byly by potřeba (téměř 40 %). Neexistenci opatření a nutnost jejich 
zavedení ve větší míře zmiňují také představitelé obcí s 500 až 999 obyvateli (více než 
40 %). 
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Graf č. 3.2 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu bydlení pro 
seniory a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

c) Bydlení pro osoby se zdravotním postižením nebo se sníženou 
soběstačností 

Zajistit bydlení pro osoby se zdravotním postižením nebo se sníženou soběstač-
ností (viz graf č. 3.3) se úspěšně daří průměrně 17 % obcí, přičemž nejlépe obcím 
s 2 000 a více obyvateli, z nichž určitá opatření poskytuje a potřeby těchto osob 
dostatečně uspokojuje až 31 % obcí. V této velikostní kategorii obcí je však také 
nadprůměrný podíl těch, které určitá opatření nabízejí, ale v nedostatečné míře. Jedná 
se o dvě pětiny obcí s 2 000 až 9 999 obyvateli a polovinu obcí s 10 000 a více 
obyvateli (ve srovnání s pětinou obcí celkem). Naproti tomu obce s 500 až 1 999 
obyvateli častěji než ostatní trápí neexistence určitých opatření v oblasti podpory 
bydlení pro tuto cílovou skupinu (jde o více jak třetinu obcí ve srovnání se čtvrtinou 
obcí celkem). V nejmenších obcích není dle jejich představitelů těchto opatření 
zapotřebí (např. až 70 % obcí do 199 obyvatel a více než polovina obcí do 499 
obyvatel), jejich potřeba se výrazně zvyšuje s velikostí obce.  
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Graf č. 3.3 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu bydlení pro 
osoby se zdravotním postižením či sníženou soběstačností a do jaké míry 
odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %) 

 
 

d) Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

Pomoci s bydlením občanům v nepříznivé sociální situaci (viz graf č. 3.4) dokáže 
uspokojivě každá jedenáctá obec. Další každá pátá až šestá obec se o to snaží, ale 
realizovaná opatření nedokáží dostatečně pokrýt potřeby této skupiny obyvatel. 
Nejpalčivější je situace ve větších a největších obcích - ve třetině obcí s 2 000 až 9 999 
obyvateli a dokonce ve dvou třetinách obcí s 10 000 a více obyvateli. Z regionálního 
hlediska se touto problematikou ve větší míře zabývají činitelé v Hl. m. Praze a 
v oblasti severozápadních Čech (tj. v obcích Karlovarského a Ústeckého kraje). Obce 
uprostřed velikostního spektra, tzn. od 500 do 9 999 obyvatel, se nejčastěji vyznačují 
tím, že opatření na podporu bydlení pro obyvatele v nepříznivé sociální situaci zde 
chybí - v polovině z nich je po těchto opatřeních neuspokojená poptávka. Naopak, jako 
nejméně potřebná se tato opatření jeví v obcích s méně než 500 obyvateli.  
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Graf č. 3.4 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu bydlení pro 
obyvatele v nepříznivé sociální situaci a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? 
(podle velikosti obce, v %)  

 

3.3 Příklady z praxe  

Následující přehled možných nástrojů a opatření84 rodinné politiky v oblasti 
podpory bydlení vychází z vymezení rolí obcí, jako aktérů regionální rodinné politiky, 
v metodickém doporučení MPSV (2008). Některé uvedené nástroje spadají čistě do 
kompetence místních samospráv, nicméně ne u všech opatření se předpokládá jejich 
výlučná realizace obcí, neboť obec se o jednotlivá opatření může zasadit také tím, že 
bude jejich iniciátorem, propagátorem a informátorem a realizovány budou dalšími 
místními aktéry rodinné politiky (zejména nestátními neziskovými organizacemi a 
soukromým sektorem), byť s nějakou z dalších forem podpory obce. Výběr konkrétních 
opatření a nástrojů samozřejmě závisí na sociálně-ekonomických podmínkách dané 
obce, respektive regionu, a potřebách místních obyvatel.  

3.3.1 Podpora bydlení mladých lidí a rodin s dětmi 

Finanční podpora rodin 
 

‐ zřízení fondu podpory bydlení, který může být naplňován např. příjmy z prodeje 
obecních nemovitostí, a stanovení okruhu možných podporovaných forem 
(příspěvky, půjčky) a výše jejich podpory  

 

‐ zvýhodněné půjčky (bezúročná půjčka/půjčka s nízkým úrokem) na opravy 
rodinných domků, bytů a výměny vybavení  

 

  

                                          
84  Tmavě šedá pole obsahují bližší informace obecného rázu k danému nástroji či opatření. Světle šedá pole 

přinášejí konkrétní příklady z praxe - mnohdy obsahují informace, které obec uvedla ve své přihlášce do 
soutěže Obec přátelská rodině, popř. byly převzaty z jiného citovaného zdroje. 
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Z fondu rozvoje bydlení má město k dispozici 800 000 Kč, které půjčuje obyva-
telům města za zvýhodněných podmínek a pomáhá tak zlepšovat úroveň 
bydlení. Podmínkou je vlastnictví nemovitosti ve městě a ručení zástavou na 
srážku mzdy či zástavou majetku. Maximální částka půjčky je 100 000 Kč s 
3% úrokem a je možné s ní pokrýt až 50 % nákladů na celkovou investici.  

(obec s cca 7 tisíci obyvateli) 
 

‐ jednorázový finanční příspěvek pro nové stavebníky 

‐ odložení zvýšení místního koeficientu pro daň z nemovitosti s ohledem na nepříznivé 
socioekonomické podmínky v oblasti  

 

Podpora individuální výstavby v obci vytvářením podmínek pro její rozvoj 

‐ zajišťování obecních pozemků (parcel) pro výstavbu rodinných domů a odpovídající 
technické, dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti v rámci územního plánu 
obce  
 

‐ úhrada zasíťování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů 
 

‐ zajišťování dotací85 na výstavbu technické infrastruktury (pozemní komunikace, 
vodovod, kanalizace) na pozemcích určených pro následnou výstavbu rodinných a 
bytových domů 

 

‐ zvýhodnění cen stavebních pozemků pro místní občany (převážně pro mladé rodiny) 
 

‐ prodej zasíťovaných pozemků pro individuální výstavbu za výhodné ceny 
 

Další nástroje bytové obecní politiky 

‐ vlastnictví nájemních obecních bytů 
 

‐ výstavba nájemních obecních bytů 
 

‐ výstavba obecních bytů v rámci spolupráce s jiným (neziskovým, či komerčním) 
subjektem  

 

Na základě spolupráce s Nadací Olgy Havlové při ubytování jejích klientů 
zbavených svéprávnosti obec vystavěla a pronajímá mladým lidem 4 obecní 
byty.  

(obec s 1 tisícem obyvatel) 

 
‐ zajišťování dotací pro výstavbu podporovaných bytů86 
 

‐ výstavba podporovaných bytů, které budou pronajímány i mladým rodinám jako 
startovací bydlení  

 

‐ výstavba malometrážních bytů s možností budoucího odkupu jejich nájemníky  
 

‐ stanovení preferenčního kritéria při pronajímání obecních bytů ve prospěch rodin 
s dětmi - a to pro rodiny obecně, či na základě stanovených kritérií zohledňujících 
zdravotní či jiné závažné důvody  
 

 

                                          
85  Např. program MMR „Podpora výstavby technické infrastruktury“ - podrobněji viz kapitola 3.4.  
86  Např. program MMR „Podpora výstavby podporovaných bytů“ - podrobněji viz kapitola 3.4.  
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Se státní dotací byl postaven bytový dům pro rodiny. Jedním z kritérií při 
přidělování městských bytů jsou zdravotní důvody a rozvedená manželství, 
kde je ohrožena výchova dětí.  

(obec s 23 tisíci obyvateli) 

 
‐ privatizace bytového fondu  
 

‐ podpora regenerace prodaných bytových domů formou příspěvku 
 

„Vhodným nástrojem podpory regenerace prodaných bytových domů je 
příspěvek, který obec vyčlení z části inkasované kupní ceny prodaných bytů 
(většinou ve výši 5-10 % ceny) a poskytuje ho do rozpočtu nově vzniklých 
společenství vlastníků bytových jednotek. Ty pak mají základní vstupní kapitál 
na spolufinancování oprav a rekonstrukci bytového domu.“  

(Lukl, Pastorková a Soukupová, 2012, s.103-104) 

 
‐ dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) na revitalizaci bytových 

domů, kde žijí rodiny s dětmi  
 

‐ zprostředkování informací o nabídce vhodného pronájmu v obci mladým rodinám 

3.3.2 Podpora bydlení pro seniory, osoby se sníženou 
soběstačností a zdravotním postižením 

‐ vlastnictví nájemních obecních bytů 
 

‐ výstavba nájemních obecních bytů  
 

‐ zvýhodněné komerční bydlení pro seniory 
 

Do budoucna hodlá město vybudovat byty využívané pro komerční pronájem s 
tím, že část bytů bude vymezena pro občany města. Ve spolupráci s 
investorem, který by měl zájem investovat do městských prostor, chce město 
smluvně vymezit alespoň 3-8 bytů, které budou s vyjádřením zástupců města 
pronajímány za výhodnějších podmínek seniorům.  

(obec se 7 tisíci obyvateli) 

 
‐ výstavba bytů zvláštního určení, podporovaných bytů - pečovatelské byty (dříve 

nazývány byty v domě s pečovatelskou službou), Komunitní domy seniorů - s vyu-
žitím státní dotace z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů 
ministerstva pro místní rozvoj - dotační titul „vstupní byt“ (viz kapitola 3.4) 
 

Byt zvláštního určení  

je byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se 
zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou. 
Požadavky na upravenost bytů podrobně stanoví vyhláška č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Jedná se o takové  požadavky, které  umožní užívání bytů  osobami  s pohybo-  
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vým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého 
věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 
tří let. Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel 
vyzve osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem, aby byt vyklidily 
nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží; nejsou-li v bytě takové 
osoby, pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice. Nájem bytu zvláštního 
určení může pronajímatel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo 
takový byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce (§ 2301 
zákona č. 89/2012 občanského zákoníku). Ovšem byl-li před 1. 1. 2014 zřízen 
byt zvláštního určení ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, 
lze uzavřít smlouvu o nájmu tohoto bytu jen na základě doporučení obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností a nájem lze vypovědět jen s předchozím 
souhlasem tohoto úřadu (§ 3075 občanského zákoníku).  

 

Podporovaný byt 

je nájemní byt, určený k sociálnímu bydlení (tzn. pro osoby, které mají ztížený 
přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé 
sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života) 
postavený se státní dotací podle podprogramu Podpora výstavby podporova-
ných bytů Ministerstva pro místní rozvoj (nařízení vlády č. 146/2003 Sb., 
nařízení vlády č. 333/2009 Sb.). Program obsahuje dva dotační tituly 1. 
Pečovatelský byt, 2. Vstupní byt.  
 

Pečovatelský byt  

je byt pro osoby v tíživé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotní situace 
tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a 
současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. 
 

Komunitní dům seniorů  

je bytový dům, ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené 
prostory na podporu komunitního života seniorů (ve věku 60 a více let). Cílem 
jejich výstavby je zajištění sociálního nájemního bydlení pro seniory tak, aby 
došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně 
aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. 
Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého 
jedince. 

 
‐ chráněné bydlení  

 

Chráněné bydlení  

je dlouhodobá pobytová sociální služba (podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách) poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má 
formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle 
potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 
pomoc při  zajištění stravy,  poskytnutí  ubytování, pomoc  při zajištění  chodu  
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domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při prosazování práv a oprávněných zájmů. Příklad z praxe: Proutek, o.s. 

(http://www.proutek.cz/chranene-bydleni/) 

 
‐ zajištění škály sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, tísňová 

péče, podpora samostatného bydlení atd.) podporujících co nejdelší setrvání seniorů 
a zdravotně postižených osob v domácím prostředí s využitím komunitního 
plánování sociálních služeb 

 

Tísňová péče AREÍON - Život 90, o.s. 

Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je 
snížit zdravotní a sociální rizika starších osob, ale i zdravotně postižených lidí. 
Hlavním přínosem této služby je zejména to, že dodává seniorům i zdravotně 
postiženým lidem pocit bezpečí při každodenních činnostech a aktivitách, a tím 
jim pomáhá prožít jejich život plnohodnotně, podle jejich přání a v jejich 
vlastním, přirozeném prostředí. Služba Tísňové péče AREÍON je poskytována 
prostřednictvím hlavního dispečinku v Praze a regionálních dispečinků v Hradci 
Králové, Kutné Hoře a Jihlavě necelým 1 300 klientům ve 34 městech ČR, tj. v 
šesti krajích ČR. Měsíční úhradu za službu může uživatel hradit z příspěvku na 
péči. 

Tísňová péče AREÍON je k dispozici ve dvou modulech: 

1) Služba mobilní tísňové péče a asistence SeniorInspect je určena zejména 
aktivním klientům v seniorském věku. Existuje ve dvou variantách koncového 
zařízení: krabička do kapsy a mobilní telefon pro seniory. Funguje po celé ČR 
všude tam, kde je pokrytí mobilních operátorů. Cílem této služby je podpořit 
klienty v aktivním životě a vykonávání všech činností, na které byli až doposud 
zvyklí - ať už doma či venku. Rodině klienta přináší tato služba jistotu, že 
senior je v pořádku a že se o něj nemusí zbytečně obávat. Varianta Comfort je 
vybavena automatickou detekcí pádu a nehybnosti. 

2) Služba domácí tísňové péče je určena méně aktivním seniorům a občanům 
se zdravotním postižením, kteří již tráví většinu času ve svých domovech. 
Služba je vázána na stacionární stanici v bytě klienta, kde je bezpečí klienta 
podpořeno i pohybovým čidlem, které je schopno upozornit dispečink na déle 
trvající nehybnost. 

(http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/10-tisnova-pece-areion) 

 

Podpora samostatného bydlení  

je sociální služba (podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení 
nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 
Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu.  
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Příklad z praxe: Pomněnka Šumperk  

(http://www.spmp-sumperk.cz/podporovane-bydleni-pomnenka/) 

 
‐ iniciace, zřizování, podpora pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se 

sníženou soběstačností (stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem) 

3.3.3 Podpora bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi 
a mládež 

Koncepce bytové a sociální politiky obcí by měly směřovat mj. k vytvoření 
určitého systému bydlení pro sociálně potřebné. Ten však nelze vybudovat bez 
existence různých forem nájemního bydlení v obci (od běžných nájemních bytů po 
záchytnou síť neziskového sektoru pro rodiny a osoby, které se ocitnou bez bydlení) a 
odpovídajících sociálních služeb (Lukl, Pastorková a Soukupová, 2012). Podpora bydlení 
pro sociálně potřebné by se dle Lukla, Pastorkové a Soukupové (2012, s. 105) měla 
opírat o tři základní pilíře: 

•  Finanční podpora - např. sjednání takové výše nájemného, která respektuje sociální 
situaci nájemce, tzn., že část nákladů na provoz a údržbu sociálně potřebné 
domácnosti je hrazena z veřejných prostředků. 

•  Materiální podpora - ve smyslu fyzické existence bytů pro sociálně potřebné. Jde 
zejména o byty levné, jejichž nízkou pořizovací hodnotu určuje kvalita samotného 
bytu a jeho vybavení, ale také atraktivita lokality bytu, jeho velikost, případně další 
okolnosti ovlivňující jeho cenu (například dotace poskytnutá na jeho výstavbu), 
které mají přímý vztah k výši nájemného. 

•  Sociální podpora - poskytování sociálních služeb, ať už současně s bydlením, nebo 
nezávisle na něm. V případě osob ohrožených ztrátou bydlení jde o služby sociální 
prevence. Může se jednat o prosté poradenství, o zvláštní způsob provozu bytů, 
zvláštní způsob placení nájemného, účast na sociálních programech, terénní sociální 
práci a další pomoc.  

K uvedeným typům podpory dále v textu přinášíme konkrétní příklady nástrojů a 
opatření. 
 

Ad Materiální podpora  

‐ vlastnictví nájemních obecních bytů 
 

‐ výstavba nájemních obecních bytů 
 

‐ výstavba podporovaných bytů s využitím státní dotace z podprogramu Podpora 
výstavby podporovaných bytů ministerstva pro místní rozvoj - dotační titul „vstupní 
byt“ (viz kapitola 3.4) 
 

Vstupní byt  

je sociální bydlení pro osoby v tíživé finanční situaci nemající přístup k 
nájemnímu bydlení.  

 

‐ rekonstrukce stávajících městských prostor na sociální byty  



3. Podpora rodin v oblasti bydlení 
 
 

103 

Ad Sociální podpora  

‐ protidluhové poradenství a okamžité řešení dluhů na nájemném: pomoc v případě 
předlužení, zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti, asistence při řešení pro-
blémů, motivování dlužníka k aktivnímu řešení své situace, informování o důsledcích 
vyplývajících z nezaplaceného dluhu, nastavení sociálně aktivizační služby, splátkový 
kalendář, využití institutu zvláštního příjemce  

Institut zvláštního příjemce 

Obce by měly při neplacení nájemného v jimi pronajímaných bytech sáhnout k 
výpovědi z nájmu bytu a exekuci vyklizením teprve až jako ke krajnímu řešení, 
po vyčerpání alternativních možností dosažení žádoucího stavu. Obec, podobně 
jako další vlastníci bytového fondu, má prostředky k tomu, aby prodlevy s 
hrazením nájemného řešila s náležitým předstihem. Je-li dlužník příjemcem 
příspěvku na bydlení/doplatku na bydlení, může úřad práce podle příslušných 
právních předpisů i přes jeho nevůli prostřednictvím institutu zvláštního 
příjemce dávky zasílat dávky vynakládané na úhradu nájemného přímo na účet 
pronajímatele.  

Možnost určení zvláštního příjemce sociálních dávek předpokládá zákon č. 100/ 
1988 Sb., o sociálním zabezpečení v ustanovení § 102 odst. 3. Pro dávky státní 
sociální podpory je takový postup možný podle § 59 odst. 2 zákona č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů; odstavec 
4 tohoto paragrafu umožňuje využít tyto dávky také na úhradu dluhu na 
nájemném. Pro dávky pomoci v hmotné nouzi podmínky využití zvláštního 
příjemce upravuje § 40 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.  

Institut zvláštního příjemce by nicméně měl být využíván s rozvahou a pokud 
možno pouze přechodně, tzn. jen po dobu, kdy je to nutné. Negativní stránkou 
jeho aplikace totiž může být zpasivnění klienta. Ten se nemusí starat o termíny 
placení, takže může časem ztratit přehled o náležitostech placení nájemného 
nebo dokonce návyk odkládat si peníze na nájem stranou. Využívání institutu 
by proto mělo být navázáno na vštěpování a upevňování kompetencí k 
hospodaření s prostředky prostřednictvím sociální práce.  

(http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyuzivani-institutu-zvlastniho-prijemce-
davky) 

 

Využívání institutu zvláštního příjemce 

Institut zvláštního příjemce dávky pro vyplácení příspěvku na bydlení je 
automaticky využíván v případě, kdy je doplatek na bydlení vyplácen jako 
úhrada nájemného v krizových formách bydlení (ubytovny, azylové domy). V 
ostatních případech tehdy, požádá-li o to samotný občan-oprávněný příjemce 
dávky nebo na doporučení sociálních pracovníků, kteří s nájemníkem-klientem 
dlouhodobě pracují. (Roudnice nad Labem) 

(http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyuzivani-institutu-zvlastniho-prijemce-
davky) 
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-  prostupné bydlení87  
 

Systém prostupného (vícestupňového) bydlení 

V ČR se nejčastěji hovoří o třech základních úrovních prostupného (vícestupňo-
vého) bydlení pro domácnosti s nedostatečnou kompetencí k udržení dlouhodo-
bého nájemního bydlení: 

1. krátkodobé krizové ubytování v zařízení typu azylového domu, noclehárny, 

2. přechodné bydlení s terénními sociálními službami - tzv. tréninkové bydlení, 

3. dlouhodobé samostatné nájemní bydlení. 

Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky 
s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční 
možnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet (oddlužení, získání návyků 
souvisejících se schopností samostatného bezproblémového bydlení v rámci 
tréninkového bydlení). Cílem je reintegrace těchto domácností do společnosti, 
která obnáší samostatné nájemní bydlení adekvátní z hlediska kvality, polohy a 
velikosti. 

(Lux a kol., 2010) 

 
‐ tréninkové bydlení (zvyšování kompetencí rodin pro udržení bydlení a bezproblé-

mové užívání bytu) a jeho podpora ze strany obce poskytováním bytů pro 
tréninkové a následné nájemní bydlení 

 

Podmínkou pro úspěšnou realizaci programu tréninkového bydlení,  

resp. obou posledních fází přestupu do trvalého nájemního bydlení, je vyšší 
odpovědnost a rozsáhlejší aktivita neziskových organizací v oblasti poskytování 
bydlení a bytové správy (obcí), než je u většiny z nich dnes obvyklé. Tři 
základní typy tréninkového bydlení jsou následující: 

• Tréninkové bydlení v bytech vlastněných neziskovou organizací. Klient je 
nájemníkem, pronajímatelem je nezisková organizace. 

• Tréninkové bydlení v bytech vlastněných obcí. Klient je nájemníkem, 
pronajímatelem je obec. 

• Tréninkové bydlení v bytech najímaných neziskovou organizací od jiných 
pronajímatelů. Klient je podnájemníkem, nájemníkem je nezisková 
organizace, pronajímatelem je obec nebo soukromý pronajímatel. 

(Lux a kol., 2010, s. 55-57) 

                                          
87  „Všeobecně ze zkušeností českých poskytovatelů sociálních služeb (zejména neziskových organizací) 

vyplývá, že možnosti klientů azylových domů a jiných pobytových zařízení pro vstup do samostatného 
bydlení jsou dnes kriticky nízké. Na volném trhu se setkávají s neochotou poskytovat bydlení nízkopří-
jmovým domácnostem a přímou, avšak z pohledu racionální kalkulace rizik pochopitelnou, diskriminací 
ze strany soukromých pronajímatelů. Na straně obcí se mnohdy setkávají s neexistencí koncepce 
sociálního bydlení, neochotou obcí poskytovat bytový fond pro domácnosti v resocializačním (reintegrač-
ním) procesu či pro účely „tréninkového bydlení“, i strachem z poskytování bydlení pro domácnosti 
etnických menšin a imigrantů reprezentujících jiné než většinové formy kultury. Zatímco první stupeň 
navrhovaného modelu vícestupňového bydlení se v průběhu minulých let stačil, i když možná ještě ne 
kapacitně zcela dostatečně, vytvořit a stabilizovat, hlavním a zásadním problémem integrace se stal 
následný přechod do vyšších stupňů, zejména pak přechod do stupně nejvyššího - dlouhodobého 
nájemního bydlení.“ (Lux a kol. 2010, s. 54) 
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Prevence bezdomovectví v Ostravě - Přívoze provozováním tzv. 
tréninkových bytů 
Náplní projektu Armády spásy je terénní práce s lidmi ohroženými bezdomo-
vectvím provozováním tréninkových bytů, kde se klienti učí s podporou sociál-
ních pracovníků samostatnosti. Projekt je realizován díky partnerské spolupráci 
s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Cílovou skupinou jsou osoby 
a rodiny bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení, které jsou schopny a 
ochotny spolupracovat na změně své sociální situace. Aktuálně je pro projekt 
využíváno 33 bytů pronajatých od městského obvodu, které na základě podná-
jemních smluv s Armádou spásy užívá 115 osob (včetně dětí). Smlouva o 
podnájmu je uzavírána na dobu max. 2 měsíců. Uživatel sám uzavírá smlouvy 
na odběr energií. Prodloužení podnájemní smlouvy je podmíněno řádným 
placením nájemného a hrazením poplatků za energie.  
Službu zajišťují 4 zaměstnanci: koordinátor projektu, dva terénní pracovníci a 
jeden sociální pracovník. Práce na zvyšování kompetencí dospělých klientů nespo-
čívá jen ve sledování řádného hrazení nájemného a dalších poplatků souvisejících s 
bydlením, ale také v podpoře při hledání zaměstnání, hospodaření, splácení dluhů, 
řešení problémů spojených s užíváním bytu (opravy) apod. Jeden zaměstnanec se 
přednostně věnuje dětem a jejich předškolní výchově a školní docházce tak, že učí 
rodiče učit se s dětmi. Maximální doba, po kterou uživatel v tréninkovém bytě 
může setrvat, je 5 let. Splní-li uživatel podmínku 2 let bezproblémového užívání 
bytu, může od Armády spásy získat doporučení městskému obvodu, aby byt byl 
přenechán do nájemního vztahu s uživatelem. Spolupráce s terénními pracovníky 
Armády spásy pokračuje ještě dalšího půl roku po uzavření nájemní smlouvy. Za 
dobu činnosti služby bylo toto doporučení předáno 13 osobám. 
Zájem o tuto službu je značný, v evidenci je dalších 373 žadatelů. Armáda spásy v 
současné době jedná s dalšími organizacemi o možnosti rozšíření projektu do 
dalších měst. Dle vyjádření místostarosty městského obvodu (Tomáš Kuřec) pro 
tiskovou zprávu je pro obec výhodné využívat potenciálu zkušených pracovníků 
neziskových organizací, kteří mnohdy vnímají pomoc lidem jako své poslání a 
občany jsou rovněž přijímáni jako ti, kterým se mohou svěřit bez obav z případných 
sankcí. 
(Tisková zpráva Armády spásy ze dne 6. prosince 2012; Malíková 2011) 

 

‐ komunitní práce - organizování úklidových či drobných stavebních prací obyvatel 
příslušného domu či lokality, současně možnost odpracovat dluh, posílit pocit 
odpovědnosti za svůj dům a získat nové kompetence a dovednosti 
 

 

Prvky komunitní práce, sociální práce a sociálního podnikání ve spolupráci 
neziskové organizace s obcí při správě bytového domu v sociálně 
vyloučené lokalitě (AGIL Bruntál, o. s.) 
V lokalitě je vysoká koncentrace romské střední a mladé populace závislé na 
sociálních dávkách. V důsledku vysoké a dlouhodobé nezaměstnanosti, rezignace 
na zaměstnání, nedostatku finančních prostředků je většina romských rodin na 
velmi nízké sociální úrovni. Velká část členů tzv. „majoritní společnosti“ převzala 
vzorec chování závislosti na sociálním systému a z toho vyplývající strukturu 
hodnot. Na malém prostoru bydlí často několik desítek rodinných příslušníků, v 
bytech je vlhko a plíseň. Děti postrádají soukromí a nemají dobré podmínky na 
školní přípravu. Sousedé z okolních činžovních domů si stěžují na častý hluk a 
výtržnosti. Byty v této lokalitě jsou prakticky neprodejné.  
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Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé domu Dlouhá 12-18 (60 romských rodin) 
a zdejší čtvrti (cca 3 000 osob). Všechny bytové jednotky v domě jsou ve vlast-
nictví fyzických osob, které v naprosté většině své byty pronajímají nájemníkům. 
V roce 2011 si společenství vlastníků pro správu všech bytů najalo občanské 
sdružení AGIL Bruntál. Posláním sdružení je, „aby rodiny žijící v sociálně vylouče-
ných romských lokalitách získaly skutečný domov, a to za využití komunitní práce, 
sociální práce a podnikatelského přístupu“ (www.agilbruntal.cz). Je třeba zmínit, 
že městu Bruntál z tohoto vztahu nevznikají žádné právní ani jiné závazky. Město 
Bruntál potřebovalo v první řadě získat vliv nad obsazováním uvolněných bytů v 
soukromém vlastnictví, aby nedocházelo k nekontrolovanému přílivu osob s 
problematickým životním stylem z okolních měst a obcí. Toho dosáhlo tím, že 
zakladatelem AGIL Bruntál, o. s. je romský poradce Městského úřadu v Bruntále. 
Jeho působení v tomto občanském sdružení bylo schváleno městskou radou. O 

přidělování bytů rozhoduje bytová komise občanského sdružení AGIL Bruntál, 
složená z místostarosty města Bruntálu, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany 
dětí a romského poradce města Bruntál. 

Prvek komunitní práce ve správě bytů se projevil vytvořením samosprávy za účasti 
nájemníků, kteří se podílejí na spolurozhodování (jaké opravy se budou realizovat, 
komu přidělit byt atd.). Běžné opravy (nefunkční odpady, rozbité dveře, oprava 
vypínačů atd.) se provádí s nájemníky pod dohledem domovníka, aby pochopili 
systém zařízení a následně jej správně používali. Opravy realizované touto formou 
ušetřily nemalé finanční prostředky, což mělo vliv na snížení nákladů na bydlení 
nebo na možnosti investování například do elektrických jističů, které umožňují 
snížení odběru elektrické energie. Motivační byl také tzv. motivační bonus ve 
formě snížení nájemného pro nájemníky o 11 %, kteří tři měsíce po sobě platili 
nájem pravidelně. Realizují se společné brigády - úklidy. Byla navázána lepší 
komunikace mezi nájemníky a institucemi města.  

Prvek sociální práce ve správě bytů řeší situace, kdy rodině nejsou vypláceny 
zákonné dávky. Pomoc v případech diskriminace a porušování lidských práv (vy-
jednávání, mediace, navedení na odbornou právní pomoc). Asistence v rodinách 
se zaměřuje na efektivnější využívání energií v bytech, vyvíjení tlaku na opravy 
bytů, vyhledávání náhradního bydlení pro rodiny, které neplatí nájem nebo jinak 
porušují nájemní smlouvu a domovní řád. 

Snahou sociálně podnikatelského přístupu je dosažení přerozdělení zdrojů způso-
bem, který zaručí udržitelnost správy bytů komunitní formou. Cílem je zachovat 
bydlení pro stávající nájemníky a majitelům bytů zajistit malý, ale garantovaný 
výnos a také zlepšení technického stavu domu a jednotlivých bytových jednotek. 

Navzdory relativně krátké době trvání projektu jsou zjevné jeho pozitivní efekty:  

• Zásadní vliv na míru kriminality (snížený nápad kriminality a přestupků, což 
potvrzují méně časté výjezdy městské policie), znečištění veřejných ploch a 
celkovou atmosféru mezilidských vztahů v lokalitě.  

• V domě spravovaném komunitní formou se sociálně podnikatelským přístupem 
se měsíční výběr nájemného pohybuje mezi 70-85 %. Obsazenost bytů je 
maximální s ohledem na technický stav bytů, které se z vybraného nájemného 
daří postupně opravovat. V domech v sousedství, spravovaných Hospodářskou 
správou, se měsíční výběr nájemného pohybuje mezi 40-50 %. Byty jsou 
obsazeny ze 60 % a míra devastace bytového fondu je značná. 

(Sbírka případových studií z měst a obcí. Svaz měst a obcí, Praha 2012, s. 47-49) 
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‐ zřizování obecní ubytovny - poskytování ubytování rodinám s dětmi v případě nouze 
za snížené nájemné 
 

‐ iniciace vzniku, finanční a jiná podpora zařízení pobytových (sociálních) služeb - 
azylové domy, domy na půl cesty a utajované byty pro oběti domácího násilí.  
 

Podpora azylového bydlení 

Město úzce spolupracuje s místním azylovým domem, a to v rámci komunitního 
plánu sociálních služeb, ale i jinak: např. v roce 2009 se město aktivně podílelo 
na benefiční akci na téma „Irský večer“, jejíž výtěžek byl věnován právě na 
dovybavení tohoto azylového zařízení. Koordinátorka komunitního plánování 
sociálních služeb (zaměstnankyně města) si s ředitelkou zařízení pravidelně 
předává informace a je rovněž členkou koalice v rámci projektu „Podpora 
odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na území Středo-
českého kraje“, realizovaného Centrem pro komunitní práci střední Čechy v 
období 2010-2011. V rámci toho projektu dochází k výměně důležitých infor-
mací a hledání možností spolupráce azylových domů v kraji a role municipalit v 
oblasti azylového bydlení a domů na půl cesty.  

(obec s 9 tisíci obyvateli)  

 

Domy na půl cesty 

poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které 
po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a 
mládež. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při prosazo-
vání práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (§ 58 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

 

Utajované byty pro oběti domácího násilí  

Jedná se o pobytový program na utajené adrese - krizový pobyt, který zpravi-
dla zahrnuje intenzivní práci na změně sociální situace uživatele (psychotera-
pie, socioterapie, sociálně-právní poradenství, pomoc s řešením finanční 
situace, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při řešení bytové problematiky 
atd.). 



3. Podpora rodin v oblasti bydlení 
 

 

108 

3.4 Dotační programy v oblasti podpory bydlení 

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast bydlení  

oblast název oprávněný 
žadatel popis 

programy 
podpory bydlení 

podpora výstavby 
technické 
infrastruktury 

obce 

Cílem podpory je rozšířit nabídku 
zainvestovaných pozemků pro 
následnou výstavbu bytových domů, 
rodinných domů nebo bytových a 
rodinných domů. Výše dotace pro obec 
je 50 tis. Kč na 1 byt následně 
postavený na pozemcích 
zainvestovaných z podprogramu. 

podpora výstavby 
podporovaných 
bytů 

fyzické osoby 
podnikající a 
právnické osoby 
(včetně obcí) mající 
sídlo na území 
členského státu EU, 
popř. státu, který 
je smluvní stranou 
Dohody o 
Evropském 
hospodářském 
prostoru nebo 
Švýcarské 
konfederace 

Cílem podprogramu je vznik 
podporovaných bytů na území České 
republiky sloužících k poskytování 
sociálního bydlení pro osoby, které mají 
ztížený přístup k bydlení v důsledku 
zvláštních potřeb vyplývajících z jejich 
nepříznivé sociální situace - věk, 
zdravotní stav nebo sociální okolnosti 
jejich života. 
Dotační tituly:  
1. Pečovatelský byt pro osoby v tíživé 
sociální situaci z důvodu věku nebo 
zdravotní situace tak, aby došlo k 
získání nebo prodloužení jejich 
soběstačnosti a nezávislosti, a 
současně umožnění efektivního 
poskytování terénních služeb sociální 
péče. Výše dotace je max. 600 tis. Kč 
na jeden byt. 
2. Vstupní byt je sociální bydlení pro 
osoby v tíživé finanční situaci nemající 
přístup k nájemnímu bydlení. Výše 
dotace je max. 550 tis. Kč na jeden 
byt. 
3. Komunitní dům seniorů je bytový 
dům, ve kterém jsou výhradně 
podporované byty a zároveň sdílené 
prostory na podporu komunitního 
života seniorů (ve věku 60 a více let). 
Výše dotace je maximálně 550 tis. Kč 
na jeden byt. 

podpora 
regenerace 
panelových sídlišť 

obce 

Cílem podprogramu je poskytování 
dotací obcím na regeneraci veřejného 
prostranství panelového sídliště o 
celkovém počtu nejméně 150 bytů. 
Dotace je poskytována až do výše 70% 
rozpočtových nákladů akce, maximálně 
však 4 mil. Kč. 

podpora oprav 
domovních 
olověných rozvodů 

fyzické a právnické 
osoby 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového 
fondu výměnou domovních olověných 
rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu 
olova v pitné vodě. Dotace je poskyto-
vána v maximální výši 20 tis. Kč na 1 
bytovou jednotku. 

Zdroj: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-
podpory-bydleni 
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Programy podpory Státního fondu rozvoje bydlení  

oblast název oprávněný 
žadatel popis 

úvěry  
a podpora úvěrů 

Úvěr 150 manželé i 
jednotlivci do 36 let 

Výhodný úvěr pro mladé ve výši             
150 000 Kč na opravy a modernizace 
domů a bytů v osobním vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví: 
- úroková sazba 2 % p.a. po celou dobu 
splácení 
- doba splácení - 10 let 

Program JESSICA 
vlastníci bytových 
domů, bez rozdílu 
právní subjektivity 

Nízkoúročené dlouhodobé úvěry na 
revitalizaci deprivovaných zón měst 
s Integrovaným plánem rozvoje města 
(IPRM) na: 
- rekonstrukce a modernizace 
společných částí bytových domů 
- zřízení či rekonstrukci sociálního 
bydlení 

Úvěry na výstavbu 
nájemních bytů 

fyzické a právnické 
osoby, včetně obcí  

Nízkoúročený úvěr bude poskytován na 
výstavbu nájemních bytů v nových 
bytových domech, na takové stavební 
změny existujících staveb, ze kterých 
vzniknou nájemní byty v bytových 
domech (rekonstrukcí nebytových 
prostorů nebo bytů nezpůsobilých k 
bydlení, nástavbou, vestavbou). Úvěr 
není možné čerpat na výstavbu ani 
rekonstrukci rodinných domků. 
Výstavba nájemního bydlení je určena 
pro dvě cílové skupiny: 
1) senioři nad 70 let, osoby se 
zdravotním postižením, osoby s nízkými 
příjmy a osoby, které v důsledku 
živelné pohromy byly připraveny o 
bydlení, 
2) jakékoli fyzické osoby. 
Výše úrokové sazby je pak stanovena v 
závislosti na výběru cílové skupiny. 
Investor, který se rozhodne byty 
pronajímat prvé cílové skupině, může 
získat úvěr s výhodnější úrokovou 
sazbou. 
Úvěr je poskytován ve výši max. 70 % 
výdajů rozhodných pro určení výše 
úvěru. Splatnost úvěru může být 
sjednána až na dobu 30 let. 

Záruky za splácení 
úvěrů na výstavbu 
nájemních bytů 

fyzické a právnické 
osoby, včetně obcí 

Program podpory formou záruk za 
bankovní úvěry na výstavbu bytových 
domů, pro právnické nebo fyzické 
osoby, pro obce na výstavbu 
infrastruktury spojenou s bytovou 
výstavbou podle NV č. 370/2004 Sb. 
Podmínky: 
- ručení až do 70 % výše jistiny 
- až na 40 let 
- nízký poplatek - do 0,6 % p.a. 
Výše jistiny: 
- až 1 500 000 Kč na jeden vystavěný 
byt 
- až 1 800 000 Kč na jeden vystavěný 
byt - pro obce, pokud je součástí 
výstavby infrastruktura 
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pokračování tabulky 

oblast název oprávněný 
žadatel popis 

úvěry  
a podpora úvěrů 

Úvěry obcím 
na opravy 
a modernizaci 
bytového fondu 

obce 

Podpora je poskytována ve formě 
úvěru. Úvěr ke krytí části (až 50 %) 
nákladů spojených s opravami a 
modernizacemi bytů je poskytován 
smlouvou. Úroková sazba je 3 % ročně 
a je platná po celou dobu splatnosti 
úvěru, tj. po dobu max. 10 let od 
uzavření smlouvy. Obec je povinna 
min. 20 % jí takto poskytnutých 
prostředků dále poskytnout jiným 
vlastníkům nemovitostí určených k 
bydlení. 

povodňové 
programy Úvěr na opravy 

fyzické osoby, 
jejichž nemovitost 
byla postižena 
povodní 

Prostředky úvěru lze použít výhradně 
ke krytí nákladů spojených s opravami 
bytů a rodinných domů, které byly 
postiženy povodní. 
Úvěr je poskytován až do výše 150 000 
Kč, je úročen 2% úrokovou sazbou 
ročně. Tato sazba je platná po celou 
dobu splatnosti, tj. po dobu 10 let. 
Měsíční anuitní splátka při splatnosti 10 
let činí 1 380 Kč. 
Úvěr je poskytován smlouvou. Řádné 
splácení úvěru je zajištěno - 
ručitelským závazkem. 

 Úvěr na pořízení 
bydlení 

fyzické osoby, 
které v důsledku 
povodní přišly o 
své nemovitosti 
určené k bydlení 

Prostředky úvěru lze použít na 
výstavbu nebo koupi rodinného domu, 
bytu do vlastnictví žadatele. 
Podmínky úvěru 
- maximální výše úvěru je 850 000 Kč 
- úroková sazba 2 % ročně po celou 
dobu splácení 
- splatnost 20 let 
-zajištění ručitelem nebo exekutorským 
zápisem a následně i zástavním právem 
k nemovitosti 
Podmínky pro žadatele 
- žadatel byl ke dni vyhlášení krizového 
stavu vlastníkem domu, bytu 
- žadatel trvale bydlel v odstraňované 
nemovitosti a byl zde hlášen k trvalému 
pobytu 
- stavebním úřadem bylo vydáno 
rozhodnutí o odstranění stavby 
obsahující sdělení, že k odstranění 
stavby dochází v důsledku povodně či v 
souvislosti se záchrannými pracemi. 

 Úvěry obcí 
obce, jejichž 
bytový fond byl 
postižen povodní 

Podpora je poskytována ve formě 
zvýhodněného úvěru. 
Úvěr ke krytí části nákladů spojených s 
opravami a modernizacemi bytů je 
poskytován smlouvou. Úroková sazba 
je 1 % ročně a je platná po celou dobu 
splatnosti úvěru, tj. po dobu max. 10 
let. Obec je povinna min. 20 % jí takto 
poskytnutých prostředků dále 
poskytnout jiným vlastníkům 
nemovitostí určených k bydlení a 
postižených povodněmi. 

Zdroj: http://www.sfrb.cz/programy/ 



3. Podpora rodin v oblasti bydlení 
 
 

111 

3.5 Související právní předpisy 

nařízení vlády č. 333/2009 Sb., resp. jeho novela, tedy nařízení vlády č. 228/2010, o 
podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
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4. Služby péče o děti 

   V oblasti péče o malé děti má obec zákonné povinnosti pouze omezené, ovšem 
její role je výrazně širší a velmi podstatná. Obec nebo svazek obcí zřizuje a ruší 
mateřské školy. Obec je přitom povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v 
posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s trvalým pobytem 
na území obce a pro děti umístěné na svém území v dětském domově. Pro splnění 
této povinnosti obec buď může zřídit vlastní mateřskou školu, nebo se postarat o 
předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.  

V praxi by však obce měly v této oblasti sehrávat významnější roli. Nejčastěji se 
obce angažují v zajištění péče tradičním způsobem, tedy prostřednictvím mateřských 
škol a jeslí, jichž jsou zřizovateli, z čehož jim pak následně vyplývají další zákonné 
povinnosti ve vztahu k těmto příspěvkovým organizacím, především z hlediska zajištění 
provozu, financí a kvality služeb. Vedle těchto tradičních forem se v posledních letech 
stále více rozšiřují alternativní formy péče o malé děti provozované různými subjekty 
(viz např. Paloncyová a kol., 2013). Tyto další služby zatím nejsou kapacitně srovna-
telné s tradičními formami, především mateřskými školami, ovšem tvoří podstatný 
prvek v systému péče o děti, a to jednak rozšiřováním spektra nabízených služeb pro 

rodiče a jednak jako částečná kompenzace chybějících nebo nedostatečných kapacit 
tradičních zařízení.  

Obec by měla aktivně a průběžně zjišťovat stav a potřeby rodin v oblasti péče o 
malé děti, neboť tato oblast je v současné době důležitou součástí procesu socializace 
dítěte, jeho rozvoje a přípravy na další vzdělávání a též jednou ze základních podmínek 
úspěšného sladění rodinné a pracovní sféry. Z pohledu obce je úspěšná harmonizace 
práce a rodiny důležitou podmínkou podpory zaměstnanosti jejích občanů, rozvoje obce 
a jejího zatraktivnění pro mladé rodiny. Průběžné zjišťování poptávky po službách a 
evaluace potřeb rodin s malými dětmi, včetně jejich výhledu do budoucna, by mělo 
být přirozenou součástí rodinné politiky na lokální úrovni. Zvláště důležité je toto 
sledování (například formou demografických a odvozených prognóz vývoje obce) 
v obcích chystajících či realizujících důležité změny, především v územním plánu, 
bytové výstavbě, pobídkách pro nové zaměstnavatele apod. Tyto prognózy obcím 
umožní včas adekvátně reagovat na předpokládaný budoucí vývoj mimo jiné formou 
optimalizace kapacit a forem služeb péče o děti. 

V návaznosti na místní situaci a potřeby občanů by obec měla vyhodnotit, jaké 
typy služeb jsou potřeba a na základě toho kromě rozvoje služeb zřizovaných obcí 
iniciovat a navazovat spolupráci také s dalšími subjekty působícími v této oblasti, které 
mohou doplnit či rozšířit nabídku služeb péče o děti dalšími formami.  

4.1 Služby péče o děti v obcích České republiky dle 
výsledků dotazníkového šetření 

Služby zajišťující denní péči o děti můžeme rozdělit podle věku dětí na služby 
pro nejmenší děti do tří let, pro předškolní děti od tří do šesti let a pro děti mladšího 
školního věku. Péče o děti, resp. vzdělávání dětí se uskutečňuje nejčastěji v mateř-
ských školách, družinách, případně jeslích apod. V souhrnu lze říci, že relativně 
nejlépe je v obcích zajištěna péče o děti mladšího školního věku v době mimo 
vyučování prostřednictvím družin. O něco hůře je na tom oblast služeb denní péče o 
děti ve věku 3-6 let, kde podstatně vyšší podíl obcí udává, že opatření nepokrývají 
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potřeby v dostatečné míře. Jednoznačně nejhůře pokryta je pak oblast služeb denní 
péče o děti do 3 let, u které se však podstatný podíl dotázaných domnívá, že tyto 
služby nejsou v obci potřeba. O nepotřebnosti všech typů služeb péče o malé děti jsou 
nejčastěji přesvědčeni představitelé nejmenších obcí, zástupci největších obcí a měst 
naopak velmi často deklarují, že opatření v obci jsou, ale nepokrývají potřeby obyvatel 
v dostatečné míře. 

V oblasti péče o děti mladší tří let výzkumy ukazují výrazně omezenou 
dostupnost jeslí z důvodu jejich nízkého počtu a koncentrace pouze do několika velkých 
měst. Hlavním deklarovaným důvodem většiny obcí pro absenci jeslí na jejich území je 
nezájem o ně nebo nedostatečný počet dětí daného věku v obci. Přitom v obcích, kde 
jsou služby jeslí dostupné, bývají k dispozici také další formy péče o nejmladší děti. Jen 
v malém měřítku jsou to ale alternativy klasické jeselské péče v plném jejím rozsahu. 
Krom toho alternativní formy péče o nejmladší děti nenahrazují velmi řídkou síť jeslí 
vzhledem k jejich omezené početnosti i finančním nákladům. Naopak tam, kde rodiče 
nemají možnost dávat děti do jeslí, nemají možnost využít ani jinou formu péče o 
nejmenší děti (Kuchařová a kol., 2009). 

Aktuální výzkum dokládá, že potřeba podpůrných opatření na zajištění denní 
péče o děti do 3 let věku roste s velikostí obce. Zatímco např. v 80 % obcí do 199 
obyvatel a 58 % obcí s 200 až 499 obyvateli žádná opatření nemají, protože je 
nepovažují za potřebná, v nejlidnatějších obcích se to týká jen 8 % z nich (viz graf č. 
4.1). Zato zastoupení obcí, které žádné opatření v této oblasti nenabízejí, ale potřeba 
by bylo, se s velikostí obce (s výjimkou nejmenších obcí) prakticky nemění (průměrně 
26 % obcí). Relativně nejlépe se daří pokrýt potřeby rodičů s malými dětmi obcím 
s 2 000 až 9 999 obyvateli, a to až čtvrtině z nich. V další necelé čtvrtině těchto obcí 
tyto služby jsou, ovšem nepokrývají potřeby rodičů v dostatečné míře. Výrazně převy-
šující poptávka nad nabídkou nejvíce trápí obce s 10 000 a více obyvateli (polovinu 
z nich).  

 

Graf č. 4.1 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
služeb denní péče o děti do 3 let a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle 
velikosti obce, v %) 

 
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

do
 1

99

20
0 

až
 4

99

50
0 

až
 9

99

1 
00

0 
až

 1
 9

99

2 
00

0 
až

 9
 9

99

10
 0

00
 a

 v
íc

e

ce
lk

em

Opatření nejsou a
nejsou potřeba

Opatření nejsou, ale
byla by potřeba

Opatření jsou,
potřeby nepokrývají

Opatření jsou a
pokrývají potřeby



4. Služby péče o děti 
 

 

116 

Situace v péči o děti předškolního věku je z územního hlediska odlišná, neboť 
téměř dvě třetiny obcí všech velikostí jsou vybaveny mateřskými školami a téměř 
třetina zajišťuje dostupnost mateřských škol jinak. Nicméně již několik let se ukazuje, 
že v některých oblastech je velmi neuspokojivá situace z hlediska možnosti pokrýt 
poptávku po mateřských školách, zejména v okolí největších měst a v obcích s roz-
sáhlejší bytovou výstavbou a imigračním charakterem. Již v roce 2008 výzkumy 
ukazovaly, že pouze v 58 % obcí byla dostupnost mateřských škol reálná pro všechny 
zájemce. Dostupnost péče v mateřských školách byla výrazně diferencovaná podle 
velikostní kategorie obce a v obcích nad 50 000 obyvatel mateřské školy výrazně 
častěji nepřijímaly všechny děti, které se k docházce hlásily. Naopak, v malých obcích 
mohli častěji přijmout všechny přihlášené děti a nejsou v nich ojedinělé případy 
nenaplnění kapacity či nutnosti aplikovat nástroje motivující k docházce do mateřských 
škol s cílem zajištění jejího chodu a financování (Kuchařová a kol., 2009). 

Nerovnoměrné uspokojování poptávky po mateřských školách přetrvává 
dodnes. Mateřské školy a alternativní formy péče zajišťující denní péči o děti ve věku 
3-6 let fungují téměř ve všech obcích s 500 a více obyvateli, ale zatímco v menších 
obcích s 500 až 9 999 obyvateli jsou častěji schopny pokrýt poptávku (61-69 % z 
nich), v obcích s 10 000 a více obyvateli jsou daná opatření častěji nedostatečná (52 % 
z nich). Nadprůměrný podíl obcí, ve kterých nejsou potřeby rodičů s předškolními 
dětmi dostatečně uspokojeny, je přitom zastoupen i v obcích s 2 000 až 9 999 
obyvateli (viz graf č. 4.2). Naproti tomu nejmenší obce do 199 obyvatel tyto služby 
potřebují nejméně. Rovněž obce s 200 až 499 obyvateli častěji oproti průměru péči o 
předškolní děti nezajišťují, nicméně je v této velikostní kategorii nejvyšší podíl ze všech 
obcí, které žádné opatření v této oblasti nemají, ale potřeba by bylo. 

 

Graf č. 4.2 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
služeb denní péče o děti ve věku 3-6 let a do jaké míry odrážejí jejich 
potřeby? (podle velikosti obce, v %)  
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Vnímání potřebnosti služeb péče o děti a jejich dostatečných kapacit úzce 
koreluje s přítomností uvedených opatření v obci,88 neboť tam, kde mají mateřskou 
školu a mateřské nebo rodinné centrum, nabídka jejich služeb zpravidla, alespoň 
částečně, uspokojuje poptávku. V obcích, ve kterých tato zařízení neexistují (což jsou 
často nejmenší obce), příp. jsou pro občany dostupná v sousední obci či v blízkém 
městě, jmenované služby obvykle tolik nepotřebují.  

V návaznosti na zajištění péče o děti od 3 do 6 let v obcích různé velikosti a graf 
č. 4.2 není překvapivé, že mateřskou školu mají nejčastěji obce od 500 obyvatel, 
přičemž potřeby rodičů dokáží v tomto směru pokrývat spíše ty menší, tj. s 500 až         
1 999 obyvateli. Většina obcí (61 %) s 2 000 až 9 999 obyvateli sice rovněž uspokojuje 
poptávku po mateřské škole, ostatní (38 %) se však potýkají s její nedostatečnou 
kapacitou (viz graf č. 4.3). Nedostatek míst v mateřských školách pak musejí řešit 
hlavně největší obce. Naproti tomu převážná část nejmenších obcí mateřskou školu 
nemá, protože její služby jsou pro rodiče nejčastěji dostupné v sousední obci či v 
blízkém městě. Čtvrtina obcí do 199 obyvatel dále dokládá její neexistenci samotnou 
nepotřebností, zato více jak desetina obcí s 200 až 499 obyvateli by zřízení mateřské 
školy uvítala. 

 

Graf č. 4.3 Máte v obci mateřskou školu a postačuje poptávce? (podle velikosti 
obce, v %)  

 
 

Situace vypovídající o fungování mateřského nebo rodinného centra v obci 
je poněkud odlišná. Zmiňovaná centra nabízejí své služby hlavně v největších obcích 
(v 50 % obcí s 2 000 až 9 999 obyvateli a v 79 % obcí s 10 000 a více obyvateli). 
V této velikostní kategorii obcí dále častěji než jinde najdeme případy, kdy poptávka 
po nich není uspokojená, příp. tuto informaci obec vůbec nemá (viz graf č. 4.4). Na 
druhou stranu ve zhruba polovině obcí do 999 obyvatel mateřské nebo rodinné 

                                          
88  Máte v obci následující zařízení/služby a postačují jejich poptávce? Ano, máme a uspokojují poptávku; 

Ano, máme, ale neuspokojují poptávku; Ano máme, ale nemáme informaci o jejich poptávce; Nemáme, 
ale jsou pro naše občany dostupná jinde (v sousední obci, v blízkém městě); Nemáme a poptávka není 
uspokojena; Nemáme a není po nich poptávka. 
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centrum není, neboť dle názoru zástupců těchto obcí není potřeba. Výrazný podíl obcí 
do 199 obyvatel (39 %) však dále uvádí, že služby těchto center jsou pro rodiče 
dostupné v blízkých obcích. 

 

Graf č. 4.4 Máte v obci mateřské nebo rodinné centrum a postačuje poptávce? 
(podle velikosti obce, v %)  

 
 

Relativně nejlépe se zdá být v jednotlivých obcích zabezpečena péče o děti 
mladšího školního věku v době mimo vyučování. 62-80 % obcí s 500 a více 
obyvateli svými opatřeními dostatečně pokrývá potřeby rodičů těchto dětí, ovšem ve 
dvou největších velikostních kategoriích obcí ještě existuje určitá rezerva, neboť zde 
častěji oproti průměru zdůrazňují neuspokojivé pokrytí potřeb již poskytovanými služ-
bami (viz graf č. 4.5). Již starší výzkumy poukazovaly na to, že družiny ve městech, 
kde se potýkají s větším počtem žádostí o přijetí dítěte do družiny, než kolik mohou ve 
skutečnosti přijmout, jsou přednostně naplňovány žáky z nejnižších tříd, dále se 
v případě nutnosti zvýhodňují děti výdělečně činných rodičů, děti z neúplných a 
sociálně slabých rodin (Kuchařová a kol., 2009). 

Nejmenší obce ze svého pohledu zmiňované služby prakticky nepotřebují, také 
obce s 200 až 499 obyvateli o ně v nadpoloviční většině nemají zájem, avšak nejčastěji 
na rozdíl od ostatních poukazují i na nutnost jejich zavedení (28 % z nich). V nejmen-
ších obcích totiž často nejsou základní školy a děti za vzděláním dojíždějí do spádových 
škol v okolních obcích, kde mají mnohdy zajištěny také návazné mimoškolní aktivity 
v rámci družin a jiných kroužků.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

do
 1

99

20
0 

až
 4

99

50
0 

až
 9

99

1 
00

0 
až

 1
 9

99

2 
00

0 
až

 9
 9

99

10
 0

00
 a

 v
íc

e

ce
lk

em

Nemáme a není po nich
poptávka

Nemáme a poptávka není
uspokojena

Nemáme, ale jsou
dostupná jinde

Máme, ale nemáme
informaci o poptávce

Máme, poptávku
neuspokojují

Máme, uspokojují poptávku



4. Služby péče o děti 
 
 

119 

Graf č. 4.5 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
zabezpečení hlídání dětí mladšího školního věku v době mimo vyučování a do 
jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

Zajištění péče o děti mladšího školního věku v době mimo vyučování v závislosti 
na velikosti obce úzce koreluje s existencí družiny v obci. Ta je v dostatečné míře 
přítomna ve většině obcí s 500 a více obyvateli, přičemž v nezanedbatelném podílu 
obcí s 2 000 a více obyvateli by bylo potřeba její kapacitu ještě navýšit (viz graf č. 
4.6). Naopak, v naprosté většině obcí do 499 obyvatel družinu nenajdeme, především 
proto, že je dostupná v sousední obci či v blízkém městě, kde je umístěna základní 
škola.  
 

Graf č. 4.6 Máte v obci družinu a postačuje poptávce? (podle velikosti obce, v %)  
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4.2 Přehled služeb péče o malé děti a možnosti obcí 
v této oblasti 

   Po přehledu aktuální situace z hlediska existence, dostupnosti a vnímané potřeb-
nosti různých druhů služeb péče o děti v českých obcích je následující část věnována 
přehledu aktuálních možností a způsobů péče o malé děti. Vychází z platné legislativy 
a charakterizuje základní podmínky a požadavky, které jsou na jednotlivé formy péče 
kladeny. Zařazena je také diskuse nad možnostmi obcí v této oblasti a vybrané 
příklady dobré praxe, které se v některých obcích osvědčily a jež mohou sloužit jako 
inspirace dalším, kteří o podpoře některé z forem péče o děti uvažují.  

4.2.1 Péče o děti do tří let 

Jesle 

Tuto kapitolu zařazujeme přesto, že v době práce na projektu „Soubor opatření 
rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi“ a na 
této metodické publikaci došlo k tomu, že jesle přestaly být zdravotnickým zařízením 
se všemi právními důsledky této změny89, ale současně také proto, že byla jen 
postupně a nesystematicky řešena jejich transformace na zařízení jiného jednotného 
právního postavení, k čemuž zatím nedošlo. 

Jesle tradičně reprezentovala zařízení, která u nás zajišťovala komplexní a 
kvalitní kolektivní péči o děti ve věku do tří let. V porevolučním období však docházelo 
k výraznému poklesu počtu jeslí a míst v nich. Ještě v roce 1990 bylo v celé ČR 1 043 
zařízení s 39 829 místy, do roku 2012 tento počet poklesl na 44 zařízení s 1 397 
místy.90 Zařízení jeselského typu jsou navíc regionálně značně nerovnoměrně 
rozmístěna (např. v Karlovarském a Libereckém kraji není žádné toto zařízení) a jsou 
koncentrována zejména do velkých měst. V menších městech a obcích tak rodiče 
prakticky neměli možnost tato zařízení využít. Historicky se jednalo o zdravotnická 
zařízení spadající pod rezort Ministerstva zdravotnictví. Od devadesátých let vznikala 
řada soukromých zařízení, která ve svém názvu slovo „jesle“ či „jesličky“ také 
obsahují, v těchto případech se však nejedná o tradiční zdravotnická zařízení známá 
z minulosti a evidovaná ve zdravotnických statistikách, nýbrž o služby provozované na 
základě živnostenského oprávnění. 

Zřizovateli jeslí jakožto zdravotnického zařízení mohly být obce nebo jiné fyzické 
či právnické osoby. V realitě to byly převážně obce či města, která v rámci výkonu své 
samostatné působnosti zřizovala a provozovala jesle jako své příspěvkové organizace 
nebo organizační složky obce. O zřízení jeslí rozhodovalo zastupitelstvo obce, a to zcela 
podle svého uvážení a potřeb území. Neexistovala tedy žádná povinnost, která by 
obcím nařizovala jesle zřizovat.  

Obecní jesle byly a z nich vzniklé dnešní instituce nadále jsou financovány z roz-
počtů obcí, které na jejich provoz nedostávají žádné příspěvky ze státního rozpočtu. 
Péče v jeslích ani nebývala hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je 
tedy na rozhodnutí obce, kolik na provoz „jeslí“ vyčlení, zároveň je možné, aby péče o 
                                          
89  Do března 2012 spadaly jesle jako zdravotnická zařízení pod rezort Ministerstva zdravotnictví, od 1.4.2012 

bylo zrušením příslušných předpisů provozování jeslí jako zdravotnických zařízení ukončeno k 31.3.2013, 
což bylo následně prodlouženo až od konce roku 2013. Během roku 2014 probíhá jejich transformace 
několika způsoby. 

90  Zdroj: Síť zdravotnických zařízení 2012. ÚZIS ČR, 2013.  
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děti v těchto zařízeních byla plně hrazená rodiči. Je též na rozhodnutí obce, zda při 
stanovení výše poplatku bude přihlížet k sociální situaci rodiny, příjmu rodiny, ke 
skutečnosti, zda se jedná o rodiče samoživitele apod. Některá zařízení mají stanovenou 
zvlášť sazbu pro rodiče s trvalým bydlištěm na území obce či městské části a jinou, 
vyšší sazbu pro rodiče s trvalým bydlištěm mimo území obce. Poměr podílu financování 
ze strany obcí a plateb od rodičů byl v roce 2008 podle výsledků tehdejšího šetření 
v jednotlivých zařízeních zhruba srovnatelný - 80-85 % finančních prostředků pochá-
zelo z rozpočtu obce a 15-20 % z příspěvků od rodičů, v závislosti na velikosti jeslí a 
lokalitě (Kuchařová a kol., 2009).  

Pro transformaci jeslí ze zdravotnických zařízení na jiná zařízení pro děti 
převážně do tří let věku, která by se řídila právními předpisy platnými v roce 2014, vč. 
očekávaných změn, tedy uzákonění péče o děti v dětské skupině, se prozatím v praxi 
objevují tři možnosti, jak od roku 2014 nadále „jesle“ provozovat91: 

1)  Zřídit vázanou živnost „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ podle zákona o 
živnostenském podnikání, a tedy spadající do gesce Ministerstva průmyslu a 
obchodu. Pro tuto vázanou živnost je stanovena pouze povinnost splnit odbornou 
způsobilost podnikatele a osoby, která činnost zajišťuje, a také povinnosti splnit 
hygienické požadavky dle hygienické vyhlášky. I příspěvkové organizace obce 
mohou provozovat živnost. 

2)  Pokud vejde v platnost nová právní úprava pro zavedení tzv. dětské skupiny (viz 
kapitola 4.2.4), přejít pod režim tohoto nového typu služby, spadajícího do gesce 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Věcný záměr zákona o dětské skupině a o 
změně souvisejících zákonů byl prvně schválen usnesením vlády ze dne 22.8.2012 
č. 607, přesto se v polovině roku 2014 nachází teprve ve druhém čtení 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

3)  Pokračovat ve své činnosti stejně jako doposud, tj. neprovádět žádné změny, a 
nadále fungovat pouze v režimu obecně platných právních předpisů (viz kapitola 
4.2.3). Některá pravidla se tak pro zařízení oproti instituci jeslí rozvolní. Tato 
zařízení od počátku roku 2014 nespadají do rezortu žádného z ministerstev. Po 
uzákonění služby péče o děti v dětské skupině budou tato zařízení muset být 
povinně převedena ve lhůtě stanovené příslušným zákonem na dětskou skupinu92, 
pokud naplní charakterem své služby podmínky §2 navrhovaného zákona o dětské 
skupině, mezi jiným poskytování péče o děti od jednoho roku věku. Varianta 
provozu podle obecně platných právních předpisů tedy zůstane možná pro služby 
péče o děti do jednoho roku, na něž se projednávaný zákon nevztahuje. 

Vedle toho existuje možnost, týkající se dětí mezi druhým a třetím rokem 
života, propojit „jesle“, resp. „jeselské“ oddělení („třídu“) k mateřské škole. Existují 
dva způsoby, jak je možné propojit „jesle“, resp. „jeselské“ oddělení a MŠ pod 
ředitelství mateřské školy za stávajících legislativních podmínek: a) „jeselské“ oddělení 
je ukotveno ve zřizovací listině jako další hlavní/doplňková činnost mateřské školy 
nebo b) „jeselské“ oddělení je registrováno jako živnost (blíže viz Kuchařová, 
Peychlová, Svobodová, 2014). 

Ačkoli popsaná situace může v současné době působit poněkud nepřehledně a 
komplikovaně a takovou do značné míry je, jedním z pozitiv může být skutečnost, že 
pro obce, které by chtěly nově zřídit zařízení péče o nejmenší děti typu jesle, se 
                                          
91  Blíže viz: Paloncyová et. al., 2013 
92  Podle znění návrhu zákona, viz Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 

o změně souvisejících zákonů (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=82), jak je projednáván 
v poslanecké sněmovně v první polovině roku 2014. 
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situace usnadní, neboť podmínky kladené na získání živnosti či při zakládání zařízení 
podle obecně platných právních předpisů jsou mírnější než v případě zdravotnických 
zařízení. Nijak významně se však pro obce nezmění způsob financování těchto zařízení, 
jejichž provoz bude i nadále hrazen především z rozpočtu obce a poplatků od rodičů. 
Zřídka využívanou možnost financování jeslí tvoří sponzorské dary, v poslední době je 
možné financovat jesle také ze Strukturálních fondů Evropské unie. Tyto zdroje 
umožňují financovat různé typy nákladů vázaných na vybudování, rekonstrukci, vyba-
vení, provoz a rozvoj jeslí včetně vzdělávání zaměstnanců těchto zařízení. Nevýhody 
projektového financování spočívají ve skutečnosti, že jednotlivé projekty bývají kon-
krétně zacíleny a nelze z nich financovat běžný chod zařízení (Kuchařová a kol., 2009). 

 

Možnosti obcí v této oblasti:  

- Transformace stávajících jeselských zařízení podle výše uvedeného při současném 
zvyšování kapacit, zlepšování stávajících a zavádění nových služeb v reakci na 
potřeby rodičů, a to s možností využití méně přísných podmínek, než jaké doposud 
panovaly pro jesle jakožto zdravotnické zařízení, především na principu služby péče 
o děti v dětské skupině.  

Jesle, resp. zdravotnické zařízení městské části Praha 4 neustále rozšiřuje a 
zkvalitňuje své služby, k čemuž opakovaně využívá finančních dotací z evrop-
ských projektů (zejména z Evropského sociálního fondu či projektů na meziná-
rodní spolupráci - např. projekt financovaný z FM EHP/Norsko). Například díky 
projektu Podpora zaměstnatelnosti rodičů při péči o děti do 3 let (ESF ČR - 
OPPA) tyto jesle navýšily kapacitu o 10 míst či zavedly novou službu hlídání 
dětí v jejich domácím prostředí. Tuto službu nyní díky dalšímu projektu Podpora 
rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené (ESF ČR - 
OPPA) nabízejí sociálně znevýhodněným rodičům či rodičům samoživitelům 
v časové dotaci 100 hodin bezplatně. V rámci tohoto projektu bude také 
vytvořena metodika vzdělávacích kurzů pro chůvy z řad rodičů. Díky dalšímu 
projektu z ESF ČR vybudovalo toto zdravotnické zařízení také firemní jesle pro 
děti zaměstnanců úřadu městské části Prahy 4 a příspěvkových organizací ve 
věku 1-4 roky s celkovou kapacitou 20 míst.  

(http://www.zzpraha4.cz/nase-sluzby) 

 
- Zřizování nových zařízení na základě poptávky a potřeb rodin, a to opět při využití 

výše zmíněných legislativních změn.  

- Spolupráce obce s jinými zřizovateli služeb péče o děti do tří let (soukromým i 
neziskovým sektorem), například formou finančního dotování vybraných míst u 
těchto poskytovatelů nebo formou finančního příspěvku přímo rodičům na uhrazení 
docházky dětí.  

V městské části velkého města byl zrušen provoz obecních jeslí již před 
několika lety. Přesto však mají rodiče možnost jesle využívat, neboť zde 
fungují soukromé jesle a městská část rodičům rovněž pomáhá s umístěním 
dětí do jeslí v jiných částech obce. Zároveň svým obyvatelům, kteří z důvodu 
zaměstnání či podnikání potřebují zajistit péči o malé dítě, poskytuje finanční 
příspěvek na docházku dětí do jeslí. Příspěvek na péči o děti do tří let, jehož 
výši a pravidla přidělování schválila rada obce, se odvíjí od příjmu rodiny ve 
vztahu k jejímu existenčnímu minimu a vztahuje se na soukromá i státní zaří- 
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zení, která pečují o malé děti. Příspěvek na péči mohou využít jak úplné rodiny 
s nižšími příjmy, tak například matky samoživitelky, kterým tímto městská 
část hradí část školného. O přidělení příspěvku a jeho výši rozhoduje radnice 
podle aktuálně platných pravidel. Městská část zároveň uzavřela rámcovou 
dohodu s provozovatelem jedné soukromé školky a jeslí, kde jsou vyhrazena 
dotovaná místa pro vybrané rodiče, kteří platí výrazně nižší školné, krom toho 
se na docházku dětí vztahuje také příspěvek na péči pro děti do tří let.  

(město nad 100 tisíc obyvatel) 

 
- Spolupráce obce s jinými obcemi, kde zařízení obdobná typu jeslí fungují - například 

prostřednictvím vyjednání určité kapacity pro děti z dané obce za finanční 
spoluúčasti obce na chodu zařízení. 

 

Vázaná živnost „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ 

V posledních letech se jako alternativa k nedostatečným kapacitám jeselských 
zdravotnických zařízení rozvíjí péče o děti mladší tří let v rámci soukromého sektoru. 
Ten může provozovat služby péče o děti do tří let na základě vázané živnosti „Péče o 
dítě do tří let věku v denním režimu“, která se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon) a spadá do gesce Ministerstva průmyslu a 
obchodu. Tyto služby jsou provozovány převážně na komerční bázi a náklady hrazené 
rodiči jsou tak v porovnání s obecními jeslemi a především mateřskými školami 
podstatně vyšší.  

Obsahem této činnosti je výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním 
nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, 
pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických 
návyků přiměřených věku dítěte, zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu 
na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a 
osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. (nařízení vlády č. 278/2008, o 
obsahových náplních jednotlivých živností). 

Pro provozování živnosti je nutné živnostenské oprávnění a doložení odborné 
způsobilosti podnikatele. Fyzické osoby, jejichž prostřednictvím je podnikatel povinen 
zajistit výkon živnosti, musí splňovat odbornou způsobilost, tj. mít vzdělání všeobecné 
sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, záchranáře (dle 
zákona č. 96/2004 Sb.), sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách 
(dle zákona č. 108/2006 Sb.), či mít odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele 
mateřské školy (dle zákona č. 563/2004 Sb.) nebo profesní kvalifikaci pro činnost 
chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (dle zákona č. 179/2006 Sb.).  

Péče o dítě může být provozována jednak v domácnosti klientů, kam pečující 
osoba dochází, čímž odpadá nezbytnost naplnit striktně vymezené hygienické a 
prostorové požadavky, a jednak v provozovně. V druhém případě se provoz musí řídit 
stejně jako v případě mateřských škol vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých, tj. musí být splněny prostorové podmínky, podmínky pro provoz, 
osvětlení prostor, úklid a výměnu lůžkovin, zásobování vodou či mikroklimatické 
podmínky. 
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Počet pečujících osob ve vztahu k počtu dětí není stanoven, stejně jako není 
stanoven maximální počet dětí ve skupině, je však třeba dodržet příslušné hygienické, 
provozní a prostorové požadavky. 

 

Možnosti obcí v této oblasti: 

- Obce, resp. jejich příspěvkové organizace (případně svazky obcí) mohou na základě 
této vázané živnosti samy zřizovat a provozovat služby denní péče o děti do tří let 
věku; tato varianta se do budoucna pravděpodobně rozšíří v návaznosti na zrušení 
provozování jeslí jako zdravotnických zařízení, kdy jednou z možností, jak jesle 
nadále provozovat, je právě vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním 
režimu“ (viz předchozí kapitola). 

- Obce mohou se zařízeními provozovanými na základě této živnosti spolupracovat a 
podporovat je - např. jim mohou pronajímat obecní prostory za zvýhodněné 
nájemné, mohou o těchto službách šířit mezi svými občany informace, či se dokonce 
mohou snažit řešit spoluprací se soukromým subjektem nedostatečné kapacity 
vlastních zařízení. 

Zařízení péče o děti do tří let provozované příspěvkovou organizací jednoho 
z velkých měst potýkající se s výrazným převisem poptávky nad nabídkou 
volných míst se pokusilo částečně vyřešit nedostačující kapacity spoluprací se 
soukromým zařízením poskytujícím služby na základě živnostenského opráv-
nění, a to konkrétně formou pronájmu prostor na základě vypsaného výběro-
vého řízení. V budově tohoto obecního zařízení byly volné prostory, které však 
nebylo možné využít k navýšení vlastních kapacit, proto se provozovatel roz-
hodl nabídnout je k pronájmu jinému subjektu za předem stanovených 
podmínek, které zájemci zakomponovali do projektových žádostí, s nimiž se 
přihlásili do vypsaného výběrového řízení a které jsou následně obsaženy 
v nájemní smlouvě. Tyto podmínky do určité míry regulují kapacitu služby, 
provozní dobu a maximální cenu, za niž může soukromý subjekt své služby 

poskytovat. Díky této regulaci je služba finančně dostupná širšímu kruhu 
zájemců a provozní doba odpovídá potřebám rodičů.  
(město nad 100 tisíc obyvatel) 

 

4.2.2 Péče o děti od tří do šesti let 

Mateřské školy 

V péči o děti od tří do šesti let v České republice jednoznačně dominují 
mateřské školy spadající do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Zřizovatelem mateřské školy je většinou obec, může to být ovšem také církev nebo 
soukromý zřizovatel. 

Ve školním roce 2012/2013 bylo na území ČR celkem 5 011 mateřských škol, 
necelých 95 % z těchto škol je obecních, skoro 4 % jsou soukromé školy a zřizovate-
lem necelého 1 % mateřských škol je církev.93 V mateřských školách bylo zapsáno 
354 340 dětí, poptávka však dlouhodobě převyšuje nabídku míst. V roce 2012/2013 

                                          
93  Statistika školství MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/narodni-

statistiky  
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nebylo vyhověno celkem 58 939 žádostem o přijetí dětí do MŠ, přičemž v porovnání 
s předchozími lety se počet neuspokojených žádostí o přijetí do mateřské školy každo-
ročně zvyšuje (jen v letech 2012-2014 o 23 procenta). Většina rodičů těchto dětí tak 
musí řešit situaci zajištění péče o své dítě jiným způsobem, a to buď prostřednictvím 
prodloužení péče v rodině či zajištěním jiného (finančně nákladnějšího) typu služeb. 
Situace přitom bývá neuspokojivá především ve větších městech, některé vesnické 

mateřské školy a mateřské školy na malých obcích se naopak potýkají s problémem 
nedostatečně naplněných kapacit a z toho vyplývajícími provozními a finančními 
problémy. 

Základním dokumentem vymezujícím zřizování, organizaci a financování mateř-
ských škol je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obecnou podmínkou získání statutu 
mateřské školy je zápis školského zařízení nebo právnické osoby do Školského rejstříku 
(§ 141 a následující školského zákona), na jehož základě vzniká právnické osobě, která 
vykonává činnost mateřské školy, právo poskytovat vzdělání a školské služby v roz-
sahu zápisu v tomto rejstříku. Současně vzniká právnické osobě shora uvedené nárok 
na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Na rozdíl od jeslí tak mají 
MŠ nárok na státní podporu, a to podle školského zákona a dalších právních předpisů.  

Měsíční výši úplaty za docházku do mateřské školy stanovuje ředitel školy, 
který je limitován 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na 
dítě v uplynulém kalendářním roce. Základní úplata (bez stravování a dalších služeb - 
např. kroužků) hrazená rodiči při pravidelné celodenní docházce se dle výzkumu 
provedeného v roce 2008 pohybovala v rozmezí 0-800 Kč (Kuchařová a kol., 2009), 
z čehož je možné odvodit, že se jedná pro většinu rodičů o cenově přijatelnou službu, 
která je navíc v porovnání s ostatními typy služeb péče o děti finančně nejvýhodnější.  

Školský zákon stanoví druhy příjmů, ze kterých mohou mateřské školy získávat 
finanční prostředky. Jsou jimi finanční prostředky ze státního rozpočtu, finanční pro-
středky z rozpočtů územních samosprávných celků, příjmy z hlavní a doplňkové 
činnosti, finanční prostředky přijaté od zřizovatele, úplata za vzdělávání a školské 
služby, dotace na úhradu výdajů a dary a dědictví. Dle šetření bývají mateřské školy 
nejčastěji financovány ze tří zdrojů zároveň, přičemž se převážně jedná o kombinaci 
financí ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce a úplaty od rodičů (Kuchařová a kol., 
2009).  

Soukromé či firemní mateřské školy, které jsou zapsány ve Školském rejstříku, 
se řídí při zřizování a zajišťování služeb právními předpisy platnými pro mateřské 
školy. Zřízení podnikové či jiné soukromé mateřské školy zapsané ve Školském rejstříku 
je zejména z hlediska právních či ekonomických aspektů složitější než založení neregis-
trované formy zařízení, nicméně skutečnost, že mateřská škola je zapsána ve 
Školském rejstříku, zaručuje, že její provoz a služby jí poskytované dosahují určité 
úrovně a podléhají kontrole České školní inspekce. Zároveň je pro tato zařízení 
výhodou, že mají stejně jako všechny mateřské školy zapsané ve školském rejstříku 
nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.  

Postavení pedagogických pracovníků školských zařízení zapsaných ve školském 
rejstříku upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Základním 
dokumentem vymezujícím hygienické požadavky na provoz mateřských škol je 
hygienická vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
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Možnosti obcí v této oblasti: 

- Současné nedostačující kapacity mateřských škol v řadě oblastí České republiky jsou 
způsobeny absencí plánování kapacit v souvislosti s měnící se strukturou a počtem 
obyvatelstva především v migračních regionech a oblastech s rozsáhlou bytovou 
výstavbou. V zájmu budoucího rozvoje celé obce, nejen z hlediska zajištění dosta-
tečných kapacit služeb péče o děti, by mělo být průběžně zjišťovat poptávku po 
službách a především odhadovat objem této poptávky do budoucna, formou 
demografických prognóz vývoje obce zohledňujících veškeré plánované změny (v 
územním plánu, bytové výstavbě apod.). Obec díky těmto prognózám získá více 
času adekvátně reagovat na předpokládaný budoucí vývoj mimo jiné formou 
optimalizace kapacit služeb péče o děti pro své obyvatele.  
 

K navýšení stávajících kapacit mateřských škol či zřízení nové mateřské školy 
obce často nepřistupují z finančních důvodů. V poslední době se však rozšiřují 
možnosti, jak tyto náklady snížit, jedním z nich jsou tzv. kontejnerové školky 
(vystavěné ze stavebních buněk, které lze kombinovat dle požadavků inves-
tora), náklady na jejichž vybudování se podle odhadů pohybují až o třicet 
procent níže než při tradiční výstavbě nové budovy MŠ či přístavbách stávají-
cích zařízení. Výhodou je také velmi krátká doba realizace, neboť firmy jsou 
schopné postavit takovouto školku za necelé dva měsíce. 

Výhodami pro obce, které se potýkají s nárůstem počtu dětí a nedostatkem 
míst ve stávajících mateřských školách, jsou nejen rychlost zbudování a nižší 
finanční náklady, ale také možnost modifikovat tuto mateřskou školu jak 
z hlediska kapacity (snadné další navyšování či naopak omezování kapacity, 
případně přímo zrušení mateřské školy), ale také účelu. V jedné z menších 
obcí, která tímto způsobem v nedávné době navýšila dlouhodobě nedostačující 
kapacity mateřské školy, mají na základě rozborů propočítáno, že kapacity 
montované školky budou plně vytíženy v horizontu příštích 10 let. Poté, až 
nejsilnější generace dětí již opustí kategorii školkového věku, plánují využít 
prostory pro potřeby školní družiny.  

 

- Naopak, v obcích, kde nejsou kapacity mateřských škol zcela vytíženy, se často 
potýkají s provozními a finančními problémy. Obec by se měla snažit mateřskou 
školu v lokalitě udržet, k čemuž může přispět různými způsoby motivace rodičů 
k docházce - např. snížením nebo zrušením školného, možností organizované 
dopravy děti do a z mateřské školy.  

- V obcích, na jejichž území je plánována rozsáhlejší výstavba bytů nebo rodinných 
domů, by mělo vedení obce zjistit, zda stávající infrastruktura bude dostačovat i po 
dokončení stavebních projektů a přistěhování dalších obyvatel. Z hlediska služeb 
péče o děti by mělo být primárně zhodnoceno, jak stávající služby pokryjí předpo-
kládanou budoucí poptávku, jaké typy služeb bude nutné posílit a na základě těchto 
úvah jednat s realizátory stavebních projektů o možnostech kapacitního navýšení 
služeb. Součástí některých developerských projektů tak již nyní bývají podmínky 
vystavění prostoru pro novou mateřskou školu nebo rozšíření stávající mateřské 
školy.  
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Volné živnosti 

Vedle mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku může být péče o děti 
předškolního věku poskytována na základě živnostenského zákona, konkrétně volných 
živností „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti“ a „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. Žádná konkrétní pravidla a 
požadavky vztahující se přímo k těmto činnostem však nejsou stanovena, podmínky 
poskytování jsou stejné jako u ostatních volných živností. Na rozdíl od živnosti vázané 
opravňuje živnost volná k výkonu činností, pro jejichž provozování zákon nevyžaduje 
prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro 
živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky. 

 

Volná živnost - obor činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“  

Vzhledem k tomu, že služba „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti“ je poskytována v provozovně, vyžaduje se splnění 
požadavků stanovených v hygienické vyhlášce.  

Konkrétní náplní činnosti je mimo jiné výchova dětí starších tří let v předškol-
ních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdě-
lávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol. Dále je v rámci této živnosti 
možné provozovat jinou mimoškolní výchovu a vzdělávání, doučování žáků a studentů, 
výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, 
zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích pro-
gramů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi apod., stejně tak jako výuku 
jazyků, případně znakové řeči, výuku hry na hudební nástroj, výtvarného umění 
(malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, 
herectví, mimického projevu a podobně, společenskou výchovu a s ní spojenou výuku 
společenského tance. Pod tuto volnou živnost spadá také pořádání odborných kurzů 
blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a 
pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů 
a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, 
zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Obsahem činnosti naopak není výchova a 
vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku 
škol a školských zařízení. Obsahem činnosti dále není dohled nad dětmi v rodinách 
(nařízení vlády č. 278/2008, o obsahových náplních jednotlivých živností). 

   V praxi péče o děti do šesti let jsou typickým příkladem soukromá zařízení 
nezapsaná ve školském rejstříku.  
 

Volná živnost - obor činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a 
domácnost“ 

Na základě volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ může 
být pečováno o děti přímo v rodinách. Pravidelná péče může být v souladu s touto 
živností poskytována dětem starším tří let. O děti do tří let věku může být pečováno 
pouze příležitostně a krátkodobě, maximální rozsah krátkodobé péče však není 
stanoven. U tohoto oboru živnosti není vyžadováno splnění hygienických podmínek 
daných hygienickou vyhláškou ani nejsou stanovena žádná další pravidla a podmínky.  

Obsahem této činnosti je dle nařízení vlády č. 278/2008 poskytování služeb pro 
rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, 
žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky věku v 
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rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o 
osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s 
chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost. Obsahem činnosti není péče o děti 
do tří let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a 
podobně) a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem 
živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. 

Vedle často poskytovaných úklidových služeb mohou tuto živnost využívat ti, 
kteří chtějí pečovat o děti, ale nepodařilo se jim vyhovět náročným požadavkům 
nezbytným pro získání vázané živnosti. Jedná se typicky o individuální péči poskytova-
nou chůvami, jež ji vykonávají prakticky výhradně v domácnostech klientů.  

 

Možnosti obcí v této oblasti: 

- Obce mohou se subjekty, které poskytují své služby na základě těchto živností, 
spolupracovat a podporovat je - např. mohou o těchto službách šířit mezi svými 
občany informace, v případě existence provozovny mohou pronajímat obecní 
prostory za zvýhodněné nájemné či se dokonce mohou snažit řešit spoluprací se 
soukromým subjektem nedostatečné kapacity vlastních zařízení. 

4.2.3 Služby provozované na základě obecně platných právních 
předpisů  

Pro ostatní služby péče o děti (tj. jiné služby než jesle, mateřské školy a služby 
péče o děti provozované na základě volné či vázané živnosti) platí pouze obecně platné 
právní předpisy bez konkrétního právního podkladu, který by se přímo vztahoval 
k oblasti péče o děti. Nepodléhají žádné zákonné normě, která by vymezovala poža-
davky na kvalitu poskytované péče, tedy ani věk dětí, ani počty dětí na pečovatele 
atd., pouze normám týkajícím se stavebně technických podmínek prostor, v nichž je 
služba poskytována, obecné hygieny provozu a požární ochrany a také potravinového 
práva. Tyto služby bývají poskytovány nekomerčně, tzn. že nejsou zřizovány za 
účelem zisku. 

Služby denní péče o děti fungující podle obecně platných právních předpisů 
působí na nejistém terénu, protože se mají řídit širokým spektrem zákonů, a současně 
instituce, od nichž musejí na základě těchto zákonů získávat povolení nebo s nimi 
spolupracovat, nemají samy vždy jasno, jak příslušné zákony v případě zařízení denní 
péče o děti aplikovat. 

Jedná se především o následující zákony a právní předpisy, kterými by se 
zřizovatelé a provozovatelé měli řídit: 

- zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (č. 
258/2000 Sb.),  

ohledně hygienických požadavků na provoz se poskytovatelé při žádosti o stano-
visko obracejí na příslušnou krajskou hygienickou stanici (případně na Hygienickou 
stanici Hl. m. Prahy) nebo na odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva 
zdravotnictví ČR, 

- zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, č. 183/2006 Sb.) a 
vyhláška o technických požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sb.),  
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za účelem získání stanoviska ke stavebně-technickým požadavkům týkajícího se 
prostor je třeba se obrátit na místně příslušný stavební odbor obecního či městského 
úřadu; v případě, že bude zařízení provozováno v památkově chráněné budově, je 
třeba získat stanovisko také státního orgánu památkové péče,  

- zákon o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.),  

ve věci požární ochrany se poskytovatelé služby musejí obrátit na příslušný Hasičský 
záchranný sbor, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nebo na 
Ministerstvo vnitra ČR, 

- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - uvedený 
zákon platí pouze pro služby péče o děti zřizované územními samosprávnými celky, 

- předpisy vztahující se k potravinovému právu - především zákon o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (č. 
110/1997 Sb.), nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o hygieně potravin (č. 
852/2004 Sb.), nařízení evropského parlamentu a rady (ES), kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (č. 178/2002 
Sb.) a vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (č. 137/2004 
Sb., ve změnách dle vyhlášky č. 602/2006 Sb.), 

- občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) - platný do konce roku 2013, 

- nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) - platný od 1. ledna 2014. 

Konkrétní podmínky pro poskytování služeb péče o děti tak musejí stanovovat 
jejich poskytovatelé podle vlastního uvážení, žádný k tomu určený právní předpis jim 
danou povinnost neukládá. Vzhledem k tomu, že neexistuje právní předpis, který by 
komplexně upravoval službu péče o děti mimo režim školského zákona a zákona o 
živnostenském podnikání, jsou poskytovatelé nuceni obracet se s žádostí o stanoviska 
na několik (výše uvedených) odpovědných orgánů současně, přičemž tyto odpovědné 
orgány jsou z důvodu absence konkrétní právní opory nuceny posuzovat každou 
záležitost případ od případu a pro mnohé úřady může být tato situace poměrně zatě-
žující. Kromě toho se v praxi nároky jednotlivých úřadů odlišují, pro některé zřizovatele 
nových zařízení tak může být vyřizování potřebných podkladů snadnější, pro jiné 
naopak obtížnější. 

Zařízení na základě obecně platných právních předpisů provozují v současné 
době převážně občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti94 (například jako 
rodinná a mateřská centra či dětské koutky) a též zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou 
pro své zaměstnance zřídit „firemní školku“, nikoli však podle školského zákona ani na 
základě provozování živnosti.  
 

Možnosti obcí v této oblasti: 

- Samy obce a jejich příspěvkové organizace mohou služby péče o děti na základě 
obecně platných právních předpisů pro své obyvatele zřídit a provozovat a 
nabídnout tak obyvatelům další alternativu v případě, kdy tradiční zařízení (dnes 
jen mateřské školy a transformované „jesle“) nepokrývají poptávku. Taková 

                                          
94  Od vstoupení v platnost nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se občanská sdružení (o.s.) 

automaticky stávají novou právní formou „zapsaný spolek“ (z.s.) a místo obecně prospěšných společností 
(o.p.s.) mohou vznikat už pouze neziskové subjekty s právní formou „zapsaný ústav“ (z.ú.), „nadace“ 
nebo „nadační fond“. Existující o.p.s. si ale svou stávající právní formu mohou zatím uchovat. 
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možnost bude silně omezena, pokud vstoupí v platnost zákon o poskytování služeb 
v dětské skupině, především na služby pro děti mladší jednoho roku, na něž se 
tento zákon nebude vztahovat (viz kapitola 4.2.4). 

 

Zřizovatelům a provozovatelům zařízení se v současných právních podmínkách 
i v případě zavedení dětských skupin nabízejí tyto možnosti provozování péče o děti do 
jednoho roku:  

1.  poskytovat péči o nejmenší děti podle obecně platných právních předpisů ve 
vlastním zařízení;  

2.  poskytovat péči o nejmenší děti v režimu živnostenského zákona ve vlastním 
zařízení;  

3.  zprostředkovat/podporovat služby chůvy (viz Barvíková, Paloncyová, 2014).  

 

Hlavní město Praha ve spolupráci s Domy dětí a mládeže zareagovalo na nedo-
statečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání zřízením tzv. Center pro 
předškolní děti. Jejich záměrem je poskytování zájmového vzdělávání pro děti 
předškolního věku s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím 
různých výchovných částí. Jedná se zejména o rozvoj pohybových, hudebních, 
výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj. Projekt vychází z 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale nekopíruje 
obsah vzdělávacího programu mateřských škol. Centra jsou určena jak pro 
příležitostné, tak pro pravidelné návštěvníky, přičemž provoz je zajištěn for-
mou půldenních programů (zpravidla v dopoledních hodinách) nabízených po 
celý týden ve všední dny. Maximální počet dětí v jedné skupině je 15 ve věku 
zpravidla 3-6 let. Děti vede vždy dvojice zkušených a kvalifikovaných peda-
gogů. Ceny za tuto službu se při pravidelné docházce pohybují téměř ve stejné 
výši jako u klasické mateřské školy - měsíční permanentka stojí 850 Kč, 
jednorázové vstupné je 100 Kč za den. V rámci služby pro děti není zajištěna 
strava.  

(http://www.volnycaspraha.cz/pro-rodice/centra-pro-predskolni-deti) 
 

 

- Obce mohou také zřizovat krátkodobé hlídací služby typu dětských koutků 
především ve svých úřadech a příspěvkových organizacích obce. 

Město zřídilo na městském úřadě v blízkosti přepážek pro vyřizování úředních 
záležitostí dětský koutek. Zde si děti mohou hrát a rodičům je tak umožněno 
vyřídit potřebné náležitosti, vyplnit dokumenty a formuláře aj. Myšlenku 
podporuje vedení obce, které se snaží podporovat rodiny s dětmi mimo jiné 
také tím, že je pro ně určena dopolední otvírací doba úřadu mimo běžné úřední 
dny, ve kterých chodí na úřad výrazně více lidí.  

(obec s 20 tisíci obyvateli) 
 

- V případě, že chce tato zařízení zřídit jiný subjekt, obec, resp. její některé orgány 
rozhodují o splnění dílčích kritérií a požadavků (např. stavební odbor, hasičský 
záchranný sbor aj.). Vzhledem k tomu, že pro tyto orgány neexistuje jednotná 
právní opora, podle níž tyto požadavky posuzují, může být pro zájemce obtížné 
celým schvalovacím procesem projít. Obec by si proto měla stanovit jednotný 
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postup posuzování všech žádostí, nikoli hodnotit žádosti případ od případu. V pří-
padě nejasností je zde zároveň možnost obracet se pro konzultace na Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR, které zároveň připravuje informační materiál, který má 
zahrnovat informace o postupu zřízení a následném provozu služeb péče o děti 
v režimu obecně platných právních předpisů pro jednotlivé typy poskytovatelů 
(obce, kraje, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatele a organizační složky 
státu), postavení a možnosti těchto poskytovatelů služeb péče o děti v režimu 
obecně platných právních předpisů, základní právní výklad z jednotlivých oblastí a 
stanoviska jednotlivých orgánů k dané problematice. Poté, co tento materiál bude 
zveřejněn, by s ním obce měly pracovat a zpřístupnit a propagovat ho všem 
potenciálním zřizovatelům (Věcný záměr 2012).  

- Obce mohou poskytovatele těchto služeb podporovat v rovině materiální, finanční i 
symbolické - např. výhodným pronájmem prostor, věcnými dary, dotacemi, osobní 
záštitou představitelů obce, publicitou apod.  

Občanské sdružení typu mateřského centra vzniklo v menší obci svépomocí 
matek na mateřské dovolené s cílem poskytovat občanům obce a okolí prostor 
pro vzájemné setkávání členů a návštěvníků, výměnu zkušeností, hru dětí, 
vzdělávání, kulturu, výchovu k respektování a ochraně životního prostředí a 
další činnosti. Toto centrum provozuje službu pro děti od 2 do 5 let, kde 
mohou děti trávit třikrát týdně dopoledne čas bez rodičů a rozvíjet v kolektivu 
své dovednosti. Tuto službu tedy mohou využít rodiče, kterým se nepodařilo 
umístit dítě do mateřské školy, ale i ti, kteří potřebují krátkodobé hlídání např. 
po dobu vyřizování osobních záležitostí. Děti jsou zařazeny do skupiny 
s počtem 10-12 dětí, kterou vedou 2 lektorky. Mezi pravidelné činnosti je zařa-
zen zpěv a recitace, pohybové aktivity a tvořivé činnosti, jsou zavedeny i 
prvky Montessori pedagogiky. Příspěvek na jeden dopolední pobyt činí 90 Kč, 
v případě místa bydliště přímo v obci či návštěvě některého z kroužků 
v mateřském centru je možné využít slevu - jeden dopolední pobyt pak 
vychází na 40 Kč. Obec toto občanské sdružení podporuje prostřednictvím 
poskytnutí prostor za symbolický nájem s dotací na energie, dotačních titulů na 
jednotlivé projekty, bezplatného pronájmu dalších obecních prostor, 
zveřejňováním informací ve Zpravodaji obce, rozesíláním SMS zpráv občanům, 
hlášením akcí rozhlasem i osobní účastí starosty na akcích centra.  

(obec s 2 tisíci obyvateli) 

 

Občanské sdružení provozující rodinné centrum má ve své nabídce také 
miniškolku pro děti od 2,5 let (případně pro děti od 2 let - po individuální 
dohodě). Jedná se o přípravu na školku, kde si děti nacvičí samostatnost, 
zapojení do kolektivu a do společné hry a prohloubí si sociální, verbální, 
výtvarné, hudební a pohybové dovednosti. Miniškolka je v provozu 4 dny v 
týdnu v dopoledních hodinách, cena za jedno dopoledne je 150 Kč. Obec toto 
občanské sdružení finančně podporuje.  

(obec se 14 tisíci obyvateli) 
 

- Obce se také mohou prostřednictvím zřízení takovéhoto zařízení či podpory jiného 
zřizovatele snažit řešit nedostatečné kapacity vlastních zařízení.  
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V současné době hledá menší obec způsob vyřešení situace s výrazným 
převisem poptávky po volných místech v mateřské škole. Přestože byla mateř-
ská škola v nedávné době rozšířena na 3 třídy, její kapacita stále nestačí. Obec 
uvažuje o zřízení 4. třídy, pokud nalezne vhodné technické a finanční řešení. 
Pokud takové řešení sama nebude schopna nalézt, bude podporovat aktivity 
již existujícího rodinného centra směřující k nabídnutí alternativního řešení pro 
některé rodiny. Konkrétně se jedná o stavební úpravu rodinného centra tak, 
aby mohl jím provozovaný kroužek typu „miniškolky“, tedy krátkodobé hlídání 
dětí s programem, rozšířit svou provozní dobu, i kapacitu, na všechny dny 
v týdnu.  

(obec s 2 tisíci obyvateli) 
 

- Obce mohou poskytovat zájemcům o zřízení a provoz těchto zařízení informace o 
možných finančních zdrojích na podporu tohoto typu péče. Vzhledem k tomu, že 
v současné době mohou být tyto služby financovány z výzev Evropského sociálního 
fondu, které poskytují nemalé finanční dotace na vznik a provoz zařízení péče o děti 
předškolního věku, mohou obce v rámci obecného monitoringu grantových výzev 
tyto výzvy sledovat a informovat o nich potencionální zájemce, primárně 
zaměstnavatele ve svém regionu.  

Jak již bylo zmíněno, možnosti obcí uvedené v této kapitole se podstatně změní, 
pokud bude schválen a vejde v platnost zákon o poskytování péče o děti v dětské 
skupině. Zde navržená opatření budou mít výše popsanou zúženou platnost a 
využitelnost. 

4.2.4 Návrh zákona o dětské skupině 

Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů (ZDS) vznikl jednak z potřeby doplnit stávající nedostatečnou 
nabídku forem denní péče o děti a jednak z potřeby dát systematický právní základ 
těm formám, které se doposud provozují podle málo přehledné škály obecně platných 
právních předpisů (viz kapitola 4.2.3). Proto byl zákon navržen tak, aby umožnil zvýšit 
místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti, rozšířil základní právní jistoty pro 
oblast služeb péče o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a 
současně umožnil rozmanitost služeb poskytovaných různými subjekty a různým 
skupinám dětí v tomto věkovém rozmezí. V zájmu sladění požadavků na univerzálnost 
pravidel i flexibilitu poskytovaných služeb ZDS jednak stanovuje minimální standardy 
a požadavky (tabulka č. 4.1) a jednak diferencuje povinnosti provozovatelů podle 
potřeb dětí různého věku a podle velikosti dětské skupiny. Navíc poskytovatelům služ-
by umožňuje zákonná pravidla dále rozvíjet, volit přísnější standardy podle svých 
záměrů, a tak zvyšovat kvalitu a diferencovanost služeb svého zařízení. Navýšení 
standardů zákon nijak neomezuje, čímž odpovědnost za kvalitu poskytované služby 
nechává do velké míry na zřizovateli a poskytovateli služby. Nicméně v procesu tvorby 
konečného znění zákona a jeho úprav na základě připomínek odborné veřejnosti do 
něj byly začleněny relativně vysoké požadavky v tomto ohledu, v případě dětské 
skupiny s více než 12 dětmi v podstatě shodné s mateřskými školami.  

Služby péče o dítě v dětské skupině (DS) jsou v zákonu definovány jako 
kolektivní pravidelná péče o děti ve věku od jednoho roku do začátku školní docházky 
mimo domácnost dítěte, zaměřená na zajištění potřeb, výchovu a všestranný rozvoj 
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dítěte95. Bude možné je poskytovat bezplatně nebo za úplatu ve výši určené poskyto-
vatelem péče s ohledem na náklady DS a vlastní finanční podíl na provozu, příp. na 
další zdroje financí. 

Přínos zavedení dětské skupiny k rozšíření nabídky dnešních služeb denní péče 
o děti v obcích a městech spočívá především v jejich využití těmito způsoby: 

- pro obce jako zřizovatele potenciálně jednodušší a levnější forma zařízení denní 
péče o děti umožňující mj. překlenovat kratší období deficitu míst v mateřských 
školách; 

- rozšíření spektra služeb denní péče o děti pro děti ve věku dvou až tří let po zrušení 
"tradičních" jeslí a způsob jejich transformace; 

- rozšíření pečovatelských a hlídacích aktivit v rámci mateřských center a dalších 
neziskových organizací;  

- zajištění větší standardizace služeb, kvalifikace pečujících osob, výchovně-
vzdělávacího působení u celého spektra služeb denní péče o děti. 

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině bude možné pouze na základě 
oprávnění k poskytování této služby, jež se získá zápisem do evidence poskytovatelů, 
kterou bude spravovat a provozovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. O tento zápis 
může žádat subjekt, který se rozhodne založit dětskou skupinu, pokud splňuje definici 
poskytovatele služby péče o děti v dětské skupině podle ZDS (§ 2) a další podmínky 
stanovené v ZDS. V žádosti o zápis do evidence poskytovatelů bude třeba uvést jednak 
náležitosti stanovené správním řádem (č. 500/2004 Sb.) a jednak náležitosti stanovené 
v ZDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          
95  Přesné znění § 2 tohoto zákona: „Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona 

rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní 
docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění 
potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“ 
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Tabulka č. 4.1 Standardy hygienických a dalších požadavků dle ZDS podle 
počtu dětí v dětské skupině 

opatření 
počet dětí v DS 

do 4 5-6 7-12 13-24 

Počet pečujících osob 
1 2 

 3, je-li v DS alespoň 1 
dítě mladší 2 let 

Hygienické požadavky na 
prostory Prováděcí předpis k ZDS 

vyhláška 268/2009 
Sb., 
vyhláška 410/2005 Sb. 
ve znění vyhlášky 
342/2009 Sb. 

Hygienická zařízení 

1WC,  
1 umyvadlo, 
1 sprcha, 
pro děti do 3 
let nočníky  
a 
přebalovací 
pult 

1 WC,  
1 umyvadlo, 
pro děti do 3 
let nočníky  
a přebalovací 
pult 

2 WC, 2 umyvadla 
pro děti do 3 let 
přebalovací pult, 
1 dětská vanička 
se sprchou nebo 
sprchový box, 
nočníky 

pro každých 5 dětí 
musí být zřízena jedna 
dětská mísa a 
umyvadlo; 
umývárna se vybavuje 
1 až 2 sprchami 

Hygienické zařízení pro pečující oddělené od zařízení pro 
děti; 
Zvláštní prostor s výlevkou pro úklidové prostředky 

Ručníky na jedno použití nebo vlastní ručník pro každé dítě umístěný tak, 
aby se nedotýkaly. Výměna ručníků se provádí jednou za týden, výměna 
lůžkovin jednou za 3 týdny. 
Pro děti do 3 let krytý nášlapný odpadkový koš s vložkou na jedno použití 

Plocha denní místnosti  Nejméně 3 m2 na jedno dítě 

Prostor pro odkládání oděvů 

Vyčleněný 
prostor se 
šatním 
nábytkem 

Samostatná místnost – šatna s šatním nábytkem 

Úklid 
Zajištěn 
odpovídající 
denní úklid 

Denní úklid: setření a vysávání všech podlah, vynášení 
odpadků, umytí a dezinfekce umyvadel, WC a nočníků; 
Nejméně jednou týdně: omytí a dezinfekce omyvatelných 
stěn hygienického zařízení;  
Nejméně 2x ročně: mytí oken, svítidel a světelných zdrojů; 
celkový úklid všech prostor a předmětů; 
Jedenkrát za 3 roky: malování; 

Ukládání ručníků a lůžkovin 

Oddělené ukládání čistých a použitých ručníků a lůžkovin 

 

Skladování čistých ručníků a lůžkovin v uzavíratelných 
skříních nebo na policích v obalech; skladování použitých 
ručníků a lůžkovin v prostorech mimo pobyt dětí ve 
zvláštních obalech. 

 

Navržený zákon o poskytování péče o děti v dětské skupině ošetřuje založení a 
provozování zařízení denní péče v těchto oblastech (ve stručném, zkráceném 
vyjádření): 

A:  Typy poskytovatelů: služby péče v dětské skupině budou moci poskytovat různé 
právní subjekty, přičemž zákon o poskytování péče v dětské skupině upřesňuje, 
za jakých podmínek se daný typ subjektu může stát poskytovatelem, v případech 
a, b, d, g: 

 

Poskytovatelem může být zaměstnavatel rodiče (fyzická nebo právnická osoba) či 
poskytovatel, s nímž zaměstnavatel rodiče uzavřel dohodu o poskytování služby 
vlastním zaměstnancům 

nebo 
 

a) ústav podle občanského zákoníku (89/2012 Sb.) 
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b) právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a 
náboženských společnostech 

c) územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba 

d) obecně prospěšná společnost 

e) nadace nebo nadační fond 

f) vysoká škola 

g) spolek, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu 
s jeho stanovami.96 

B: Oprávnění poskytovat službu: Zákon vymezuje pravidla vzniku, oprávnění k 
poskytování služby, evidence dětských skupin a kontroly. Oprávnění vzniká dnem 
zápisu do evidence poskytovatelů, kterou má spravovat MPSV ČR. Tento zápis je 
podmíněn splněním několika podmínek (zejména jde o bezúhonnost fyzické nebo 
právnické osoby, která bude poskytovatelem, vlastnické nebo jiné právo fyzické 
nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k užívání objektu nebo prostor, 
v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, zajištění technic-
kých požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž bude 
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na 
provoz služby péče o dítě v dětské skupině, odborná způsobilost pečujících osob) 
a předložením dokumentů o splnění těchto podmínek a také o uzavření pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. 

 

C:  Evidence poskytovatelů: Bude vedena na MPSV v evidenci poskytovatelů služeb 
dětské skupiny. Zákon stanoví výše zmíněné podmínky pro zařazení do evidence 
a obsah žádosti o zápis do evidence, stejně jako podmínky a důvody pro vyřazení 
z evidence z důvodu zániku oprávnění k poskytování služby. 

D:  Vymezení skupin dětí 

Věk: 1 rok až věk nástupu do ZŠ 

Počet dětí: maximálně 24 s upřesněním podle věku, zdravotního stavu a doby 
pobytu dětí 

E:  Požadavky na personál: Poskytovatel služby péče o děti v dětské skupině musí 
pro zařazení do evidence poskytovatelů prokázat bezúhonnost, zdravotní způsobi-
lost, odbornou způsobilost personálu (v zákonu jsou taxativně vymezeny profese 
odpovídacích specializací). 

F:  Stavebně technické požadavky: Platí technické požadavky na stavby kladené 
stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost (vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů). 

G:  Hygienické požadavky 

Pro dětskou skupinu s maximálně 12 dětmi jsou vymezeny v prováděcím předpisu 
k zákonu o poskytování služby péče o děti v dětské skupině (viz § 15 návrhu 
zákona). 

Pro skupinu s 13-24 dětmi je tato oblast ošetřena právními předpisy upravujícími 
hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí (zákon č. 

                                          
96  V době finalizace textu teprve projednáváno jako návrh do druhého čtení v Poslanecké sněmovně 
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258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygie-
nických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů).  

H:  Úhrada nákladů rodiči: možné je nevyžadovat úplatu nebo žádat částečnou či 
plnou úhradu nákladů rodiči. Poskytovatel bude povinen stanovit kritéria úhrady 
nákladů a určit výše úhrady nákladů poskytovatelem. 

I:  Vnitřní pravidla: Zřizovatel je povinen vytvořit a zveřejnit vnitřní pravidla 
provozu dětské skupiny. Podle § 10 ZDS mají vnitřní pravidla obsahovat zejména: 
název DS, právní formu a adresu sídla poskytovatele, adresu místa poskytování 
služby, kapacitu, datum zahájení poskytování služby a podmínky poskytování péče. 

J:  Evidence dětí: Poskytovatel péče o děti v dětské skupině bude povinen vést 
evidenci dětí v dětské skupině za účelem zajištění kvality poskytované péče, 
provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a pro účely kontroly podmínek poskytování péče97. V zákonu je stanoven 
obsah evidenčních záznamů. 

K: Výchovně vzdělávací plán: Poskytovatel bude mít povinnost vytvořit plán 
výchovy, který není přesně specifikován, ale má zohlednit potřeby dětí v DS podle 
věku, příp. potřeby zvláštní péče, např. vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí. 

L:  Pojištění: ZDS ukládá povinnost uzavření pojištění odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo zdraví (dítěte). Bez splnění této povinnosti nebude možné, aby 
zařízení bylo zapsáno do evidence poskytovatelů 

M: Postup při onemocnění dítěte: Bude uložena povinnost informovat rodiče a zajistit 
odbornou lékařskou pomoc, povinnost rodičů poskytnout relevantní informace o 
dítěti. 

N:  Smlouva o poskytování péče: V ZDS je podrobně stanoven povinný obsah smlou-
vy rodiče s DS. Před započetím poskytování služby péče o děti má poskytovatel s 
rodiči sepsat písemnou smlouvu. V té je podle zákona o dětské skupině třeba 
povinně uvést tyto údaje:  

a)  místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,  

b) výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba 
péče o dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,  

c)  podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu 
a věk dítěte,  

d) ujednání o dodržování vnitřních pravidel,  

e) ujednání o postupu při onemocnění dítěte  

f) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,  

g) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy. 

O:  Kontrola: Kontrolu hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz mají 
provádět krajské hygienické stanice, plnění podmínek a povinností stanovených v 
ZDS má kontrolovat Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. 

  

                                          
97  Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 

2014. Praha: MPSV. Důvodová zpráva, s. 89 
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P:  Správní delikty: 

Definovány jsou případy nedodržení podmínek a povinností, které jsou klasifiko-
vány jako přestupky nebo správní delikty. 

Stanoveny jsou též sankce za porušení podmínek poskytování služby. 

Správní delikty projednává Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty 
práce a krajské hygienické stanice. 

R:  Daňová zvýhodnění pro rodiče a poskytovatele: 

Definovány jsou podmínky slevy na dani za umístění dítěte pro rodiče. 

Definovány jsou též podmínky, kdy lze daňově uznat náklady na zajištění služeb 
DS ze strany zaměstnavatelů. 

4.2.5 Péče o děti mladšího školního věku - školní družiny a kluby 

Školní družina patří ke školským zařízením určeným pro zájmové vzdělávání 
žákům jedné nebo několika škol. Činnost probíhá ve dnech školního vyučování, 
případně o školních prázdninách, což však v praxi nebývá příliš rozšířené, po projed-
nání se zřizovatelem totiž může ředitel provoz družiny v době školních prázdnin 
přerušit. Školní družina může vykonávat činnost pro své účastníky (včetně jejich 
zákonných zástupců) i ve dnech pracovního volna. 

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení výchovné, vzdělávací a zájmové 
činnosti spolu s využitím otevřené nabídky spontánních činností. Družina umožňuje 
účastníkům také odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.  

Družina je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K 
pravidelné denní docházce lze přijímat i děti z přípravných tříd základní školy a žáky 
druhého stupně základní školy, pokud nedocházejí do školního klubu.  

Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení, která 
se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. S ohledem na druh vykonávané činnosti 
účastníků, jejich případné speciální vzdělávací potřeby a zejména s ohledem na jejich 
bezpečnost stanoví ředitel nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka 
(vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). 

Školní klub je určen přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáky 
nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků 
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a poskytuje zájmové vzdělávání 
obdobně jako školní družina. Klub stejně jako družina vykonává činnost ve dnech 
školního vyučování, případně ve dnech, kdy školní vyučování neprobíhá, a to včetně 
školních prázdnin. Účastníkem školního klubu může být i žák prvního stupně základní 
školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny (vyhláška č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání). 

Ve školním roce 2012/2013 bylo v České republice 3 974 školních družin, do 
kterých bylo zapsáno 269 935 žáků. Podíl žáků docházejících do družin z počtu žáků 1. 
stupně základních škol představoval 55,3 %. Školních klubů bylo v tomtéž roce 526 se 
44 950 zapsanými žáky. Podíl žáků ve školních klubech z počtu všech žáků 2. stupně 
ZŠ, nižších ročníků víceletých středních škol a konzervatoří činil 12,5 %. Průměrný 
počet žáků na 1 školní družinu je 68, průměrný počet žáků na 1 školní klub je 86. 
Vzhledem k celkovému počtu 4 090 základních škol v ČR existuje školní družina při 
97,0 % škol a školní klub při 12,9 % škol. Zřizovatelem školní družiny je v převážné 
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většině případů obec (91 %), v 6 % je zřizovatelem kraj, zbylý podíl spadá do 
působnosti soukromníků, církví a MŠMT. V případě školních klubů je zřizovatelem obec 
v 84 % případů a kraj v 7 % případů, zbylý podíl opět připadá na soukromníky, církve 
a MŠMT.  

V souvislosti s dorůstáním početnějších ročníků minulého desetiletí do věku 
školní docházky vzrůstají počty školáků, a tím i zájemců o školní družiny. Projevuje se 
to již vzrůstajícím počtem dětí na jednu družinu (z 52 ve školním roce 2003/04 na 68 
ve školním roce 2012/1398). Stále méně škol je schopno zajistit družinu pro děti 
čtvrtých i třetích tříd. Vzhledem k tomu, že současně klesá početnost ročníků dětí 
v předškolním věku, je nejen žádoucí, ale otevírá se jistý prostor pro to, aby obce a 
města zaměřily pozornost na rozšíření služeb denní péče pro děti (mladšího) školního 
věku. Jednou z možností je budovat a podporovat vznik takových prostor, které budou 
moci být využívány a přizpůsobovány podle měnících se potřeb pro děti různého věku 
zhruba od jednoho do deseti let věku, tedy buď pro zařízení předškolní péče nebo pro 
zabezpečení a výchovu školních dětí po vyučování. 

 

Možnosti obcí v této oblasti: 

- Ačkoli jsou družiny zřizovány při většině škol, ne vždy je jejich kapacita dostatečná 
a velmi často jsou primárně určeny pro nejnižší ročníky prvního stupně základního 
vzdělávání. Obce v roli zřizovatelů základních škol by měly podporovat dostupnost 
této služby pro všechny zájemce z řad dětí z prvního stupně, případně formou 
školních klubů i pro starší děti. Tyto děti zaměstnaných rodičů v době mimo školní 
vyučování často potřebují v zájmu zajištění jejich bezpečnosti a rozvoje kontinuální 
a komplexní péči nikoli jen formou časově omezených kroužků a dalších volnočaso-
vých aktivit. Z tohoto hlediska plní družiny nezastupitelnou roli, neboť rodiče často 
nemají jinou možnost, jak tuto péči o děti v době po vyučování, před příchodem ze 
zaměstnání zajistit.  

- Obce by měly průběžně zjišťovat zájem a aktuální naplněnost kapacit družin a 
dalších zařízení a flexibilně na danou situaci reagovat. 

Školní družina v obci s 3,5 tisíci obyvateli je v provozu od pondělí do pátku od 
11:30 do 15:30 hodin. Ředitelství školy průběžně zjišťuje zájem o docházku a 
v případě potřeby je připraveno rozšířit provoz i na ranní hodiny. Vzhledem 
k tomu, že poptávka po službách ranní družiny je dosud nízká, snaží se 
zřizovatel nabídnout zájemcům jinou, alternativní možnost. Děti tak v současné 
době v ranních hodinách docházejí namísto družiny do mateřské školy.  

(obec se 4 tisíci obyvateli) 

4.3 Související právní předpisy  

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) 

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

                                          
98  Vývojová ročenka školství 2003/04–2012/13. http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-

skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2003-04-2012-13  
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zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách) 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů  

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů  

zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 

vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 
343/2009 Sb. 

vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve 
znění dle vyhlášky č. 602/2006 Sb. 

vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností 
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5. Zaměstnanost 

Zaměstnanost je komplexní oblastí, ve které sehrává podstatnou roli řada 
strukturálních faktorů i regionálních podmínek. Zaměstnanost bezesporu úzce souvisí 
s ekonomickým a hospodářským vývojem státu i světových ekonomik, s mezinárodní i 
národní legislativou, ale také s regionálními podmínkami. Situace v oblasti zaměstna-
nosti se tak liší nejenom mezi kraji České republiky, ale také mezi jinak definovanými 
oblastmi (např. podle převažující oblasti odvětví - průmyslové zóny oproti zeměděl-
ským oblastem) i mezi obcemi s různým počtem obyvatel a charakterem (krajské 
město, ORP, běžná obec).  

Tato kapitola se nebude věnovat otázce zaměstnanosti v celé její šíři, zaměří se 
naopak na možnosti obcí v této oblasti, a to primárně k vybraným skupinám obyvatel, 
které jsou více ohroženy na trhu práce.  

 Rozvoj místní zaměstnanosti může probíhat prostřednictvím zapojení místních 
aktérů do přípravy, řízení a provádění politik v oblasti zaměstnanosti, do kterých 
spadá celá škála aktivit, jejichž úkolem je vytvoření pracovních míst, řešení problémů 
s nezaměstnaností, zvyšování adaptability, motivování k větší iniciativě, pomoc se 
začleňováním a odstraňováním nerovností. Na těchto aktivitách by se měli podílet 
nejen místní úřady a státní orgány, ale také místní zaměstnavatelé a hospodářské 
komory a jiné profesní instituce, odbory a nevládní organizace. (Praktická příručka pro 
tvorbu strategie místní zaměstnanosti v České republice99). 

Jedním z důležitých kroků je tedy mobilizace místních aktérů, iniciování a 
přizpůsobování jednotlivých akcí a opatření tomu, aby co nejlépe odpovídaly potřebám 
zaměstnanosti v daném místě a daným regionálním podmínkám a možnostem. Obce 
spolu s místními aktéry v tomto mohou sehrávat důležitou úlohu a takovýto přístup 
může napomoci řešení dlouhotrvajících problémů s nezaměstnaností, nedostatečnou 
kvalifikací a nerovností určitých skupin na trhu práce.  

V oblasti zaměstnanosti může obec svá opatření směřovat jednak přímo na 
vybrané jedince či skupiny obyvatel (skrze nabídku poradenství, rekvalifikačních kurzů 
apod.) a jednak na zaměstnavatele (prostřednictvím jejich motivace k vytváření příz-
nivého pracovního prostředí pro jednotlivce, příp. skupiny osob, zvyšování informova-
nosti o existujících legislativních možnostech i možnostech financování jednotlivých 
typů opatření). Samostatnou záležitostí může být podpora pracovního uplatnění určité 
osoby na daném obecním či městském úřadě.  

5.1 Podpora zaměstnanosti na úrovni obcí dle výsledků 
dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření na obecních úřadech bylo zjišťováno, do jaké míry obec 
podporuje pracovní příležitosti matek s malými dětmi, osob s nízkou kvalifikací či osob 
se zdravotním postižením, a to v obci či regionu. Na úvod zdůrazněme, že podpora 
zaměstnanosti jmenovaných skupin osob v obci či regionu uspokojivě funguje pouze 
minimálně, ve dvou až pěti obcích ze sta. Ve většině obcí podpůrná opatření chybějí a 
byla by potřeba zavést (obce s 500 až 999 obyvateli tuto problematiku řeší ze všech 
nejčastěji). Ve větších obcích se s různými opatřeními na podporu zaměstnanosti 

                                          
99  Dostupné na: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3449&langId=cs 
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setkáváme častěji, ovšem tato opatření často nepokrývají reálné potřeby v regionu. Ve 
větších obcích si přitom jejich zástupci jasně uvědomují, že určitá podpůrná opatření 
jsou nezbytná. Naproti tomu obce do 499 obyvatel častěji než ostatní žádná opatření 
nemají a nevyžadují. 

Opatření usnadňující pracovní uplatnění matek s malými dětmi chybí téměř 
ve dvou třetinách obcí, přičemž až ve třech čtvrtinách obcí s 500 až 999 obyvateli. 
Naproti tomu pětina obcí určitá opatření realizuje, ale ta nedostačují poptávce. 
Nejčastěji tuto nedostatečnou nabídku řeší v největších obcích - ve zhruba polovině 
obcí s 10 000 a více obyvateli a v necelé třetině obcí s 2 000 až 9 999 obyvateli (viz 
graf č. 5.1). Naopak, zástupci nejmenších obcí do 499 obyvatel potřebnost konkrétních 
opatření napomáhajících matkám s dětmi ke (znovu)zapojení na trh práce často 
podceňují, resp. označují je za nepotřebná. V části dotázaných obcí může tento názor 
souviset s věkovou strukturou jejich obyvatel, kdy je v obci pouze minimum rodin 
s malými dětmi a s potřebou řešit otázky znovuzapojení pečujících rodičů na trh práce 
se zde příliš často nesetkávají. Obecně je však situace pro rodiče v malých obcích 
často ztěžována absencí mateřských škol i pracovních příležitostí a nutností dojíždět za 
prací do okolních obcí, což klade na rodiče menších dětí při snaze skloubit pracovní a 
rodinnou sféru značné nároky časové i finanční.  

Celkově jen velmi nízké procento dotázaných zástupců obcí deklaruje dostateč-
nost opatření podporujících pracovní příležitosti matek s malými dětmi. Pro zjištění 
krajských rozdílů jsme porovnali pouze odpovědi vyjadřující nerovnost nabídky a 
poptávky (z důvodu nižší četnosti ostatních variant), tzn., že opatření v obci jsou, ale 
nedostatečná a opatření nejsou, ale byla by potřeba. Z tohoto hlediska se vyčlenil kraj 
Moravskoslezský a Hl. m. Praha s vyšší poptávkou po již existujících opatřeních a kraj 
Olomoucký (resp. oblast Střední Morava) s častější nutností zavedení určitých 
podpůrných opatření. 

 

Graf č. 5.1 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
pracovních příležitostí pro matky s malými dětmi a do jaké míry odrážejí jejich 
potřeby? (podle velikosti obce, v %)  
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Zlepšit možnosti vstupu na pracovní trh lidem s nízkou kvalifikací se úspěšně 
daří jen čtyřem obcím ze sta. 27 % obcí se sice pomocí určitých opatření snaží 
podporovat pracovní příležitosti pro nízkokvalifikované osoby, ale jejich potřeby 
nepokrývá dostatečně. S touto nepříznivou situací se přitom potýká více jak třetina 
obcí s 1 000 až 9 999 obyvateli a více než polovina obcí s 10 000 a více obyvateli (viz 
graf č. 5.2). Nejčastěji však v obcích konkrétní opatření zcela scházejí, nejzřetelněji je 
tomu v obcích s 500 až 999 obyvateli (64 %). Nejmenší obce patří opětovně k těm 
nejméně aktivním, neboť často žádná opatření nezavádějí, protože je dle svého názoru 
nepotřebují. Krajské, resp. oblastní třídění diferencovalo podobně jako v předchozím 
případě Moravskoslezsko (s častěji nedostatečným pokrytím potřeb daných osob) a 
Střední Moravu (s četnějším voláním po realizaci zatím neexistujících opatření).  

 

Graf č. 5.2 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
pracovních příležitostí pro osoby s nízkou kvalifikací a do jaké míry odrážejí 
jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

Nabídka pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
s velikostí obce zpravidla roste, její dostatečnost však nikoli. Z největších obcí dokonce 
téměř 60 % nedokáže svými opatřeními uspokojit poptávku těchto osob po pracovním 
uplatnění (viz graf č. 5.3). Na druhou stranu obce do 499 obyvatel se častěji než 
ostatní řadí k těm, které žádná opatření nepotřebují. V průměru nejčastěji (58 %) dle 
dotázaných zástupců obcí opatření v jejich obci chybí, byla by však potřeba, v závislosti 
na velikosti obce je tato situace pak nejčastější v obcích od 500 do 999 obyvatel 
(70 %). V regionálním pohledu je to především Hl. m. Praha a v Moravskoslezsko, kde 
sice existují opatření na podporu pracovních příležitostí osob se zdravotním postižením, 
tato však nejsou dostatečná na pokrytí reálných potřeb.  
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Graf č. 5.3 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a do jaké míry 
odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 

5.2 Slučitelnost profesní a soukromé sféry a podpora 
pracovního uplatnění rodičů malých dětí 

Podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí patří v České republice již 
několik let mezi priority Ministerstva práce a sociálních věcí (viz Národní koncepce 
rodinné politiky z roku 2005). V České republice nejsou v porovnání s jinými zeměmi 
příliš využívány některé nástroje napomáhající snadnější slučitelnosti pracovního a 
osobního života, jako je práce na částečný úvazek, práce z domova, pružná pracovní 
doba či její další úpravy. V důsledku má tato situace negativní dopad na udržení 
kontaktu s povoláním, pokud musí zaměstnance nebo zaměstnankyně krom své práce 
naplňovat podstatnou pečovatelskou roli (nejčastěji v péči o malé děti, ale např. také 
v péči o jiného člena rodiny v případě jeho nesoběstačnosti). To se negativně projevuje 
jak v obtížnějším návratu do zaměstnání, tak v možnostech profesního růstu. 

Podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života jsou tvořeny souhrnem 
nástrojů, které mají v prvé řadě zajistit možnost výdělečné aktivity rodičů dětí, které 
ještě vyžadují dohled dospělé osoby (formou služeb péče o děti), možnost přizpůsobo-
vat zaměstnání měnícím se potřebám rodiny a možnost přerušení výdělečné činnosti z 
důvodu péče o dítě / závislou osobu včetně umožnění návratu na trh práce podle 
potřeb pečujících osob (instituty mateřské a rodičovské dovolené, péče o nemocné 
dítě či nesoběstačnou osobu). Nedílnou součástí je také systém finanční podpory rodin 
v různých životních fázích a situacích (systém státní sociální podpory, nemocenského 
pojištění, daňový systém aj.). 

V této kapitole se nebudeme věnovat celému systému opatření napomáhajících 
harmonizaci práce a rodiny, které jsou ústředním tématem státní rodinné politiky. 
Zaměříme se naopak především na oblasti, ve kterých je podstatná role lokální rodinné 
politiky při hledání možností podpory pracovního uplatnění pečujících osob, a to jak 
obcemi samotnými, tak za spolupráce s dalšími místními aktéry.  
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Jednou z podstatných podmínek na lokální úrovni je dostupnost (teritoriální, 
časová a finanční) služeb péče o děti, které zaměstnaným rodičům umožní návrat na 
trh práce (o možnostech obce a místních aktérů viz kapitola 4). Patří sem také hlavní 
soubory nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené (nejen) na rodiče - rekvalifi-
kace a flexibilní formy zaměstnání, v řadě případů je klíčovou podmínkou přístup 
zaměstnavatelů, nastavení firemní kultury a klimatu. 

Mezi nástroje, které mohou pracujícím rodičům napomoci při slaďování práce a 
rodiny, patří flexibilní pracovní uspořádání s různými možnostmi úpravy pracovní 
doby (částečné úvazky, sdílené pracovní místo, pružná pracovní doba, stlačený 
pracovní týden, práce z domova aj.). Pokud jsou tyto nástroje zaměstnavateli využí-
vány zodpovědně, přispívají často k vyšší produktivitě a loajálnosti zaměstnanců a 
zaměstnankyň k organizaci, což mimo jiné dokládají také zkušenosti firem, které se 
úspěšně účastní soutěží Firma roku: Rovné příležitosti nebo Společnost přátelská 
rodině.100  

Dalšími nástroji sehrávajícími důležitou úlohu při harmonizaci práce a rodiny 
jsou zaměstnanecké a rodinné benefity, například: 

-  oblast podpory služeb péče o děti (příspěvky na hlídání dětí, na služby péče o děti, 
vlastní firemní zařízení péče o děti),  

-  příspěvky na volnočasové aktivity dětí, na zabezpečení péče o děti v mimoškolní 
době, případně přímo jejich pořádání (např. prázdninové pobyty, letní a zimní 
tábory pro děti, volnočasové aktivity pro děti), 

-  firemní akce pro zaměstnance a jejich rodiny, 

-  volno (placené či neplacené) na rodinné záležitosti či tzv. sick days - krátkodobé 
placené volno v případě nemoci, 

-  příspěvky na rekreační, sportovní nebo kulturní aktivity. 

Soubory podobných opatření nejen že přispívají k usnadnění slaďování pracov-
ního a soukromého života zaměstnanců, ale v případě rodičů pečujících o malé děti 
mohou ulehčit jejich návrat do zaměstnání z mateřské a rodičovské dovolené včetně 
možné motivace k dřívějšímu návratu (především při podpoře služeb péče o děti) a 
pozitivně ovlivnit snižování absence v zaměstnání z důvodu nutnosti péče o dítě. 

Další z důležitých oblastí v rámci slaďování rodinného a pracovního života je 
přístup zaměstnavatelů k zaměstnankyním/zaměstnancům na mateřské nebo rodičov-
ské dovolené. Tzv. management mateřské a rodičovské dovolené je pro zaměstnava-
tele i zaměstnance podstatný především z důvodu udržení profesní kvalifikace a 
odbornosti zaměstnanců, jejich orientace v dění v organizaci a tím usnadnění hladkého 
návratu zpět do zaměstnání po několikaleté pauze. Organizace tím snižují ztráty 
investic vložených do lidského kapitálu svých zaměstnanců (spojené se zaučením či 
vyškolením na konkrétní pracovní pozici), neboť mohou získat zpět již osvědčené a 
loajální pracovnice/pracovníky. Důraz by měl být kladen především na udržování 
kontaktu s rodiči po dobu jejich pobytu na rodičovské dovolené, a to jak za účelem 
informovat se o rodinné situaci zaměstnanců, jejich plánech ohledně návratu zpět do 
zaměstnání či např. o jejich případném zájmu o spolupráci se zaměstnavatelem po 
dobu čerpání rodičovské dovolené, tak za účelem udržení informovanosti zaměstnance 
o profesním dění na pracovišti, novinkách v oboru, nových projektech a zakázkách 

                                          
100  Informace o soutěžích a oceněných firmách viz Gender Studies a Síť mateřských center, nebo stránky 

soutěží http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/ a http://www.familyfriendly.cz/. 
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apod. tak, aby po dobu své nepřítomnosti v zaměstnání neztratili zaměstnanci v těchto 
věcech přehled.  

 

Možnosti obcí v této oblasti: 

-  Pokud jde o zajištění dostupnosti služeb péče o děti, jsou hlavní možnosti obce 

obsahem kapitoly 4. Dalším opatřením na usnadnění situace pracujícím rodičům 
může být jednání obce jakožto zřizovatele služeb péče o děti a školských zařízení se 
zaměstnavateli v regionu o úpravě provozu těchto zařízení např. po dobu letních 
prázdnin v závislosti na celopodnikových dovolených, provozní doby v závislosti na 
směnném provozu či jiných specifikách. 

Středně velké město na základě důrazu kladeného na nutnost podpory sladění 
rodinného a pracovního života (především) v rodinách s dětmi předškolního 
věku navázalo spolupráci s velkými zaměstnavateli na svém území a přizpůso-
bilo provozní dobu jedné z mateřských škol v obci, do které chodí řada dětí 
zaměstnanců těchto podniků, potřebám pracovníků firem.  

(město s cca 35 tisíci obyvateli)  
 

- Obec jako zaměstnavatel může uplatňovat přístupy napomáhající slaďování pracov-
ních a rodinných povinností zaměstnanců úřadu, příp. zaměstnanců příspěvkových 
organizací. Krom řešení situace zaměstnanců tak může dát příklad také dalším 
zaměstnavatelům v regionu.  

Městský úřad velkého města s téměř 300 zaměstnanci umožňuje svým pracov-
níkům využívat širokou škálu úprav pracovní doby a dalších benefitů: přes 
nutnost zajistit v úředních hodinách všechny své funkce byla nalezena možnost 
využívat pružnou pracovní dobu (v úřední dny musejí být zaměstnanci na 
pracovišti v čase 8-17 hod., v neúřední dny v době 8-14 hod.), zavedl obdobu 
sick days nabízenou často soukromými společnosti, neboť umožňuje zaměst-
nancům čerpat pracovní volno bez náhrady mzdy nebo s možností napracování 
(v rozsahu maximálně 3 pracovních dnů v kalendářním roce) na domácí léčení 
bez nutnosti potvrzení od lékaře. Dále mohou zaměstnanci čerpat pracovní 
volno bez náhrady mzdy nad rámec své řádné dovolené (max. 5 pracovních 
dnů v kalendářním roce), pracovat na zkrácený úvazek, či studovat při 
zaměstnání. Mezi různé benefity lze zařadit finanční příspěvky na letní nebo 
zimní tábor, léčebný a ozdravný pobyt dětí, na školou organizovaný letní či 
zimní výcvikový kurz nebo zájezd do zahraničí v rámci výuky, finanční 
příspěvek při narození dítěte. Svým přístupem tak městský úřad nejen že 
podporuje harmonizaci práci a rodiny u svých zaměstnanců, ale prosazuje 
principy prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce.  

(město se 100 tisíci obyvateli) 
 

- Obec jako zaměstnavatel se může sama hlásit do soutěží a projektů organizovaných 
pro zaměstnavatele s cílem podpořit rozvoj prorodinných opatření a prosazování 
rovných šancí zaměstnanců a zaměstnankyň. 

V roce 2012 se město Hodonín přihlásilo do projektu „Audit rodina & zaměst-
nání“. V rámci něj mu byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR udělen 
základní  certifikát,  který dokládá, že  se město Hodonín úspěšně zapojilo do 
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programu pro rozvoj prorodinně orientované personální politiky, která se snaží 
o slaďování pracovního a rodinného života. V dalším roce se tak město jako 
zaměstnavatel bude snažit především o: podporu kontaktů s rodiči na rodičov-
ské dovolené formou účasti na firemních a vzdělávacích akcích, podporu 
prorodinného klimatu na městském úřadě např. formou firemních akcí pro 
zaměstnance s dětmi a vzdělávat vedoucí pracovníky v měkkých dovednos-
tech, nutných pro vedení rozmanitého týmu.  

(město s cca 25 tisíci obyvateli, http://www.hodonin.eu/rok-2012-byl-pro-
mesto-hodonin-opet-uspesny/d-1063641). 

 

- Obec může iniciovat, realizovat nebo podporovat opatření cílená na rodiče vracející 
se na trh práce nebo pečující doma o děti s cílem napomoci udržení či rozšíření 
jejich kvalifikace - nabídku poradenství, besed, kurzů případně rekvalifikací apod. 
Tyto činnosti mohou za podpory obce realizovat například mateřská a rodinná centra 
nebo subjekty zaměřující se na nabídku rekvalifikací a vzdělávání. Obec by také 
měla zmapovat, o jaké aktivity a programy by měli rodiče na jejím území zájem, 
a podle toho programy zacílit.  

Při veřejných debatách ve městě o velikosti okolo 25 tisíc obyvatel vyplynulo, 
že by rodiče velmi uvítali podporu a poradenství na téma slučitelnosti rodiny a 
zaměstnání, stejně tak jako podporu ostatních programů pro rodiče a 
organizací, které je poskytují. V tomto městě zároveň funguje služba 
rodinného poradenství a mediace, která se krom jiných oblastí zaměřuje také 
na poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Pro klienty poradny 
je zároveň možnost využít zdarma služby miniškolky. Tato služba funguje při 
Centru pro rodinu, které je zapojeno do komunitního plánování sociálních 
služeb ve městě, jeho zástupci se účastní pracovních skupin zaměřených na 
rodinu, děti a mládež i na seniory a osoby se zdravotním postižením a 
programy, které sdružení organizuje, jsou součástí oficiálního plánu Rady 
města.  

(město s 25 tisíci obyvateli) 
 

Řadu aktivit a opatření mohou obce cílit na zaměstnavatele ve svém regionu 
s cílem podporovat je při zavádění opatření pro snadnější slučitelnost práce a rodiny 
a podpory rovných příležitostí mužů a žen na pracovišti:  

- Podstatným prvkem při rozšiřování povědomí o potřebnosti a přínosech podpory 
slučitelnosti práce a rodiny jsou informační kampaně zaměřené na zaměstnavatele. 
Vzhledem k nízkému povědomí o možných nástrojích a jejich malému rozšíření je 
vhodné zaměstnavatele seznamovat především s co nejširší škálou existujících opat-
ření tak, aby mohl vzhledem ke své konkrétní situaci vybrat ta opatření, která jsou 
pro něj nejlépe aplikovatelná a o která mají zaměstnanci největší zájem. Obce by 
měly aplikovat proaktivní přístup k zaměstnavatelům ve svém regionu a volit různé 
nástroje, jakými budou zaměstnavatelé cíleně oslovováni a informováni. Řada 
z těchto aktivit přitom nemusí vyžadovat prostředky z obecního rozpočtu, neboť 
zaměstnavatelé mohou být oslovováni např. prostřednictvím obecních zpravodajů, 
internetových stránek města, elektronickou poštou apod. Mezi další nástroje propa-
gace tématu slaďování rodinného a pracovního života může být zařazeno: pořádání 
konferencí, workshopů, seminářů či kulatých stolů, vzdělávání zástupců zaměstna-
vatelů v problematice slaďování rodinného a pracovního života či mediální kampaně. 
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Zaměstnavatelé často vítají také příklady dobré praxe jako inspiraci k zavádění 
opatření podporujících slaďování rodinného a pracovního života a rovné příležitosti.  

- Jednou z možností je propagace soutěží zaměřených na udělování ocenění zaměst-
navatelům v oblasti slaďování rodinného a pracovního života101 a podpora (například 
mediální) zaměstnavatelů při zapojení do auditů/soutěží, či přímo pořádání soutěží 
zaměřených na ocenění místních zaměstnavatelů za jejich přístup k rodinám 
zaměstnanců.  

Město Hodonín ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči vyhlásilo 
v roce 2010 soutěž Společnost přátelská rodině. V této soutěži byli oceněni 
zaměstnavatelé (firmy a organizace sídlící na území města), kteří podporují 
rodiny a rodinný život svých zaměstnanců a hodonínské rodiny obecně. Město 
ve své koncepci rodinné politiky do budoucna i nadále počítá s podporou firem 
v této oblasti.  

5.3 Podpora pracovních příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je dlouhodobě věnována pozor-
nost již na vládní úrovni (viz Národní plány, které formulovaly politiku státu ve vztahu 
ke zdravotně postiženým občanům, v nichž byla pro jednotlivá ministerstva stanovena 
konkrétní opatření). V průběhu posledních let došlo v této oblasti k řadě legislativních 
změn, které se dotkly jednotlivých nástrojů a opatření finančního i nefinančního 
charakteru. Stále však přetrvává nepříznivá situace v zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením a na tuto situaci i nutnost revidovat systém podpory zaměstnanosti 
reaguje také Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2010-2014. Vedle zákonem stanovených možností a souvisejících 
systémů (daňových, sociálních) však může být řada konkrétních aktivit a opatření 
iniciována, podporována a realizována na lokální úrovni, neboť v této oblasti sehrávají 
vedle úřadů práce a zaměstnavatelů podstatnou roli také neziskové organizace a 
sociální služby, jejichž činnost mohou obce podporovat různými nástroji. 

Základní přehled sociálních služeb a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 
které jsou využitelné pro aktivizaci a pracovní začlenění lidí se zdravotním postižením, 
je znázorněn na následujícím schématu. Autor v tomto modelu uvádí, jak by mohla 
v ideálním případě vypadat cesta k pracovnímu začlenění člověka s postižením 
(konkrétně s mentálním) v období časné dospělosti (Šesták, 2007): sociální služba 
(centrum denních služeb, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) - pracovní 
rehabilitace (příprava na pracovní uplatnění, kvalifikace, rekvalifikace) - chráněná 
dílna, pracovně rehabilitační středisko - podporované zaměstnávání - volný trh práce, 
zaměstnání u běžného zaměstnavatele. 

Systém by měl být tak provázaný, aby umožnil jedinci krátkodobé nebo 
dlouhodobé setrvání na některém z jeho stupňů nebo v případě potřeby umožnil i 

                                          
101  Například Gender Studies uděluje prestižní ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, a to již od roku 2004 

(podrobněji http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/). Obdobné ocenění uděluje rovněž od roku 2004 také 
Síť mateřských center, o.s., pod názvem Společnost přátelská rodině, s cílem motivovat zaměstnavatele 
k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich 
zaměstnanců a zaměstnankyň (podrobněji http://www.familyfriendly.cz/). 
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návrat na předchozí stupeň. Stejně tak by mělo být možné s ohledem na individuální 
schopnosti, možnosti a dovednosti jedince kterýkoliv stupeň vynechat. 

 

Schéma č. 5.1 Model pracovního začlenění člověka s postižením 

 
Zdroj: Šesták, J., 2007 

 

Charakterizujeme-li stručně jednotlivé stupně systému vzhledem k aktivizaci 
osob se zdravotním postižením ve vztahu k jejich pracovnímu uplatnění, pak na 
počátku cesty postiženého člověka za pracovním uplatněním stojí dva základní typy 
sociálních služeb - služby sociální péče a služby sociální prevence, jejichž úkolem jsou 
mimo jiné vzdělávací a aktivizační činnosti či podpora samostatnosti a podpora 
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.  

 

Služby sociální péče 

V centrech denních služeb (sociální služba vymezená § 45 zákona o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb.) se poskytují ambulantní služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto 
základní činnosti:  

a)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
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e) sociálně terapeutické činnosti, 

f)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Osobní asistence je terénní služba (vymezená § 39 zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb.) poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v 
přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba 
obsahuje zejména tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně, 

c) pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

 

Služby sociální prevence 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní sociální služby (vymezené § 67 
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné 
na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná 
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 
pracovní terapie. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c)  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

 

Cílem služby je především vytvoření, obnovení, udržování a zdokonalování 
pracovních návyků a dovedností, které by v budoucnu mohly umožnit nebo ulehčit 
člověku se zdravotním postižením uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. 
Logickým navazujícím stupněm této služby je zaměstnání v chráněné dílně nebo na 
otevřeném trhu práce. 

Sociální rehabilitace (vymezená § 70 zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb.) je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a 
dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 
potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a 
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ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech 
sociálně rehabilitačních služeb.  

Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto 
základní činnosti: 

a)  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitač-
ních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní 
činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

 

Na pomezí sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a nástrojů politiky 
zaměstnanosti (dle zákona č. 435/2004 Sb.), často financované z jednoho nebo 
druhého zdroje, a profesní přípravy stojí „tranzitní program“ a „podporované 
zaměstnávání“. Tyto služby poskytují většinou nestátní neziskové organizace (ob-
čanská sdružení, obecně prospěšné společnosti) či církevní právnické osoby, které 
pomáhají člověku znevýhodněnému z důvodu zdravotního postižení nalézt a udržet si 
práci na otevřeném trhu práci a za stejných platových podmínek jako člověk bez 
postižení (Šesták, J.. 2007). 

V rámci sociální rehabilitace je možné zavádět jak tranzitní program, tak 
podporované zaměstnávání. Tranzitní program je systém přípravy a podpory při 
přechodu ze školy do dalšího života, v oblastech dalšího studia, zaměstnání, aktivit pro 
volný čas, soběstačnosti v běžných denních činnostech, bydlení, mezilidských vztahů a 
osobního rozvoje. Tranzitní program je služba, která by díky individuální praxi a 
nácviku pracovních a sociálních dovedností měla vyústit v možnost zaměstnání na 
otevřeném trhu práce a díky nabytým dovednostem napomoci k udržení zaměstnání. 
Je určen pro ty, u kterých je předpoklad, že budou po ukončení studia potřebovat 
individuální podporu při hledání a udržení vhodného zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. 

Podporované zaměstnávání102 je komplexem služeb, jehož cílem je poskyt-
nout jedinci podporu pro nalezení a udržení místa na otevřeném trhu práce za 
odpovídajících platových podmínek. Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrov-
návání příležitostí lidí, kteří mají v důsledku zdravotního postižení nebo jiných 
znevýhodňujících faktorů ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho 
mohou být (jsou) omezeni ve svém společenském uplatnění. V rámci podporovaného 
zaměstnávání je poskytována podpora rovněž zaměstnavatelům. Služba je určena 
lidem, jejichž schopnosti získat a zachovat si zaměstnání v běžném pracovním 

                                          
102  Více informací - Česká unie podporovaného zaměstnávání, http://www.unie-pz.cz/ 
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prostředí jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální, 
dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu před i po nástupu do práce.  

Pracovní rehabilitace je dle zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb. § 69 -
§ 74, § 109, § 110) charakterizována jako souvislá činnost zaměřená na získání a 
udržení vhodného zaměstnání pro osobu se zdravotním postižením. Pracovní rehabili-
taci na žádost osoby se zdravotním postižením zabezpečuje místně příslušný úřad 
práce a zároveň i hradí náklady s ní spojené. Pracovníci úřadu práce sestaví pro 
zájemce o pracovní rehabilitaci individuální plán s ohledem na zdravotní stav žadatele, 
jeho schopnost vykonávat soustavnou pracovní činnost, kvalifikaci a s ohledem na 
aktuální situaci na trhu práce. Pracovní rehabilitace zahrnuje poradenskou činnost 
zaměřenou na volbu vhodného povolání, teoretickou a praktickou přípravu pro 
zaměstnání, která v sobě dále zahrnuje přípravu na budoucí povolání podle zvláštních 
právních předpisů (např. školského zákona), přípravu k práci a specializované 
rekvalifikační kurzy. 

 

Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí:  

a)  na pracovištích zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu 
této osoby; příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta, 

b)  na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo 

c)  ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a nábo-
ženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob. 

Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se 
zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na tuto přípravu. 

Dalším z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou chráněné dílny a 
chráněná pracovní místa, jejichž prostřednictvím lze umožnit lidem se zdravotním 
postižením pracovní uplatnění. Chráněnou pracovní dílnu vymezoval zákon o zaměst-
nanosti č. 435/2004 Sb. (§ 76) jako pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáváno 
nejméně 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením a které je vymezené na 
základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode 
dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce 
příspěvek. 

Chráněné pracovní místo je vymezeno jako pracovní místo vytvořené zaměstna-
vatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem 
práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne 
sjednaného v dohodě a stejně jako u vytvoření chráněné dílny může při vytvoření 
nového chráněného pracovního místa zaměstnavatel požádat příslušný úřad o poskyt-
nutí příspěvku. 

V rámci sociální reformy došlo s účinností od roku 2012 ke změnám podmínek 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Došlo ke sjednocení institutu chráněné 
pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa. Zároveň je od 3. čtvrtletí 
roku 2012 příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle       
§ 78 zákona o zaměstnanosti poskytován pouze zaměstnavatelům zaměstnávajícím na 
chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celko-
vého počtu zaměstnanců. Nová právní úprava také stanovuje, že příspěvkem budou 
hrazeny prostředky vynaložené na mzdy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených 
mzdových nákladů, maximálně však 8 tisíc korun měsíčně. Po 12 kalendářních měsících 
obsazení chráněného pracovního místa vzniká zaměstnavateli nárok na zvýšení pří-
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spěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým na zaměst-
návání OZP, ale nejvýše 2 tisíce korun měsíčně na jednu OZP. (http://socialnireforma. 
mpsv.cz/cs/57) 

Dochází také k omezení maximální částky příspěvku na částečnou úhradu 
provozních nákladů již zřízeného nebo nově vytvořeného pracovního místa na 
48 000 Kč ročně, dříve mohla roční výše příspěvku činit maximálně trojnásobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku. 

 

Možnosti obcí v této oblasti: 

-  Zajištění dostupnosti kariérního, právního a finančního poradenství, neboť osoby se 
zdravotním postižením a jejich rodiny mohou postrádat podstatné informace o 
možnostech, právech a nárocích s ohledem na jejich možné pracovní uplatnění. 
Obce by se měly snažit o dostatečnou informovanost občanů se zdravotním postiže-
ním o existujících možnostech jejich pracovního zapojení, především prostřednictvím 
sociálního odboru a v návaznosti na spolupráci s úřadem práce, ale také prostřed-
nictvím informačních kanálů používaných obecním úřadem.  

-  Obce by měly dbát také na obecné zvyšování povědomí o potřebách osob se 
zdravotním postižením v oblasti profesního uplatnění a jeho různých možnostech, ať 
již mezi zaměstnavateli v regionu, tak mezi všemi obyvateli.  

-  Zaměstnáním osob se zdravotním postižením na obecním úřadě nebo v příspěvko-
vých organizacích obce. 

-  Finanční podpora organizací poskytujících služby zaměřené na aktivizaci osob se 
zdravotním postižením a jejich podporu při hledání pracovního uplatnění formou 
dotačních a grantových programů obce. 

-  Nefinanční, materiální a hmotná podpora zaměstnavatelů a organizací zaměřujících 
se na možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Např. formou 
zvýhodněného pronájmu obecních prostor, podporou vybavení služeb/chráněných 
dílen, materiálními dary potřebnými k realizaci služby, které mohou být pořízeny 
přímo obecním úřadem, nebo může obec organizovat či zaštítit jejich sbírku.  

-  Motivace, podpora a poradenství zaměstnavatelů, kteří by mohli osoby se zdravot-
ním postižením zaměstnat, především v oblasti hledání vhodné pracovní náplně, 
administrativních náležitostí vč. zprostředkování případného kontaktu s pora-
denskými společnostmi zaměřujícími se na oblast podporovaného zaměstnávání a 
s příslušnými pracovníky úřadu práce, s orientací v oblasti zaměstnávání lidí se 
zdravotním postižením aj.  

-  Podpora chráněných dílen formou šíření informací mezi ostatní subjekty v obci a 
občany, seznamování s činností chráněných dílen i s možnostmi, jakým způsobem je 
podpořit, např. v obecních novinách, na informačních nástěnkách či prostřednictvím 
jiných běžně užívaných informačních kanálů. Možností je též např. umístění reklamy 
na výrobky či služby chráněných dílen na stránkách obce či na jiných materiálech 
vydávaných obcí.  

-  Odběr výrobků nebo služeb chráněných dílen a pracovišť lze využít jako náhradní 
plnění povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním 
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postižením.103 O tomto a jiných formách podpory mohou obce informovat zaměst-
navatele ve svém regionu, obce však mohou být také důležitým odběratelem 
výrobků a služeb a tím fungování chráněných dílen přímo podporovat. 

Výnosy z výrobků a služeb chráněných dílen jsou důležitým zdrojem finančních 
prostředků pro samotnou existenci a provoz Domova sv. Anežky v Týnu nad 
Vltavou, neboť v roce 2011 dosáhl objem vlastních výnosů výše 3,84 miliónu 
Kč a tvořil tak 36 %  příjmů společnosti. V roce 2011 bylo v chráněných dílnách 
zaměstnáno 31 osob se zdravotním postižením, z toho 14 lidí s těžším 
zdravotním postižením. Provozovány jsou chráněná keramická dílna, truhlář-
ská dílna, tkalcovská dílna, chráněná dílna zabývající se potiskem reklamních 
předmětů a chráněné pracoviště Farmáři, které se věnuje údržbě ploch, zeleně 
a úklidu. Vedle soukromých firem a neziskových organizací patří k významným 
odběratelům také město Týn nad Vltavou, kde chráněné dílny sídlí, které 
v roce 2011 odebralo výrobky a služby za bezmála 400 tisíc Kč. Jednalo se 
především o nábytek, mobiliář, keramiku, novoročenky, ale také o údržbu 
dětských hřišť.  

(město s 8 tisíci obyvateli, Výroční zpráva 2011 Domov sv. Anežky, o.p.s.104) 
 

-  Při hledání práce je pro osobu se zdravotním postižením velmi podstatná úroveň 
soběstačnosti, resp. rozsah požadované asistence a další požadavky závisející na 
druhu postižení (např. nutnost adaptace pracovního místa, nutnost přizpůsobit 
rozsah a časové rozložení práce specifikům zdravotního stavu apod.). Pro osoby, 
které musejí využívat kompenzační pomůcky je podstatnou podmínkou úspěšného 
pracovního zapojení také možnost bezbariérového pohybu po obci a dostupnost 
bezbariérové dopravy tak, aby byl jedinec schopen se do práce dopravit. Možnosti 
obcí v zajištění bezbariérového pohybu občanů jsou blíže popsány v kapitole 8.  

5.4 Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na 
trhu práce z jiných důvodů (nízké vzdělání, ohrožení 
sociálním vyloučením aj.)  

Vysoká nezaměstnanost v některých regionech a mezi některými skupinami 
obyvatelstva je často dlouhodobá nebo opakovaná a má nejen na obyvatele, ale také 
na dané oblasti či regiony řadu negativních dopadů. Mezi typické příklady patří 
obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit či osoby sociálně znevýhodněné, které je 
možné charakterizovat nízkým vzděláním, nízkým nebo žádným příjmem, předlužeností 
a obecně nízkým sociálním statusem. Vysoká míra nezaměstnanosti má pak řadu 
příčin, jak vnějších (zejména demotivující sociální systém, nedostatečně efektivní vyu-
žívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, malá flexibilita v oblasti pracovně-
právních vztahů a především v oblasti odměňování, různé formy diskriminace na trhu 

                                          
103  Zákon č. 435/2004 Sb. v § 81 ukládá zaměstnavatelům, kteří mají v průměrném ročním přepočteném 

počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením ve výši povinného podílu 4 % na celkovém počtu zaměstnanců. Povinnost zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením ve výši povinného podílu může zaměstnavatel plnit třemi způsoby či jejich 
vzájemnými kombinacemi, které stanovuje § 81 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: 1. Zaměstnání 
osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, 2. Náhradní plnění - odebírání výrobků nebo služeb 
od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, 3. Odvod do státního rozpočtu. 

104  http://www.anezka-tyn.cz/file.php?nid=3654&oid=2812661 
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práce), tak vnitřních (zejména nedostatečná kvalifikace a nízká úroveň vzdělání, ztráta 
pracovních návyků, nedostatečné sociální kompetence i předlužení) (Agentura pro 
sociální začleňování - http://www.socialni-zaclenovani.cz/). 

Sociálně znevýhodnění jedinci také často zastávají marginální pozice na trhu 
práce, vykonávají především sezónní a příležitostné práce, pro něž jsou příznačné 
nechráněné pracovněprávní vztahy s nízkými výdělky a vysokým rizikem ztráty 
pracovního místa. 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti existují nástroje aktivizace osob znevý-
hodněných na trhu práce a dlouhodobě nezaměstnaných (rekvalifikace, investiční 
pobídky, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce aj.). Důležitou 
roli mají také služby pracovního a kariérního poradenství, možnosti, které nabízí 
sociální podnikání (sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společ-
nosti a životnímu prostředí, hraje důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní 
příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním, pod-
statou sociálního podnikání je to, že zisk je z větší části použit pro další rozvoj 
sociálního podniku) či podpora malého a středního podnikání. Významnou roli hraje 
také návaznost programů na podporu zaměstnanosti na vzdělávací programy, podpora 
projektů usnadňujících vstup mladých lidí na trh práce nebo důraz na nabídku 
rekvalifikací odpovídající na konkrétní potřeby trhu práce v regionu a volná pracovní 
místa. 

 

Možnosti obcí v této oblasti 

-  Ve spolupráci s úřadem práce mohou obce využívat institut veřejně prospěšných 
prací. Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí nebo ve 
prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstna-
vatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k 
pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na 
základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout 
příspěvek, a to až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů. Lidé často 
nacházejí uplatnění v rámci veřejně prospěšných prací pro obecní úřad nebo 
příspěvkové organizace obce. 

-  Obce mohou podpořit podnikatelské aktivity v regionu prostřednictvím zakládání 
sociálních firem dle standardů sociálního podnikání. Sociální firmy mohou zakládat 
přímo samotné obce nebo neziskové organizace, ve spolupráci s obcí a dalšími 
partnery. Sociální firmy mohou být a doposud častěji bývají využívány především 
pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, stejně tak však mohou být využí-
vány pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a nízkokvalifikovaných. Ti 
prostřednictvím sociálních firem mohou obnovovat a udržovat své pracovní návyky, 
získávat pracovní zkušenosti, případně získat kvalifikaci. Jako vhodné oblasti pro 
podnikání sociálních firem jsou například: úklidové a stavební práce, šicí dílny i 
restaurace. 

Ve městě zatíženém vysokou mírou nezaměstnanosti vč. řady osob dlouho-
době nezaměstnaných se vedení rozhodlo převzít odpovědnost za sociální 
firmu. Město se stalo jediným akcionářem firmy a do jejích orgánů byli 
jmenováni zástupci města a zástupci neziskové organizace, která s městem 
spolupracuje a zaměřuje se mimo jiné na škálu poradenství dlouhodobě 
nezaměstnaným a nízkokvalifikovaným lidem ohroženým sociálním vyloučením. 
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Tato městská sociální firma začala pro město zajišťovat řadu služeb: údržbu 
zeleně, zimní údržbu, úklid veřejných prostranství, údržbu občanské vybave-
nosti, probační a mediační službu, původně též organizaci veřejné služby. 

Vedení města zároveň rozhodlo o tom, že v rámci zajištění technických služeb 
pro město zachová pracovní příležitosti pro méně kvalifikované pracovníky a 
nebude tuto práci nahrazovat mechanizací. Sociální firma postupně dále 
rozšiřuje svoji činnost a začíná se jí dařit získávat práci také jinde, mimo 
městské zakázky, například pro soukromé osoby na jejich pozemcích (sekání 
zahrady aj.) a firmy v regionu.  

(obec s cca 20 tisíci obyvateli, http://www. onzajirkov.cz/o-spolecnosti-onza-
a-s). 

 

-  Obce spolu s dalšími partnery mohou za využití výše popsaných opatření usilovat o 
zavedení systému prostupného zaměstnávání, ve kterém jedinec postupuje od 
veřejné služby či veřejně prospěšných prací, přes uplatnění v sociální firmě a 
podporovaná pracovní místa až na otevřený trh práce. 

- Podpora a zajištění dostupnosti kariérního, právního a finančního/protidluhového 
poradenství pro osoby sociálně znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané. Obce 
mohou nabízet také podporu, informace a kontakty pro zaměstnavatele ohledně 
možností využití různých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve prospěch 
zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a s nízkou kvalifikací. Ve spolupráci 
s úřady práce a dalšími subjekty (školami, neziskovými organizacemi) mohou obce 
podporovat vznik či přímo vytvářet lokální sítě/programy zaměstnanosti, které 
budou propojovat klíčové aktéry v oblasti zaměstnanosti v regionu. Ti pak budou 
společně plánovat a realizovat opatření a projekty na podporu zvýšení zaměstna-
nosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných lidí (Agentura pro sociální 
začleňování - http://www.socialni-zaclenovani.cz/). 

- Obce jakožto zřizovatelé základních škol by měly ve spolupráci s vedením škol 
nastavit takový program kariérního poradenství na školách, který v oblastech 
s vysokou nezaměstnaností a vyšším podílem sociálně znevýhodněných žáků bude 
tyto motivovat k dalšímu vzdělávání v oborech, které budou odpovídat potřebám 
zaměstnavatelů v regionu. Zároveň je možné iniciovat a podporovat užší spolupráci 
základních a středních škol a zaměstnavatelů za účelem zvýšení úspěšnosti žáků při 
získání vzdělání, kvalifikace a následně pracovních zkušeností.  

-  Důležitou součástí aktivní politiky zaměstnanosti jsou rekvalifikace, jejichž cílem je 
získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, 
včetně jejího udržování nebo obnovování. Z hlediska osob ohrožených nezaměstna-
ností z důvodu jejich nízkého vzdělání je pak podstatné to, že rekvalifikací se 
rozumí také získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou 
kvalifikaci nezískala. Rekvalifikaci pro uchazeče nebo zájemce zajišťuje úřad práce, 
v rámci ESF projektů zaměřených na lidské zdroje a zaměstnanost (Operační 
program lidské zdroje a zaměstnanost - OPLZZ) nabízí rekvalifikační kurzy také řada 
dalších subjektů, především neziskové organizace. Pro obce se zde otevírají různé 
možnosti spolupráce, například v otázce napojení rekvalifikačních programů na 
konkrétní pracovní příležitosti v obci a regionu, podpory návaznosti rekvalifikačních 
programů na různé strategické plány a dokumenty obce v oblasti podpory zaměst-
nanosti, spolupráce s organizacemi realizujícími programy rekvalifikací při uplatnění 
jedinců v pracích pro obec nebo její příspěvkové organizace apod.  
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5.5 Související právní předpisy  

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a změně souvisejících zákonů 

nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních 
míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních 
pobídek 

vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o 
zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců  
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6. Volný čas 

Obce by měly dle zákona o obcích v souladu s místními předpoklady a místními 
zvyklostmi pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, tj. 
mimo jiné potřeby informací, výchovy a vzdělávání a celkového kulturního rozvoje 
(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích). 

Oblast volného času, kultury a sportu je velmi široká a zahrnuje tak celou škálu 
oblastí, aktivit i subjektů, které činnost ve volném čase nabízejí a zajišťují. Těmito 
subjekty jsou mimo samotné obce například nestátní neziskové organizace, zájmové 
spolky a sdružení, sportovní kluby či soukromé firmy, s nimiž může obec v různé míře 
spolupracovat a při jejich aktivitách je podporovat (finančně, materiálně, šířením 
informací apod.). Z konkrétních oblastí volného času pak lze jmenovat kupříkladu 
sportovní aktivity, kulturu, turistiku, jednorázové a pravidelné společenské akce pro 
děti i širokou veřejnost (vánoční a velikonoční akce, besídky, jarmarky, trhy, poutě, 
drakiády, lampionové průvody, karnevaly, masopusty, pálení čarodějnic, dny dětí, 
různé soutěže apod.), případně pobytové akce pro děti i celé rodiny (dětské tábory, 
zájezdy, rekreace, výměnné pobyty se spřátelenými obcemi ze zahraničí apod.). Záleží 
pak především na představitelích obce, které z oblastí se rozhodnou rozvíjet a 
podporovat, což může do značné míry záviset na velikosti obce a jejích finančních, 
personálních a materiálních/prostorových kapacitách. Důležité přitom je, aby volnoča-
sové aktivity byly cílené na rodiny ve všech fázích rodinného cyklu, tedy nikoli 
například pouze na rodiny s malými dětmi, ale též na mládež, seniory i dospělé, a aby 
byly pořádány i akce pro celé rodiny, neboť tyto akce, jichž se účastí členové rodiny 
z více generací, posilují soudržnost rodiny, mezigenerační vztahy, posilují také roli 
rodiny ve společnosti a napomáhají k zapojení rodin do veřejného a společenského 
života obce. V neposlední řadě je třeba si připomenout, že volnočasové a sportovní 
aktivity působí u dětí a mládeže jako významný prvek prevence sociálně patologických 
jevů a přispívají ke zdravému životnímu stylu a hodnotnému a účelnému využití 
volného času.  

Pro řešení volnočasových, sportovních a kulturních záležitostí si mohou obce 
zřizovat pomocné orgány, jako je například kulturní komise nebo komise pro sport a 
volný čas, jako iniciativní a poradní orgány rady obce, předkládající vedení obce svá 
stanoviska a náměty. Tyto komise též mívají na starosti rozdělování dotací a 
vyhlašování grantů v příslušné oblasti, nicméně i samy obce mohou využívat grantů 
vypisovaných různými rezorty (např. Ministerstvo kultury). V obcích bývají zřizovány a 
obcí financovány rovněž sbory pro občanské záležitosti, které se zaměřují zejména na 
významné životní události obyvatel, tj. pořádají vítání občánků, oslavy kulatých svateb 
(např. k příležitosti zlaté a diamantové svatby), návštěvy a osobní blahopřání 
jubilantům či rozloučení předškoláků s mateřskou školou a žáků 9. tříd se základní 
školou. Sbory pro občanské záležitosti pořádají i jednorázové akce (besídky v domo-
vech seniorů, rozsvícení vánočního stromu, den dětí apod.). Jako kulturní dědictví 
dalším generacím vede každá obec dle zákona (č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí) 
kroniku, „do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v 
obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Zápis do kroniky se provádí 
nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.“ 
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6.1 Volný čas a zájmové aktivity dle výsledků 
dotazníkového šetření 

V rámci provedeného dotazníkového šetření mezi zástupci obcí České republiky 
bylo zjišťováno, zda jsou v obci nějaká opatření v oblasti volného času a zájmových 
aktivit dětí školního věku, mládeže, rodin s dětmi a dospělých a nakolik jsou dosta-
tečná. V souhrnu můžeme konstatovat, že přestože mají obce v oblasti volnočasových 
aktivit velmi širokou škálu možností, jak své obyvatele podporovat, ne ve všech obcích 
nějaká opatření v oblasti volného času a zájmových aktivit dětí, dospělých i celých 
rodin nabízejí, přičemž nejhůře jsou na tom v tomto ohledu nejmenší obce. Oproti 
tomu velká část zástupců obcí s 1 000 a více obyvateli se shodne na faktu, že obec 
určitá opatření v oblasti trávení volného času různých skupin obyvatel potřebuje a 
většinou (alespoň ve větších obcích) je dokáže zajistit i v dostatečné míře.  

V průměru polovina všech obcí nabízí v dostatečné míře určitá opatření 
usnadňující trávení volného času školou povinných dětí. Nicméně velkou roli zde hraje 
velikost obce, protože zatímco až v osmi z deseti obcí s 1 000 a více obyvateli jsou 
potřeby obyvatel v této oblasti pokryty dostatečně (a téměř všechny obce této velikosti 
uvádějí, že určitá opatření realizují), v menších obcích se to daří jen dvěma (do 199 
obyvatel) či třem (s 200 až 499 obyvateli) obcím z deseti (viz graf č. 6.1). Takto malé 
obce totiž častokrát dle svého vyjádření žádná opatření nepotřebují, případně je 
nemají, ale chtěly by je. Naproti tomu variantu nabídky dostatečně neuspokojující 
poptávku nejčastěji vybírali představitelé obcí s 500 až 999 obyvateli (až třetina 
z nich). Z krajského pohledu jsou s dostatkem opatření nejúspěšnější v Moravskoslez-
ském kraji.  

 

Graf č. 6.1 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
volného času a zájmových aktivit pro děti školou povinné a do jaké míry 
odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  
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S velikostí obce se zvyšuje i nabídka zájmových kroužků a podobných aktivit 
pro mládež. Nejlépe dokáží pokrýt zájmové potřeby mládeže obce s 2 000 a více 
obyvateli (zhruba dvě třetiny z nich). V průměru třetinový podíl všech obcí však se 
svou nabídkou volnočasové představy mládeže uspokojuje nedostatečně, z obcí s 500 
až 999 obyvateli je to dokonce téměř polovina (viz graf č. 6.2). Rovněž v menších 
obcích se obyvatelé častěji poohlížejí po konkrétních opatřeních, ale narážejí na jejich 
nulovou nabídku (36 % obcí s 200 až 499 obyvateli). Nejmenší obce mnohdy dle svých 
deklarací žádná opatření v tomto směru nepotřebují. Krajské, resp. oblastní třídění 
přineslo další rozdíly vyznačující se vyšším zastoupením dostatečné nabídky opatření 
na trávení volného času mládeže v Hl. m. Praze, v oblasti Severovýchod (zejména v 
Pardubickém kraji) a v Moravskoslezském kraji.  

 

Graf č. 6.2 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
volného času a zájmových aktivit pro mládež a do jaké míry odrážejí jejich 
potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

Zajištění volnočasových a zájmových aktivit rodin s dětmi v obci je na velmi 
podobné úrovni jako v předchozím případě nabídka aktivit pro mládež. Největší obce 
dokáží poměrně dobře pokrýt potřeby rodičů s dětmi, naproti tomu nejmenší obce se 
v této oblasti angažují méně, nicméně v obcích s 200 až 499 obyvateli najdeme 
nejvyšší podíl těch, které žádná opatření nemají, ale uvítaly by je (viz graf č. 6.3). Na 
nedostatečnost stávajících opatření pak upozorňuje zhruba 30-40 % obcí bez ohledu 
na velikost (s výjimkou nejmenších obcí). Významné diference podle krajů analýza 
prokázala opět v Hl. m. Praze (častěji dostatečná nabídka pokrývající potřeby rodin 
s dětmi).  
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Graf č. 6.3 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
volného času a zájmových aktivit pro rodiny s dětmi a do jaké míry odrážejí 
jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

Potřeby dospělých osob v oblasti volného času jsou rovněž nejlépe pokryty 
v obcích s 1 000 a více obyvateli, neboť ve více než 90 % z nich určitá nabídka existuje, 
přičemž v obcích s 2 000 a více obyvateli je z více jak dvou třetin dostatečná, avšak 
v obcích s 1 000 až 1 999 obyvateli ve vyšší míře nedokáží potřeby dospělých plně 
uspokojit (viz graf č. 6.4). Obce do 199 obyvatel ve většině případů žádná opatření 
podporující trávení volného času dospělých dle názoru jejich zástupců nepotřebují, 
v obcích s 200 až 499 obyvateli rovněž najdeme vyšší podíl těch, které žádná opatření 
nenabízejí, ale zároveň zde nalezneme vysoký podíl těch, které by určitá opatření 
chtěly zavést. Rozdělení podle oblastí přineslo odlišné výsledky zejména ve Středních 
Čechách s vyšším zastoupením obcí, v nichž žádná opatření na podporu volnočasových 
a zájmových aktivit dospělých nemají, ale potřebovali by je a v oblasti Moravskoslezsko 
s častější dostatečnou nabídkou aktivit.  
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Graf č. 6.4 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
volného času a zájmových aktivit pro dospělé a do jaké míry odrážejí jejich 
potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 
 

V následující části této kapitoly si podrobněji představíme základní infrastruk-
turu, kterou mohou obce pro své obyvatele v oblasti volného času, kultury a sportu 
zajišťovat. Obce si přitom z nabízených možností mohou vybírat ty, které jsou pro ně 
nejsnáze realizovatelné a na jejichž zajištění mají finanční, materiální i personální 
kapacity. V druhé části textu si uvedeme jednotlivé subjekty, které na lokální úrovni 
mohou volnočasové aktivity pro obyvatele obce nabízet. Pochopitelně i výskyt 
jednotlivých subjektů v dané obci a míra i podoba jejich podpory ze strany obce se 
bude odvíjet od jejích konkrétních možností a bude se výrazně lišit v závislosti na 
velikostní kategorii obce. Důležité přitom je, aby každá obec měla o výskytu těchto 
subjektů na svém území dobré povědomí a v rámci svých možností s nimi spolupraco-
vala a podporovala též spolupráci jednotlivých subjektů navzájem. Vzhledem k pes-
trosti a šíři tématu budou jak infrastruktura pro trávení volného času, tak i subjekty 
zajišťující volnočasové aktivity v obcích tříděny do základních kategorií, přičemž 
v některých případech je možný jejich určitý překryv (např. obecní knihovny mohou 
být zařazeny jak do oblasti infrastruktury, resp. kulturních zařízení v obci, tak i do 
kategorie příspěvkových organizací obce). I v této kapitole pak budou jednotlivé oblasti 
doplněny konkrétními příklady dobré praxe.  

6.2 Infrastruktura pro trávení volného času 

- veřejná prostranství určená k relaxaci  
Do této kategorie lze zařadit veškeré veřejně přístupné plochy, jako jsou parky 

a lesoparky, zahrady, pěší zóny či naučné stezky, určené k odpočinku a relaxaci 
obyvatelům obce, případně k pořádání veřejně přístupných sportovních či kulturních 
akcí, jako jsou hudební festivaly a koncerty, trhy, jarmarky, sportovní závody apod. 
Podstatným prvkem je rovněž instalování dostatečných počtů laviček na veřejných 
prostranstvích, v parcích, u hřišť, podél řek a apod., které jsou důležitým odpočinko-
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vým místem především pro seniory a rodiče s malými dětmi. Obec by měla tato místa 
průběžně udržovat, zamezovat jejich znečištění a dle možností rozpočtu obce také 
revitalizovat.  

Středně velká obec se 17 tisíci obyvateli investovala do regenerace veřejně 
přístupného parku, který je vyhledávaným místem odpočinku a relaxace. 
Regenerace trvala tři roky a před několika lety byla v parku otevřena nová 
kavárna. Park je vybaven lavičkami, architektonickými doplňky ke zpříjemnění 
pobytu pro všechny generace a v parku se nachází také pódium, které je 
využíváno při různých kulturních akcích a představeních. Obec dále připravuje 
projekt obnovy a rozvoje obce, v rámci něhož budou vybudovány vzájemně 
propojené vycházkové a naučné stezky situované do lesního komplexu poblíž 
rybníka, které budou navazovat na stávající cyklostezky a naučné stezky. 
Hlavní význam stezek spočívá v jejich rekreačně-sportovní funkci, budou však 
zároveň plnit naučnou funkci zaměřenou na přírodu, historii a místopis daného 
území. Stezky budou ve většině případů vedeny po stávajících pěšinách, bude 
kladen důraz na jejich dokonalé značení tak, aby je mohli využívat i lidé se 
sníženou schopností orientace.  
(obec se 17 tisíci obyvateli) 

 
 

Zoopark je volnočasové zařízení poskytující zábavu i poučení a jednou z jeho 
náplní činnosti je i práce s dětmi v oddělení Ekocentra, které se zaměřuje 
zejména na vzdělávání v oblasti zoologie, biologie a ekologie. V průběhu 
celého roku poskytuje zoopark nabídku 18 různých výukových programů pro 
děti MŠ, ZŠ, učilišť i středních škol. Novou aktivitou jsou prázdninové letní i 
podzimní pobyty dětí v zooparku. Zoopark každoročně pořádá akce pro děti i 
celé rodiny - např. Den Země, Den dětí, Pohádkové safari, Den zvířat, Pálení 
čarodějnic, Masopust, Velikonoce v zooparku, Mikulášskou jízdu, Jízdu Tří králů 
apod. Jedná se o příspěvkovou organizaci města.  

(město s 50 tisíci obyvateli) 
 
 

- volně přístupné prostory pro sport a aktivní trávení volného času  
Jedná se především o hřiště, cyklostezky, in-line stezky či skateparky. Obce 

průběžně tato místa rekonstruují a především u dětských hřišť postupně, v závislosti 
na finančních možnostech, vyměňují starší hrací prvky za takové, které odpovídají 
bezpečnostním normám. Na vybudování nových hřišť nebo na nové herní prvky některé 
obce čerpají dotace a granty. Do plánování a přípravy nových hřišť či rekonstrukce 
stávajících herních ploch je vhodné zapojit jejich uživatele, především děti, jejich 
rodiče a mládež. S nimi je vhodné plánovat jednak umístění hřiště, také však jeho 
vybavení (hrací a jiné prvky s ohledem na pestrost, zájem a předpokládaný věk jeho 
uživatelů) či pravidla jeho provozu (např. u sportovišť pro mládež v případě jejich 
oplocení či uzamykání z obavy před poškozením hřiště a jeho vybavení je s uživateli 
vhodné plánovat podmínky ohledně přístupu, přítomnosti dospělé osoby jako dozoru, 
spravování klíče od hřiště apod.).  

V obcích se osvědčuje uveřejňování provozních pravidel hřišť a sportovišť na 
viditelných místech u vstupu na hřiště i zajištění osoby správce, který na hřiště za 
menší měsíční poplatek dohlíží a provádí i běžnou údržbu. Některé obce také dávají 
k dispozici pro užití široké veřejnosti, případně i jiným organizacím (např. mateřským 
centrům), za předem daných pravidel hřiště příslušející k mateřským a základním 
školám v době mimo vyučování. 
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Městská část spravuje kolem 60 veřejných dětských hřišť a sportovišť různé 
velikosti a vybavenosti, pro různé věkové kategorie obyvatel. Tato hřiště jsou 
pravidelně udržována, postupně dochází k jejich oplocování, každoročně se 
také obnovují či částečně rekonstruují. Od roku 2000 do současnosti byla již 
zrekonstruována všechna dětská hřiště pro děti, takže nyní dochází již 
k druhému kolu rekonstrukcí a doplňování. Obec se začíná orientovat i na 
dospělé - na území městské části jsou již dvě místa s prvky na protažení a 
posilování, o dalších se uvažuje. V obci jsou rovněž dvě oplocená a veřejně 
přístupná psí hřiště. Občané dále mohou využívat dopravní hřiště a cyklos-
tezky. Městská část v nedávné době vybudovala na trase naučné stezky, 
cyklostezky a poblíž řeky také Areál zdraví určený pro děti i dospělé. Jedná se 
o sestavu cvičebních prvků, které slouží k relaxaci a aktivnímu odpočinku. Je 
zde osm prvků na cvičení, včetně hrazdy, kladiny nebo žebřin.  

(městská část ve městě nad 100 tisíc obyvatel) 

 

Všechna dětská hřiště jsou vybavena herními prvky a mají zařízení pro 
odpočinek rodičů a prarodičů. Veřejně přístupná hřiště mají provozní pravidla 
písemně zveřejněná při vstupu. Na každé z těchto hřišť dohlíží jeho správce, 
což je většinou občan žijící v okolí. Ten na hřiště nejen dohlíží, ale také 
provádí běžnou provozní údržbu (např. hrabání, zakrývání pískovišť apod.). Za 
tuto službu obci obdrží správce hřiště honorář ve výši 500 Kč měsíčně. V obci 
bude v blízké době otevřeno jedno zcela nové hřiště, jehož vybavení navrhli 
sami rodiče.  

(obec s 3,5 tisíci obyvateli) 

 
- veřejně přístupná sportoviště  

Z nejobvyklejších veřejně přístupných sportovišť lze jmenovat fotbalová hřiště, 
koupaliště, bazény, tenisové kurty, multifunkční sportovní areály, fitnesscentra, zimní 
stadiony, bowling či squash. Při nabídce služeb ve sportovištích vlastněných a provozo-
vaných obcí může obec jako zřizovatel vycházet vstříc vybraným skupinám obyvatel 
(např. rodinám s dětmi či seniorům) například slevami na vstupném či nabídkou 
zvýhodněného skupinového/rodinného vstupného, případně zapojením do systému 
rodinných pasů. Tyto prostory také mohou sloužit k pořádání nepravidelných volnoča-
sových, sportovních či společenských akcí typu dnů dětí, velikonočních slavností, dnů 
pro rodiny apod. financovaných obcí.  

Městské koupaliště bylo vybudováno v roce 2010 (první etapou nákladem 20 
mil. Kč) a dokončeno v roce 2011 (druhou etapou 4 mil. Kč). Po generální 
rekonstrukci bylo otevřeno veřejnosti v polovině června 2011 a město zde 
v ceníku služeb umožňuje vstup dětem do 6 let zdarma, mládeži do 15 let 20 
Kč/den a dospělým 30 Kč/den. Městské koupaliště je zapojeno do systému 
Rodinné pasy s 10% slevou na vstupném. Pro maminky s dětmi je k dispozici 
nerezové brouzdaliště se sníženým obsahem chloru a disponuje moderní 
technologií likvidace bakterií pomocí UV lampy. V letní sezóně je zde pořádáno 
tzv. hudební léto - vystoupení regionálních kapel, kde má veřejnost vstup 
zcela zdarma.  

(obec s 5 tisíci obyvateli)  
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- kulturní zařízení  

Kulturními zařízeními, zřizovanými a provozovanými obcí či soukromým 
subjektem, jsou nejčastěji veřejné knihovny, kina, divadla, kulturní domy, muzea a 
galerie. Tato zařízení obvykle neposkytují jen služby, které jsou základním předmětem 
jejich činnosti, ale nabízejí také celou řadu dalších kulturních, společenských a infor-
mačních aktivit. Nejčastěji tvoří kulturní a volnočasové zázemí obce veřejné knihovny, 
které kromě knihovnických a informačních služeb vymezených zákonem často pořádají 
též veřejně přístupné akce typu přednášek, besed, veřejných čtení, soutěží, výstav, 
povětšinou s bezplatným nebo jen symbolickým vstupným. V knihovnách bývá pro 
veřejnost možnost bezplatného připojení k internetu a stále častěji je pamatováno 
také na rodiny s nejmenšími dětmi, pro které bývají zřizovány dětské koutky. Dalším 
typickým příkladem kulturního zařízení se širokým záběrem nabídky aktivit jsou 
kulturní domy, v nichž jsou pořádány koncerty, výstavy, plesy či taneční kurzy a 
večery a které slouží rovněž jako významné místo pro společenské setkávání obyvatel 
obce, například při předávání různých ocenění. Divadla (vyjma amatérských divadel-
ních spolků), galerie a kina jsou charakteristická spíše pro větší města, poslední 
jmenovaná jsou v současné době ve své tradiční podobě na ústupu a bývají vytlačo-
vána velkými komerčními multikiny, která však sídlí především v největších městech.  

 

Bezbariérová městská knihovna plní nejen funkci informační a vzdělanostní, ale 
i sociální, je místem mezigeneračního setkávání, navštěvují ji celé rodiny, 
zatímco rodiče si vybírají knihy, děti tráví čas v dětském oddělení - mohou si 
prohlížet knihy, hrát stolní hry, malovat si, jít na počítač. Hodně dětí využívá 
knihovnu v době, kdy čekají na spoje domů ze školy. Návštěvníci mají 
k dispozici přístup na internet a mohou se účastnit pořádaných kulturních a 
vzdělávacích akcí. Knihovna spolupracuje s mateřskými a základními školami v 
obci i okolních obcích především v rámci výchovy ke čtenářství, s mateřským a 
rodinným centrem (např. akce Celé Česko čte dětem, program na příměstském 
táboře, Noc s Andersenem apod.) i s ostatními organizacemi ve městě, např. 
Charitou, sdružením pro neslyšící apod. Knihovna také realizuje projekt týkající 
se podpory a integrace dětí se speciálními poruchami učení. V rámci projektu 
je každý měsíc uveřejňována na internetových stránkách knihovny pohádka 
určená pro společné čtení a hraní rodičů a dětí a jsou dokupovány odborné 
knihy pro rodiče a pedagogy, knihy určené pro děti s poruchou učení, audio-
knihy, které mohou motivovat k návštěvě knihovny i nečtenáře, a jsou 
pořádány besedy s odborníky. 

(obec se 17 tisíci obyvateli) 
 

Městské muzeum sídlí ve státem chráněné památkové stavbě, generálně 
zrekonstruované v roce 2000, a je historickou chloubou města. Muzeum je 
v provozu povětšinu roku s výjimkou zimních měsíců. Mimo stálou expozici 
jsou zde pořádány výchovné koncerty, muzeum slouží ke svatebním obřadům, 
je zde pravidelně provozována Muzejní noc a probíhají zde prodejní výstavy 
obrazů.  

(obec 5 tisíci obyvateli)  
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6.3 Subjekty zajišťující volnočasové aktivity 

- příspěvkové organizace obce  

Významnými subjekty v oblasti volnočasových aktivit jsou příspěvkové organi-
zace obce, které jsou financovány z rozpočtu obce a také z finančních prostředků 
získaných vlastní činností, případně z darů. Jedná se například o domy dětí a mládeže, 
již výše zmíněné městské knihovny, dále základní umělecké školy či městská kulturní 
střediska a kulturní domy. Domy dětí a mládeže poskytují širokou škálu možností 
trávení volného času nejen pro děti a mládež, ale také pro dospělé. Jedná se přede-
vším o zájmové vzdělávání a kroužky, o organizaci soutěží, akcí pro rodiny, výletů, 
pobytových akcí (víkendové pobyty, soustředění, tábory), osvětovou činnost (odborná 
a metodická pomoc, výukové programy) apod. Základní umělecké školy se zaměřují 
na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů, pořádají 
koncerty pro veřejnost, výtvarné soutěže či divadelní představení. Kulturní střediska 
obce pořádají vlastní akce či pořadatelsky zajišťují akce kulturně společenského 
charakteru (například koncerty, přehlídky, soutěže a festivaly, divadelní představení), 
organizují vzdělávací a výchovné programy (kurzy, besedy, semináře), vytvářejí 
potřebné podmínky pro rozvoj zájmových skupin, klubů, kroužků a souborů z oblasti 
kultury, realizují výstavy a často též provozují městské kino.  

 

Dům dětí a mládeže se kromě zájmového vzdělávání podílí na organizaci 
soutěží a přehlídek a dalších akcí. Organizuje činnosti pro handicapované děti 
a žáky a probíhá zde vzdělávání nadaných účastníků i vzdělávání dětí, žáků, 
studentů a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Z pravidelných 
akcí pořádá dům dětí a mládeže například doprovodné programy k celostátní 
humanitární akci na pomoc nevidomým, výlety pro sociálně znevýhodněné 
děti, tvořivé dílny, karnevaly a diskotéky pro rodiče s dětmi, divadelní festival 
pro amatérské divadelní soubory, dopravní soutěže, sportovní a taneční 
soutěže, pobytové tábory či jezdecký kroužek pro hendikepované zájemce. 
Zájmové vzdělávání domu dětí a mládeže podporuje město jako prostředek 
primární prevence patologických jevů.  

(obec s 18 tisíci obyvateli) 
 

   Dále můžeme do této kategorie zařadit školská zařízení pro zájmové vzdělá-
vání, kterými jsou podle školského zákona střediska volného času, školní družiny a 
školní kluby, které poskytují účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se 
zaměřením na různé oblasti. Střediska volného času se dále podílejí na další péči o 
nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž 
na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků.  

Podstatným iniciátorem volnočasových a sportovních aktivit nejen pro děti, ale i 
pro celé rodiny bývají také školy, které mnohdy nabízejí i řadu rozmanitých kroužků a 
kurzů nad rámec své běžné činnosti. Školy též často pořádají jednorázové akce pro 
širokou veřejnost a zejména v malých obcích představují jeden z nejvýznamnějších 
subjektů v této oblasti a určité „kulturně-společenské“ centrum. Školy i ostatní výše 
jmenované subjekty nezřídka poskytují své prostory pro činnost zájmových sdružení a 
neziskových organizací. 
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V rámci mimoškolního vzdělávání nabízí škola asi 10 kroužků, některé zřizuje 
sama, jiné ve spolupráci s domem dětí a mládeže a základní uměleckou školou 
z vedlejší obce (např. florbal, hra na flétnu, klavír, rybářský kroužek, angličti-
na, taneční kroužek atd.). Probíhá zde také výuka náboženství. Na škole 
působí pěvecký sbor, jehož členové vydali již dva CD nosiče a tradičně pořádají 
spolu s gymnáziem z vedlejší obce novoroční koncert v kostele a v domově 
seniorů. 

 

 

Škola pořádá též mnoho akcí, do kterých jsou zapojeny celé rodiny: např. sběrový 
týden, Světýlková slavnost, Den otevřených dveří, lyžařské kurzy na Moravě i v 
rakouských Alpách (účastní se i rodiče), pasování prvňáčků, soutěže Talentmánie, 
Tanec v srdci apod. Rodiče a veřejnost jsou rovněž zváni na závěrečné prezentace 
prací projektového týdne žáků 9. ročníku a školní akademie. Žáci vystupují na 
akcích pořádaných obcí (vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu apod.).  

(obec s 2 tisíci obyvateli) 

 
- spolky a zájmová sdružení  

Spolky a zájmová sdružení jsou nezastupitelnými představiteli společenského, 
sportovního a kulturního života v obci. Jedná se o sportovní kluby, turistické oddíly, 
tělovýchovné jednoty, kluby důchodců, skauty, junáky, sbory dobrovolných hasičů, 
svazy chovatelů, svazy včelařů, zahrádkářů, rybářské svazy, myslivecký spolky, 
taneční a folklorní soubory, divadelní spolky, svazy tělesně postižených, modelářské 
kluby atd. Tyto subjekty se povětšinou nezaměřují jen na činnosti, za jejichž účelem 
vznikly, ale často pořádají nebo se spolupodílejí na pořádání volnočasových a spole-
čenských akcí pro děti i celé rodiny. Typickým příkladem jsou sbory dobrovolných 
hasičů, které pracují s dětmi a mládeží a jejichž činnost se neomezuje pouze na 
požární ochranu a vzdělávání v této oblasti, ale také vedou děti a mládež k osvojování 
si dalších dovedností (fyzická zdatnost, tábornické aktivity, základy první pomoci, 
orientace v terénu), pořádají soutěže, tábory i společenské akce pro širokou veřejnost, 
jako jsou například hasičské plesy či taneční zábavy. Obce tyto spolky a sdružení 
podporují především poskytnutím prostor k jejich činnosti, finančně (formou dotací) 
nebo materiálně (zapůjčení techniky).  

Sdružení dobrovolných hasičů představuje v obci významnou a velice činnou 
zájmovou organizaci, která sama pořádá nebo se spolupodílí na pořádání 
mnoha akcí pro děti a rodiny. Ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti 
pořádá tradičně Dětský den s ukázkami hasičské techniky, dále pořádá Den 
otevřených dveří, ukázky hasičské techniky pro mateřské a základní školy a 
centrum pro rodinu, rekreační pobyty pro rodiny hasičů a příznivců, ples a 
taneční zábavu, spolupořádá letní tábor, pomáhá s organizačním zajištěním 
tradiční pivní pouti atd. Sbor pracuje se třemi mládežnickými oddíly hasičů 
(mladší žáci, starší žáci, dorost). Mladší žáci se pravidelně zúčastňují hasičské 
soutěže na okresní úrovni. Dvakrát ročně pořádá sbor pro rodiny mladých 
hasičů zábavné odpoledne plné soutěží a her s ukázkami toho, co se děti 
naučily. V minulosti hasiči uspořádali velmi úspěšnou několikadenní oslavu 
výročí 130 let založení spolku. Akce hasičů jsou veřejně přístupné, se vstupem 
zdarma, vždy přizpůsobené rodinám s dětmi. Obec umožňuje sboru bezplatné 
užívání hasičské zbrojnice a mobilní požární techniky.  
(obec s 2 tisíci obyvateli) 
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Český zahrádkářský svaz pořádá výstavy svých výpěstků, výměnu zkušeností 
s degustací zpracovaných plodin a každoroční zájezdy na výstavy. Akcí se 
mohou účastnit rodiny zahrádkářů i široká veřejnost. Svaz poskytuje v obci 
také službu moštování a umožňuje tak obyvatelům zdravé zpracování podzim-
ního ovoce. Na členy svazu se obracejí spoluobčané s odbornými dotazy.  

(obec s 2 tisíci obyvateli) 
 

- nestátní neziskové a církevní organizace  

Významným subjektem v oblasti volnočasových aktivit jsou nestátní neziskové 
a církevní organizace, které realizují řadu prorodinných opatření. Obce s těmito 
organizacemi zpravidla navazují aktivní spolupráci, spočívající v pořádání pravidelných 
setkání či kulatých stolů se zástupci organizací a představiteli obce za účelem 
vzájemného informování, předávání zkušeností a získávání nových podnětů, v účasti a 
prezentaci jednotlivých organizací na zasedáních zastupitelstva obce, zástupci obce se 
osobně účastní akcí pořádaných neziskovými organizacemi a zástupci neziskových a 
církevních organizací také nezřídka bývají členy různých pracovních skupin, například 
v rámci komunitního plánování (typicky pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládež). 
Některé větší obce zpracovávají a pravidelně aktualizují databáze neziskových 
organizací působících v jejich regionu. Obce tyto organizace podporují finančně (ať již 
poskytnutím dotací nebo půjčkami), materiálně (např. zajištěním technického zázemí 
na akcích), pronájmem prostor, (částečným) hrazením nákladů na provoz i propagací 
jednotlivých organizací a jejich aktivit v obecních médiích. V poslední době se rozšiřuje 
partnerství obcí a nestátních neziskových organizací v projektech financovaných z ESF 
ČR. Nejrozšířenějšími neziskovými organizacemi v oblasti podpory rodin a volnočaso-
vých aktivit jsou rodinná, mateřská či komunitní centra.  

Nezisková organizace pro děti a mládež zpočátku nabízela taneční výuku a 
pořádala tábory pro děti, pro velký úspěch rozšířila svou činnost nejen o zájmo-
vé útvary pro děti a mládež, ale i vzdělávání pracovníků (lektorů a pedagogů) 
a později o rodinné centrum. V nynější době organizace přispívá svojí činností 
k systematickému rozvoji dětí v oblasti pohybové, dramatické, tělovýchovné, 
hudební, výtvarné, estetické a ekologické výchovy. Nabídka aktivit je velmi 
pestrá včetně pořádání vrcholových soutěží či přehlídek, vesměs tanečního, 
scénického či dramatického rázu. V rámci dalších aktivit sdružení pořádá 
dětské rekreační pobyty (tábory), a to pobytové, víkendové i příměstské. Pro 
neorganizované děti je ve městě třikrát týdně otevřena herna, kde je také 
možnost internetového připojení. Z aktivit pro rodiče s malými dětmi lze 
jmenovat cvičení pro dospělé s nejmenšími dětmi od 1 do 3 let, masáže 
kojenců a batolat, výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi, zpívání s kytarou 
doprovázené pohybem či kroužek pro děti od 3 let, který je zaměřen na 
jazykovou výchovu, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností. Pro větší 
děti jsou pak určeny výtvarné, hudební a taneční kroužky a sportovní klub. 
Sdružení pořádá i aktivity pro rodiče a prarodiče - workshopy různého zamě-
ření (výtvarného, tanečního, kulinářského, hudebního apod.), besedy, pora-
denství a bezplatný přístup k internetu. V nabídce je také hlídání dětí a 
předškolní příprava. Samozřejmostí jsou i jednorázové společenské akce - 
Mikuláš, Celé Česko čte dětem, Vánoční koledování, Halloween, lampionový 
průvod apod. Organizace rovněž spolupracovala na zprostředkování letních 
táborů pro děti z pěstounských rodin a pro děti ze sociálně slabých a 
znevýhodněných rodin. (obec s 18 tisíci obyvateli) 
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V obci funguje od roku 2008 mateřské centrum, které vzniklo díky iniciativě 
aktivních maminek. Představitelé obce se k této aktivitě postavili kladně a 
pomohli najít pro společné setkávání maminek, dětí a celých rodin vhodné 
prostory v domě s pečovatelskou službou. Od doby vzniku mateřské centrum 
obec každoročně podporuje, ať už tím, že mu poskytuje prostory formou 
výpůjčky, nebo hrazením veškerých nákladů na provoz. Dále centru poskytuje 
každoročně dotaci ve výši 15 000 Kč na zakoupení potřebných pomůcek. Obec 
též podporuje připravované aktivity centra tím, že je propaguje na svých 
internetových stránkách, v místním rozhlase, na vývěsce apod. Mimoto se 
zástupci obce těchto akcí pravidelně účastní.  

(obec se 4 tisíci obyvateli) 
 
- soukromé subjekty 

Jedná se především o soukromé firmy, které nabízejí volnočasové, kulturní a 
sportovní aktivity na komerční bázi (soukromé kroužky, jazykové školy, soukromé 
sportovní aktivity apod.). Obce mohou o aktivitách těchto subjektů informovat, napří-
klad v místním tisku, obecních vývěskách nebo prostřednictvím uveřejňování reklamy 
na internetových stránkách obce. Obce mohou také jednotlivým subjektům pronajímat 
obecní prostory (např. třídy či tělocvičny v základních školách v době mimo vyučování 
za účelem pořádání jazykových kurzů a cvičení), což představuje významný prvek 
spolupráce především v menších obcích, kde mnohdy nejsou pro pořádání takovýchto 
aktivit jiné vhodné prostory. Místní firmy a zaměstnavatelé také mohou jednotlivé 
prorodinné aktivity sponzorovat či samy příležitostně pořádat, především pro rodiny 
svých zaměstnanců.  

6.4 Související právní předpisy 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí 

zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů 

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
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7. Bezpečnost 

Potřeba bezpečí a jistoty je podle známé Maslowovy pyramidy potřeb po 
uspokojení fyziologických potřeb druhou nejzákladnější životní potřebou. Lidé se 
potřebují cítit bezpečně jak v rámci svého soukromí, tak i v místě svého bydliště, kde 
tráví společně se svými rodinami mnoho ze svého času. V tomto ohledu sehrává 
významnou roli místní samospráva, neboť dle zákona o obcích mají právě obce v rámci 
své samostatné působnosti v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi 
pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, včetně ochrany 
veřejného pořádku. Obce mohou za tímto účelem zřizovat obecní policii nebo mohou 
prostřednictvím starosty obce požadovat po Policii České republiky spolupráci při 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).  

Obec, která identifikuje na svém území problém nebo riziko z oblasti veřejného 
pořádku, a to jak na úrovni přestupků, tak kriminality, postupuje při jejich řešení a 
odstranění standardně, za použití nástrojů, které jí dává právní řád ČR. Využívá přitom 
aparát vlastního úřadu, obecní policii (pokud je zřízena), úzce spolupracuje s místně 
příslušnými útvary Policie ČR, případně orgány justice či dalšími subjekty veřejné 
správy (např. hasičský záchranný sbor, hygienická stanice, finanční úřad), neziskovými 
organizacemi a občany obce (Metodika přípravy... 2011). 

Obce mohou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vydávat 
obecně závazné vyhlášky. Zejména mohou stanovit, které činnosti, jež by mohly 
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně 
závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích 
v obci jsou takové činnosti zakázány (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích). Oblasti, které 
mohou obce regulovat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky105 a jejichž regulace 
může významným způsobem přispět ke zlepšení bezpečí obyvatel obce, jsou především 
tyto: konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, používání zábavné pyrotechniky 
na veřejných prostranstvích, podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí, 
rozdělávání a udržování otevřených ohňů, žebrání, prostituce, výherní hrací přístroje, 
jízda na skateboardech a kolečkových bruslích na veřejných prostranstvích, která 
nejsou pozemními komunikacemi (zdroj: MV ČR106).  

V oblasti bezpečnosti je přitom klíčová především prevence. Z hlediska charak-
teristik preventivních opatření a aktivit jsou rozlišovány základní typy preventivní 
činnosti107: 

• Situační prevence - zahrnuje specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné 
činnosti, tj. zaměřují se na odstraňování příležitostí, podmínek a situací, které 
vedou pachatele k protiprávnímu jednání, zvyšují pravděpodobnost odhalení pacha-
tele a snižují potencionální zisk z trestné činnosti (např. kamerové systémy, 
osvětlení, spolupráce s občany). Situační prevence staví na zkušenosti, že určité 
druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých 

                                          
105  Vzory obecně závazných vyhlášek obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako 

součást metodického materiálu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra jsou 
dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, pod odkazem: http://www.mvcr.cz/ 
clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci-216590.aspx 

106  Dostupné: http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21413670&doctype=ART&chnum=2 
107  Dle Přílohy č. 1 Metodiky přípravy plánu prevence kriminality obce na léta 2012-2015. MV ČR 2011. 
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okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží 
kriminogenní podmínky minimalizovat. 

• Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální 
integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomic-
kých podmínek prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné 
činnosti (může se jednat např. o poradenskou činnost, terénní služby a další aktivity 
zaměřené zejména na rizikovou mládež).  

• Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností, 
prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb.  

7.1 Opatření v oblasti bezpečnosti dle výsledků 
dotazníkového šetření 

V následující části se zaměříme na výsledky vlastního dotazníkového šetření 
z oblasti bezpečnosti. Na úvod si však krátce uveďme základní poznatky průzkumu 
Centra pro výzkum veřejného mínění, z něhož vyplývá pozitivní zjištění, a to že 
většina dospělých obyvatel České republiky se cítí v místě svého bydliště bezpečně 
(21 % rozhodně ano a 56 % spíše ano), k opačnému názoru se přiklání necelá čtvrtina 
osob zahrnutých do výzkumu (16 % spíše ne a 6 % rozhodně ne). O něco bezpečněji 
se přitom lidé cítí v místě svého bydliště, než v rámci celé ČR, což může vypovídat o 
lepší znalosti svého bezprostředního okolí a o určitých předsudcích vůči méně 
známému/vzdálenějšímu prostředí, zároveň je to určitým dokladem pozitivní situace 
v této oblasti na úrovni jednotlivých místních samospráv. Pocit bezpečí se také liší 
v závislosti na velikosti obce, v níž lidé žijí. Opakovaně se potvrzuje, že bezpečněji se 
cítí obyvatelé vesnic v porovnání s lidmi žijícími ve středních a velkých městech. Pocit 
bezpečí roste se zvyšující se životní úrovní a naopak klesá se zvyšujícím se věkem.108 

Naše dotazníkové šetření vycházelo v oblasti bezpečnosti z toho, že na bezpeč-
nost v obci můžeme nahlížet jednak z hlediska bezpečného pohybu po obci pro chodce 
(přechody pro chodce, příčné prahy, výstražné světelné systémy apod.) a jednak na 
bezpečnost jako takovou zabývající se prevencí, odhalováním, nápravou, příp. 
trestáním, kriminality a sociálně patologických jevů.  

Následující výsledky našeho šetření především potvrzují předpoklad, že s ros-
toucím počtem obyvatel v obci porostou nároky na zajištění jejich bezpečnosti, a to 
z obou vybraných hledisek. Obce do 499 obyvatel sice častěji patří k těm, které určitá 
opatření v těchto oblastech nevyžadují, najdeme mezi nimi však i řadu těch, které by 
nějaká opatření chtěly zavést. Na druhou stranu v menší než dostatečné míře jsou 
v tomto směru často pokryty potřeby obyvatel v obcích s 1 000 a více obyvateli.  

Žádná opatření na podporu bezpečnosti pohybu chodců po obci nejsou potřeba 
jen podle velmi nízkého podílu zástupců dotázaných obcí (celkově 8 %, častěji toto 
deklarují zástupci obcí do 499 obyvatel, naopak v obcích s 1 000 a více obyvateli tuto 
variantu nezvolili vůbec). V obcích do 499 obyvatel přitom nejčastěji oproti jiným po 
určitých opatřeních volají, neboť v současné době v této oblasti nejsou zavedena, ale 
byla by potřeba (viz graf č. 7.1). Na druhou stranu na bezpečnost pohybu chodců po 
obci dostatečně dbá, tj. opatření v této oblasti dostatečně pokrývají potřeby obyvatel, 
30 % obcí, nejvíce (41 %) s 2 000 až 9 999 obyvateli. Polovina obcí této velikostní 

                                          
108  Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie (listopad 2012, únor 2012, leden 2011, leden 2010). CVVM. 

Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/negativni-jevy-bezpecnost/ 
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kategorie, stejně jako většina obcí velikostně o třídu nižších a vyšších, však nepovažuje 
zavedená opatření za uspokojivá.  

 

Graf č. 7.1 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
bezpečnosti pohybu po obci pro chodce a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? 
(podle velikosti obce, v %)  

 
  

Na prevenci kriminality a na ochranu proti výskytu sociálně patologických jevů 
jsou obce připraveny o poznání méně. Konkrétní opatření pokrývající potřeby občanů 
realizuje celkově 20 % obcí (až 31 % obcí od 2 000 do 9 999 obyvatel), v dvojnásobném 
podílu obcí jsou však tato opatření nedostatečná (v nadprůměrné míře v obcích s 1 000 
a více obyvateli). V téměř žádné největší obci přitom prakticky nezvolili možnost 
neexistence daných opatření (viz graf č. 7.2). Menší potíže s případnými kriminálními 
jevy řeší, zdá se, v nejmenších obcích, neboť ve 40 % obcí do 199 obyvatel a 31 % 
obcí s 200 až 499 obyvateli žádná konkrétní opatření nemají, protože je dle svých 
deklarací nepotřebují. V takto malých obcích je totiž z důvodu nízkého počtu obyvatel 
nižší pravděpodobnost výskytu sociálně patologických jevů a funguje zde vyšší míra 
vzájemné sociální kontroly, neboť se v těchto obcích většina obyvatel osobně zná. 
Oproti tomu větší obce, s 500 až 999 obyvateli, neexistence daných opatření trápí o 
poznání častěji (třetina z nich by zavedení nějakých opatření uvítala).  
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Graf č. 7.2 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
bezpečnosti v obci, prevence kriminality a sociálně patologických jevů a do 
jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti obce, v %)  

 

7.2 Nástroje zajišťující bezpečnost rodin a občanů           
v obci 

V této části uvádíme přehled nástrojů a opatření, které jsou přímo nebo 
nepřímo zaměřeny na zajištění bezpečnosti občanů. Nástroji nepřímými jsou zejména 
celková koncepce bezpečnosti, sledování bezpečnostní situace a preventivní a infor-
mační aktivity. K přímým nástrojům patří hlavně zajištění bezpečnosti v dopravě 
(ochrana chodců, speciálně dětí a seniorů, regulace motorové dopravy aj.) a situační 
prevence, zahrnující například kontroly (veřejných prostranství, prodávání a požívání 
alkoholu) či omezování provozu výherních hracích přístrojů. V obou typech nástrojů je 
pro obecní samosprávu poměrně široký prostor pro vlastní aktivity. Některé z oblastí 
budou doplněny inspirativními příklady dobré praxe z obcí, kde dané opatření již 
funguje. 

7.2.1 Koncepční a analytická činnost 

-  vypracování koncepce či plánu prevence kriminality 

Obce ČR mají v období let 2012 až 2015 možnost ucházet se o státní účelovou 
dotaci u Ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality. Zásadní podmínkou pro 
předložení žádosti o dotaci je vytvoření a předložení minimálně dvouletého Plánu 
prevence kriminality obce. Doporučený postup k přípravě Plánu prevence kriminality 
obce je obsažen v Metodice přípravy plánu prevence kriminality obce na léta 2012- 
2015 vydané Ministerstvem vnitra.109 Vypracování doporučeného plánu nicméně není 
jen nutným předpokladem pro možnost ucházet se o dotaci na prevenci kriminality, 
                                          
109  dostupné: http://www.mvcr.cz/clanek/program-prevence-kriminality-na-rok-2012.aspx 
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ale takovýto plán je pro obce přínosný i sám o sobě jako základní dokument přehledně 
identifikující problémy v této oblasti a navrhující jejich řešení, včetně potřebných 
zdrojů (organizačních, personálních a finančních) k zajištění plánovaných opatření. 

-  provedení průzkumu pocitu bezpečí občanů  

Obce by měly znát potřeby a postoje svých obyvatel i v oblasti bezpečí. Za tímto 
účelem mohou provádět průzkumy mezi občany, které se zabývají (mimo jiné, nebo 
jen výhradně) oblastí bezpečnosti. V rámci těchto průzkumů mohou například vytipovat 
rizikové či občany obávané lokality, v nichž následně mohou posílit preventivní činnost, 
mohou zjistit spokojenost či důvěru v práci Policie ČR či obecní/městské policie nebo 
například preference jednotlivých opatření ke zlepšení bezpečnosti na území obce.  

Z průzkumu provedeného v Hlavním městě Praze v roce 2009 mezi 3 600 
respondenty vyplynulo, že obyvatelé metropole by za účelem zlepšení 
bezpečnosti nejvíce uvítali posílení pěších hlídek policistů v ulicích (49 %), 
dále více zařízení pro trávení volného času mládeže (32 %), opatření proti 
pouličnímu šíření drog (27 %) a monitoring veřejných prostranství prostřed-
nictvím kamerových systémů (22 %). Nejpreferovanější pražskou čtvrtí je 
z hlediska bezpečnosti Praha 6, nejméně preferovaná naopak Praha 12. 

 (Analýza pocitu bezpečí na území Hlavního města Prahy110) 
 

-  institucionální analýza 

O něco specifičtější, nicméně neméně důležitým nástrojem analytické činnosti 
obcí v oblasti bezpečí (případně i jiných oblastech), je institucionální analýza. Jejím 
cílem je získat přehled a provést vyhodnocení dosavadních aktivit orgánů státní správy, 
samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucí působících v oblasti 
prevence kriminality. Důležité je také posoudit míru jejich vzájemné informovanosti, 
kvalitu spolupráce a vytipování duplicitních, neefektivních, případně chybějících aktivit 
a služeb. Institucionální analýza je doporučenou součástí plánu prevence kriminality 
(Metodika přípravy... 2011), může být však přínosem i jako samostatně zpracovaná 
analýza.  

-  pracovní skupina, komise pro prevenci kriminality 

Obcím je také doporučováno, zejména pokud plánují vypracovat a v budoucnu 
naplňovat plán prevence kriminality, vytvořit pracovní skupinu, která se bude podílet 
na utvoření plánu a dále bude dohlížet a zodpovídat za jeho úspěšnou realizaci. 
Pracovní skupina by mohla být složena z následujících subjektů: zástupce vedení města 
odpovědný za bezpečnost a prevenci, manažer prevence kriminality města, zástupci 
sociálního, školského a bezpečnostního odboru či oddělení, zástupce obecní/městské 
policie, zástupce Policie ČR, zástupce Probační a mediační služby ČR, romský poradce 
(pokud je v obci tato pozice zřízena), případně další subjekty dle místních podmínek 
(např. nestátní neziskové organizace či církevní organizace) (Metodika přípravy... 
2011). 

Řada obcí má také zřízenou samostatnou a stálou komisi prevence kriminality, 
často jako jednu ze součástí rady města, tedy nikoli pouze za účelem vypracování 
plánu prevence kriminality. Komise pro prevenci kriminality se vyjadřuje k problema-
tice veřejného pořádku, bezpečnosti a prevenci kriminality obce/města, řeší grantové 
programy, podílí se na zpracování bezpečnostní analýzy apod. Složení komise prevence 
                                          
110  dostupné: http://www.praha.eu/public/8c/b2/c6/760036_62687_Srovnavaci_Analyza_pocitu_bezpeci. 
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kriminality je obdobné jako u výše popsané pracovní skupiny, tj. bývá složena ze 
zástupce městského/obecního úřadu, obecní/městské policie, Policie ČR, zástupců 
nestátních neziskových organizací, psychologa, kurátora, pedagoga, zástupce Probační 
a mediační služby ČR aj. 

7.2.2 Bezpečnost v dopravě  

Součástí bezpečnosti v obci je i tvorba opatření týkající se dopravy. Obce by 
v této oblasti měly zaměřit svou pozornost na následující oblasti či konkrétní opatření 
ve snaze o zajištění jejich optimálního stavu: 

-  osvětlené, bezpečné a dostatečně zvýrazněné přechody pro chodce, zejména na 
frekventovaných komunikacích a v obytných zónách 

Bezpečnost na přechodech se posiluje zvýšením přechodů, osazením příčných 
prahů, provedením červeno-bílých nátěrů, zdrsněním brzdné dráhy před 
přechodem, zvýrazněním značky reflexním podkladem, nápisy na vozovce, 
postupným přisvětlením všech přechodů, reflexním zásypem do barvy na 
přechodech. Město usiluje o instalaci pasivních odrazek na přechodech. Dále 
se provádí pravidelná kontrola přechodů ať již z důvodu kontroly viditelnosti 
nátěru, nebo třeba nutnosti prořezu stromů, keřů atd. Nebezpečné přechody 
se zužují a osazují například betonovými prvky apod.  

(městská část ve městě nad 100 tisíc obyvatel)  
 

-  zkvalitnění a rozšíření systému veřejného osvětlení, zejména se zaměřením na 
riziková místa 

-  instalace zpomalovacích prahů  

-  instalace informačních tabulí ukazujících rychlost vozidel, popřípadě snížení 
maximální povolené rychlosti na vytipovaných rizikových místech  

-  přítomnost hlídek strážníků obecní/městské policie (případně Policie ČR) u přechodů 
pro chodce v blízkosti škol a na nejfrekventovanějších trasách, zejména v ranních a 
odpoledních hodinách, s cílem zajistit bezpečnost dětí na cestě do a ze školy 

Dětský parlament se v projektu „Bezpečná cesta do školy“ věnoval zmapování 
tras dětí při cestě do školy v různých lokalitách ve městě. Své podněty a 
doporučení průběžně předává příslušnému odboru městského úřadu k řešení. 
Parlament pořizuje i fotodokumentaci kritických míst.  

(obec s 25 tisíci obyvateli) 
 

-  pravidelné kontrolní akce zaměřené na měření rychlosti vozidel, a to především 
v úsecích u předškolních zařízení, základních škol či zařízení pro seniory, používání 
radarů 

-  separace pěší a cyklistické dopravy od silničního provozu 

-  zvuková signalizační zařízení pro nevidomé na přechodech pro chodce, a to 
především na frekventovanějších, světelně označených křižovatkách 

-  dopravní výchova na školách, provoz dopravního hřiště 
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V rámci zajištění prevence nehodovosti v silničním provozu především u dětí 
provozuje městský úřad, odbor dopravy, dětské dopravní hřiště, na kterém 
děti mají možnost procvičit si nejen pravidla provozu na pozemních komunika-
cích v praxi, ale i vyzkoušet a nacvičit si řešení některých nenadálých situací 
v dopravě. K dispozici jsou dětská jízdní kola, pro menší děti pak šlapací 
autíčka, koloběžky a odrážedla. Výcvik na dětském dopravním hřišti navazuje 
na dopravní výchovu ve školách, ve kterých děti získávají znalosti potřebné 
k samostatné účasti v provozu na pozemních komunikacích. Každoročně projde 
výukou a výcvikem cca 500 dětí z místních základních a mateřských škol. 
Formou her a kvízů se v oblasti dopravní výchovy nevzdělávají jen děti, ale 
osvěta je zaměřena i na jejich doprovod - rodiče a prarodiče.  

(obec s 37 tisíci obyvateli) 
 

-  informační kampaně zaměřené na bezpečnost v dopravě  

V rámci těchto kampaní mohou být vyhlašovány tzv. týdny bezpečnosti pro 
žáky, dopravní soutěže mladých cyklistů, den bez aut a šířeny informace upozorňující 
na rizikové chování v dopravě a jeho možné důsledky.  

Město realizuje projekt „Bezpečná parkoviště,“ jehož cílem je upozornit řidiče, 
aby v autě nenechávali na viditelném místě doklady, peníze či věci. V rámci 
projektu rozdávali studenti spolu s městskou policií řidičům informační letáky 
s výzvou, že auto není trezor.  

(obec s 38 tisíci obyvateli) 
 

-  projekty a akce zapojující děti i širokou veřejnost do mapování dopravně 
nebezpečných míst v obci 

Všechny mateřské a základní školy ve městě jsou zapojeny do projektu 
Bezpečná cesta do školy - v projektu jsou zapojeni nejen žáci a učitelé, ale i 
rodiče a široká veřejnost. Součástí projektu bylo i mapování cest dětí do 
školy. Děti ve spolupráci s rodiči zaznamenávali do mapy svou cestu do školy 
a vyznačovali tak zároveň i nebezpečná místa. Některá z nich byla již 
odstraněna (vykáceny keře a stromy bránící ve výhledu dětí u přechodů pro 
chodce, posunutí kontejnerů z nepřehledných míst u křižovatek, navržení 
nových přechodů pro chodce). Do škol byl distribuován i dotazník, který je 
součástí vyhodnocování evropského indikátoru ze Sady společných evropských 
indikátorů - cesta dětí do školy. Součástí projektu jsou i pravidelné besedy 
strážníků Městské policie, výuka na dopravním hřišti, realizace kampaní Na 
kolo jen s přilbou (zaměřena na nošení cyklistických přileb) a Vidíš mě 
(zaměřena na používání reflexních materiálů) a výuka dopravní výchovy na 
školách.  

(obec s 23 tisíci obyvateli) 

7.2.3 Situační prevence 

-  zavedení či rozšiřování obecního/městského kamerového systému, např. v riziko-
vých lokalitách 
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Základní charakteristikou využívání kamerového systému je jeho preventivní 
funkce, spočívající v dohledu v rámci zajištění veřejného pořádku a k předcházení 
pouliční trestné činnosti a přestupků, kamerový systém většinou spravuje obecní 
policie. 

-  omezování provozu výherních hracích přístrojů, zejména prostřednictvím obecně 
závazné vyhlášky 

Provoz bývá povolen jen na předem vybraných místech a v čase stanoveném 
vyhláškou. Současný loterijní zákon udává, že provozování výherních automatů nesmí 
být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v 
budovách státních orgánů a církví. Povolení nesmí být vydáno ani v případě, kdy by 
hrací přístroj měl být provozován v sousedství těchto budov. Ve vyhlášce mohou být 
určeny také podrobnější podmínky pro výkon činnosti. Dále by měly probíhat kontroly 
míst, kde jsou umístěny výherní hrací automaty s tím, zda nejsou využívány osobami 
mladistvými. Samosprávy zároveň mohou rozhodovat jen o zřízení výherních automatů 
na území obce či města. O zřízení takzvaných videoloterijních terminálů však rozhoduje 
ministerstvo financí. Podle verdiktu Ústavního soudu z června 2011, který rozhodl ve 
prospěch města Chrastava, i nadále ministerstvo financí povoluje provozování videolo-
terijních terminálů, avšak obce mají právo rozhodovat o umístění těchto terminálů na 
území obce.111 

Město neumožňuje v pronajatých nebytových prostorech ve vlastnictví města 
provoz heren a kasin, umisťování či provozování výherních hracích přístrojů, 
interaktivních video-loterijních terminálů a jiných podobných zařízení a her 
podle loterijního zákona. Rada města nepovažuje za společensky únosné, aby 
v městských prostorech byl umožněn tento typ podnikání.  

(obec s 19 tisíci obyvateli) 
 

-  kontroly prodeje a požívání alkoholu osobami mladšími 18 let a prodeje a užívání 
tabákových výrobků a psychotropních látek mladistvými 

Jedná se o kontroly v restauračních a obdobných zařízeních se zaměřením na 
prodávání či jiným způsobem umožnění požití alkoholických nápojů osobám mladším 
18 let, případně míst, kde se schází mládež a existuje zde riziko konzumace alkoholu 
nezletilými, včetně akcí, jako jsou koncerty, festivaly apod. Tyto preventivní aktivity 
bývají také zaměřeny na ochranu před možností prodeje tabákových výrobků a 
psychotropních látek. Kontroly mohou být prováděny městskou policií, Policií ČR či 
pracovníky obecního/městského úřadu.  

-  kontrola veřejných prostranství, zejména dětských hřišť a parků s cílem zamezit 
výskytu omamných a psychotropních látek a výskytu injekčních stříkaček 

V případě vyššího rizika výskytu sociopatologických jevů v některých z těchto 
míst by ze strany policie měla probíhat zvýšená kontrola. Policie v této oblasti může 
spolupracovat s neziskovými organizacemi zaměřujícími se na práci s drogově 
závislými osobami a preventivní a osvětovou činnost. 
 
-  podpora organizací působících v oblasti prevence ze strany obce/města  

Jedná se například o neziskové organizace zaměřující se na práci s rizikovou 
mládeží (např. provozující nízkoprahové kluby), oběťmi domácího násilí, uživateli drog 

                                          
111  Zdroj: http://www.socialni-zaclenovani.cz/regulace-vyhernich-automatu-a-videoterminalu 
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apod., které může obec podporovat formou dotací, grantů či kupříkladu bezplatným či 
zvýhodněným pronájmem obecních prostor  

7.2.4 Informační, osvětová a přednášková činnost 

-  přednášková činnost na školách zaměřená na prevenci kriminality  
Tuto preventivní osvětovou a přednáškovou činnost vykonává často městská či 

obecní policie nebo některý z odborů obecního/městského úřadu (např. odbor sociál-
ních věcí), případně oba subjekty na těchto aktivitách spolupracují. Nezřídka v této 
oblasti obec spolupracuje také s nestátními neziskovými organizacemi. Nejčastějšími 
tématy, která jsou s dětmi, žáky a studenty probírána, je například bezpečné chování 
na ulici a v dopravě, šikana, rizika užívání alkoholu, drog a tabákových výrobků, 
domácí násilí, trestní právo a také seznámení s činností policie. Obsah a forma 
přednášek by měla být odlišná pro jednotlivé věkové skupiny dětí. 

 

Oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy Městské policie v Pardubi-
cích pořádá pravidelné besedy pro předškolní a školní zařízení, přizpůsobené 
věku žáků a studentů. Cílem těchto besed je zvýšení právního vědomí žáků a 
studentů a snaha o minimalizaci rizika, že se stanou obětí trestné činnosti. 
Přehled jednotlivých témat: 
Mateřské školy  
Bezpečné chování doma i na ulici - Seznámení s Městskou policií, kontakt s 
cizím psem, nález injekční stříkačky, kontakt s cizím člověkem 
Základní školy 
1.-5. třída - Seznámení s Městskou policií, pravidla bezpečného chování, dopravní 
výchova teoretická a praktická část; 6. třída - Právo, morálka, odpovědnost; 7. 
třída - Šikana a kyberšikana; 8. třída - Trestní zákoník a trestní řád; 9. třída - 
Závislosti, drogy v trestně-právním kontextu 
Střední stupeň školství:  
1. ročník - Rodinné vztahy, útěky z domova, šikana a kyberšikana; 2. ročník - 
Závislosti - tabák, alkohol, drogy, rizika užívání, trestně-právní kontext; 3. 
ročník - Domácí násilí, sexuální násilí - znaky domácího násilí, možnosti řešení; 
4. ročník - Obchod s bílým masem, prostituce 
(Koncepční plán prevence kriminality statutárního města Pardubice na léta 
2012-2015) 

 
 Některé školy samy do svých výukových programů zařazují program zaměřený na 
prevenci sociálně patologických jevů, který vedou pedagogové školy, případně ve 
spolupráci s externími odborníky.  

Základní škola do své koncepce zařadila dlouhodobý Preventivní program, 
zaměřený na nácvik sebekontroly a komunikačních dovedností, které jsou důležité 
v situacích zvýšeného rizika užívání drog, promiskuitního a delikventního chování. 
Program je ve velké míře zaměřen na zdravý způsob života, zdravé vztahy ve 
škole i ve třídách a na prevenci šikany. Vlastní program probíhá v rámci výuky i 
mimo ni a provádějí ho jak interní, tak externí odborníci.  
(městská část ve městě nad 100 tisíc obyvatel) 
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-  preventivní činnost zaměřená na seniory, případně zdravotně postižené spoluobčany 

Pro tuto cílovou skupinu bývají pořádány besedy a semináře stejnými subjekty, 
jako v případě dětí, žáků a studentů (policie, obecní úřad, neziskové organizace). 
Besedy se zaměřují především na ochranu před okradením, nekalými praktikami 
podomních prodejců, zabezpečení majetku nebo například na bezpečnost v dopravě a 
seznamování s novými dopravními předpisy. 

 

Městská policie v Jablonci nad Nisou pořádá přednášky pro cílovou skupinu 
seniorů a zdravotně postižených se zaměřením na ochranu před okradením, 
přepadením či podvodným jednáním a na zabezpečení majetku. Přednášky 
jsou vedeny formou interaktivní prezentace. V této oblasti je úzká spolupráce 
s magistrátem města, Českým červeným křížem, kluby důchodců apod.  

(Plán prevence kriminality statutárního města Jablonec nad Nisou na léta 
2012 až 2016112)  

 

Odbor dopravy městského úřadu připravuje pravidelně pro seniory teoretickou 
výuku dopravní výchovy zaměřenou na legislativní změny v oblasti dopravy a 
jejich aplikaci do praxe. Pod vedením kvalifikovaného lektora se senioři 
seznamují s novými pravidly silničního provozu a novými dopravními 
značkami, na které mohou na silnicích narazit. V dalším bloku se pak senioři 
seznamují s jednotlivými druhy dopravních přestupků a způsobem jejich 
řešení. Na závěr si mohou nezávazně vyzkoušet složení zkoušky pro získání 
řidičského oprávnění na počítači.  

(obec s 37 tisíci obyvateli) 

 
-  informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost 

Tyto informační kampaně by měly upozorňovat na možná rizika ohrožující 
bezpečnost obyvatel a představovat různá preventivní opatření. Informace mohou být 
distribuovány, prostřednictvím brožurek, letáků, zveřejňovány na plakátovacích plo-
chách, na internetových stránkách města (některé obce dokonce provozují specifický 
portál tísňových informací a krizového řízení), v tisku apod., kde mohou být uváděny i 
potřebné kontakty (na příslušné odbory města, linky důvěry, poradny a specialisty, 
neziskové organizace apod.). Pro širokou veřejnost mohou být pořádány také přednášky 
a besedy, např. k problematice domácího násilí, šikany, projevů rasismu a extremismu 
ve společnosti, ke zvýšení právního vědomí či k rizikům užívání návykových látek. 
Vhodným prostorem k prezentaci problematiky prevence kriminality jsou také spole-
čenské volnočasové akce pro veřejnost, kde např. může být názorně prezentována 
činnost policie a distribuovány různé informační materiály, případně mohou být pořá-
dány akce tematicky přímo zaměřené na oblast bezpečnosti. Specifickým příkladem 
jsou informační spoty vysílané na monitorech v městské hromadné dopravě.  

 
  

                                          
112  dostupné: http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/ 

plan-prevence-kriminality-2012-2016.html 



7. Bezpečnost 
 
 

181 

Město organizuje pravidelné akce, jakými např. jsou „Společné hlídky mládeže 
a Policie ČR“ nebo „Sportovní den s policií“- orientační závod a každoroční Dny 
Integrovaného záchranného systému. Dále prezentuje činnost, možnosti a 
akceschopnost Policie ČR i při jednorázových akcích, jakými jsou např. besedy 
na dětských letních táborech a dalších akcích pro veřejnost, včetně výroby a 
distribuce letáků k problematice trestné činnosti a chování občanů.  

(obec se 45 tisíci obyvateli) 
 

Na nebezpečí a problematiku užívání drog, alkoholismus i nebezpečí přenosu 
infekčních pohlavních chorob (nechráněným sexem) v širším měřítku upozor-
ňují vysílané spoty na monitorech v městské hromadné dopravě oslovující 
všechny věkové kategorie včetně žáků přepravujících se na základní a střední 
školy a učiliště.  

(obce s 50 tisíci obyvateli) 
 

-  specifické akce zaměřené na oblast prevence sociálně-patologických jevů a rizikového 
chování 

Těmito specifickými akcemi mohou být například dlouhodobé soutěže pro děti, 
kampaně doprovázené praktickými aktivitami, při nichž se s dětmi pracuje hravou 
formou, či exkurze do věznic spojené s besedou.  

 

Městská knihovna se zapojila do celostátní kampaně pro děti od 7 do 10 let 
Webovou divočinou, kterou vyhlásil Úřad pro ochranu osobních údajů při 
příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“. Jejím cílem je seznámit děti hravou 
formou s problematikou ochrany osobních údajů a jak se chovat bezpečně a 
ohleduplně na internetu.  

(obec se 17 tisíci obyvateli) 

 

Město opakovaně pořádá amatérské filmové soutěže na téma prevence 
rizikového chování určené pro žáky a studenty základních a středních škol a 
odborných učilišť, do které je možné přihlásit obrazový snímek s námětem 
rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, 
záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.  

(městská část v obci nad 100 tisíc obyvatel)  

(městská část ve městě nad 100 tisíc obyvatel) 

7.3 Související právní předpisy  

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii  

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky  
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zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 

zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) 
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8. Zajištění dostupné a bezpečné dopravy v obci 

Obce a kraje mohou podstatným způsobem zajistit kvalitu života rodin péčí o 
dopravní služby a zajišťováním dopravní obslužnosti. Oblast dopravy se prolíná 
s rodinnou politikou jen částečně, protože obce mají v této oblasti řadu zákonných 
povinností vyplývajících z celkových funkcí dopravy v moderní společnosti a zabezpe-
čení řady ekonomických, ale i sociálních funkcí. Péčí o dopravní obslužnost a bezpečnou 
dopravu a obecně pohyb po obci plní obce vícefunkční péči o své občany. Současně 
patří oblast dopravy k těm, kde je poměrně velký prostor pro dobrovolné samostatné 
(samosprávné) příspěvky obcí k životu jejich obyvatel. 

Podle řady zdrojů113 a ukazatelů jsou potřeby dopravy a s tím spojené 
bezbariérovosti pohybu a bezpečnosti v dopravě vedením obcí dobře uvědomovány a 
opatření jsou většinou realizována. Roli zde zřejmě hraje i fakt, že tato oblast se týká 
v podstatě všech skupin obyvatelstva - umožňuje nejen pohyb dětí a matek, příp. 
seniorů, ale je také jedním ze základních předpokladů zaměstnanosti i většiny 
individuálních aktivit. Současně je to oblast v zásadě neovlivněná odlišnými politickými 
názory. Ze všech uvedených důvodů v jejich synergii „se hodí do volebního programu 
všech stran“ a lze ji tedy plánovat (organizovat) s dlouhodobější perspektivou. Jako 
ryze veřejný „statek“ ji lze zajišťovat jen z veřejných prostředků, přitom je zde 
spolupráce obcí jako iniciátorů s investory a organizátory dopravy nenahraditelná. 

Přes výše uvedené patří dopravní infrastruktura a obslužnost mezi nejvážnější 
omezení rozvoje venkova (viz Mátl, Srnová, 2012, s. 19). Závažnost sice vyplývá 
hlavně ze stavu komunikací, ale týká se i aspektu z hlediska rodinné politiky podstat-
nějšího - umožnění zajistit plnění funkcí rodiny a zabezpečení potřeb jejích členů. 
Přitom dopravní dostupnost důležitých služeb, zejména pro děti, mládež a seniory, 
kteří jsou na veřejné dopravě hlavně závislí, je v mnoha obcích nedostatečná. Pokud 
spoje existují, stráví dojíždějící v dopravě spoustu času. Přitom podíly lidí vyjíždějících 
za prací a do škol jsou vysoké. Je to zejména problém středních Čech a jižní Moravy, 
ale také Jihočeského, Plzeňského a Olomouckého kraje, z obcí v okolí Prahy a okolí 
Brna jsou vysoké podíly dojíždějících, kteří denně tráví na cestě celkem i přes dvě 
hodiny (srv. Mátl, Srnová 2012, s. 20). V případě žáků a studentů je dojížďka dokonce 
časově náročnější, než je tomu v případě dojížďky do zaměstnání (měřeno počtem 
obcí s vyšším podílem dlouhodobě dojíždějících a jejich zastoupením v krajích). 

8.1 Hlavní úkoly obcí a právní rámec role obcí 

V rámci celkové úlohy obcí v oblasti dopravy lze rozlišit několik sfér, např. podle 
P. Schlesingera (Příručka 2010, s. 129) jsou jimi: péče o pozemní komunikace jako 
specifický majetek obcí, preventivní bezpečnostní opatření (na komunikacích) a veřejná 
služba v dopravě (zejména zajištění dopravní obslužnosti). Druhé dvě jmenované sku-
piny mají řadu průniků s tím, jak obce mohou v rámci své rodinné politiky podporovat 
rodiny v jejich celkových životních podmínkách (životním prostředí) a při zajišťování 
jejich funkcí. Zaměříme se zde proto na tyto dvě oblasti. 

   Právní rámec toho, co obec může ze své pravomoci ovlivnit v oblasti dopravy, 
je poněkud nevyrovnaný. Celkem striktní pravidla se týkají zajištění funkčnosti 

                                          
113  Podklady z formulářů soutěže Obec přátelská rodině, webové stránky obcí a měst, zkušenosti dotázaných 

pracovníků krajských úřadů a odborníků. 
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místních komunikací a účelových komunikací (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích). S tím souvisí i řada povinností obcí plynou-
cích z přenesené působnosti, které nemají s podporou rodin nic přímo společného. 
Aktivity obcí, které nějakou formou podpory dopravy přispívají ke kvalitě života rodin, 
jsou legislativně podchyceny méně nebo nepřímo.  

   Dopravní obslužnost je vymezena v § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který ji vymezuje takto: 
„dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu 
především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do 
zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, 
rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale 
udržitelnému rozvoji územního obvodu.“ Rozhodující roli zde hrají kraje a obce, které 
ve své samostatné působnosti podle tohoto zákona (§ 3) stanoví rozsah dopravní 
obslužnosti a zajišťují ji veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní 
osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením. Obec „zajišťuje 
dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území 
kraje“ (viz zmíněný paragraf). Přitom obec může zajišťovat dopravu i mimo svůj 
územní obvod, je-li to v zájmu obce, ale nutným základem je dohoda s dalšími obcemi 
a krajem.  

„Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, totiž 
nespecifikuje, co by se mělo rozumět například pod »základní dopravní obslužností«. 
Pouze zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, v § 178 odst. 5 určuje, že v rámci základní dopravní obslužnosti je 
kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost 
spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.“ (Dopravní obslužnost 
v kraji 2011). 

   Právně je zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě ošetřeno 
uzavírání smluv mezi obcí a provozovateli dopravy, např. se to týká typu a 
rozsahu služeb a míry jejich kompenzace z rozpočtu obcí. § 8 zákona o veřejných 
službách v přepravě stanoví, že „pro zajištění dopravní obslužnosti mohou stát, kraje a 
obce (dále jen „objednatel“) poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících samy, 
nebo uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci, kteří 
jsou provozovateli dopravy podle jiných právních předpisů“.114 Zákon vymezuje pro 
uzavření smlouvy mezi dopravcem a obcí (krajem, státem) podmínky. V příloze k 
tomuto zákonu jsou uvedeny standardy kvality a bezpečnosti a minimální hodnoty a 
ukazatele standardů kvality a bezpečnosti, přičemž způsob jejich prokazování stanoví 
prováděcí právní předpis. Objednatel tedy může stanovit ještě přísnější hodnoty a 
ukazatele standardů kvality a bezpečnosti nebo požadovat splnění dalších standardů, 
což je jedna z možností přímého ovlivňování kvality dopravy ze strany obcí.  

Dopravci jsou pro účely uzavření smlouvy s obcí o poskytování veřejných 
služeb v dopravě vybíráni ve výběrovém (nabídkovém) řízení za zákonem stanovených 
podmínek (zákon 194/2010 Sb.). 

K zajištění dopravní obslužnosti mohou obce uzavírat také smlouvy mezi sebou. 
K tomu je možno mj. využít tvorbu tzv. mikroregionů se širším funkčním zaměřením, 

                                          
114  § 24 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.; § 2 odst. 6 písm. a) 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb. Pokud jde o služby drah 
(vč. tramvajových, trolejbusových, lanových a jiných), obec první kategorie vykonává všechny činnosti 
podle zmíněného zákona ve své přenesené působnosti. 



8. Zajištění dostupné a bezpečné dopravy v obci 
 

 
 

186 

než je jen doprava. Obce mohou a dokonce by měly uzavírat smlouvy mezi většími 
(krajskými) městy a obcemi pro provádění integrovaného dopravního systému.  

Zásadním požadavkem je spolupráce dvou hlavních subjektů zodpovědných za 
dopravní obslužnost - krajů a obcí v jejich samosprávných funkcích. Ministerstvo 
dopravy podporuje vznik provázaných dopravních systémů, a tedy smlouvy obcí 
vycházející ze spolupráce obcí s kraji a z koordinace opatření na zajištění dopravní 
obslužnosti. „Z hlediska efektivity vynakládání veřejných prostředků je nutné, aby kraj 
a obce spolupracovaly (ať už tvorbou jednoho dopravního systému pod hlavičkou kraje 
při finančních příspěvcích obcí nebo jedním provázaným systémem spojů, hrazených 
kraji, a spojů, hrazených obcemi).“ (viz Moderní obec 1.8.2011). Dnes ale neexistují 
právní předpisy stanovující pravidla pro finanční spoluúčasti kraje a obcí na zajištění 
dopravní obslužnosti. 

Financování dopravy v kompetenci krajů a obcí není zákonnými normami nijak 
podrobně podchyceno. Po novelizaci zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 
(zákon o rozpočtovém určení daní) v roce 2005 se zvýšil procentní podíl krajů u výnosů 
z vybraných daní a v souvislosti s tím bylo financování regionální dopravy svěřeno 
krajům a obcím (Dopravní obslužnost v kraji, 2011). Podíl obcí z výnosů z některých 
daní se zvyšoval v dalších letech v rámci novelizací zmíněného zákona o rozpočtovém 
určení daní. Jeho poslední schválená verze nabude účinnosti až v roce 2015 a do té 
doby budou platná jeho různá znění s různou dobou platnosti, vč. měnícího se podílu 
obcí na daních (blíže zde v Příloze). Dopady dílčích úprav konkrétně na oblast dopravy 
a jejího financování obcemi však nelze globálně předpokládat jako významné, snad 
s výjimkou změn od 1.1.2013 (tamtéž).  

 

Veřejná služba v dopravě 

   Toto je hlavní a nejširší oblast vlastních iniciativ obcí, které mohou být i cíleny 
na vybrané sociální skupiny, tedy rodiny a jejich členy z hlediska jejich specifických 
potřeb. Hlavním posláním je zvyšování kvality života občanů obce či města. Hlavním 
cílem je zde zajištění dopravní obslužnosti, o kterou se starají obce tam, kde není 
zabezpečena státem a kraji, a to na dobrovolné bázi. Zákonem zde pro obce není 
stanovena povinnost, ale zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů upravuje možnosti obcí v této oblasti. Jak bylo 
výše zmíněno, hlavní způsob zajištění této funkce obcí se zakládá na smluvně 
dojednaných službách s dopravci. 

   Zvláštní formou plnění dopravní obslužnosti je městská hromadná doprava, 
zejména ve velkých městech. Jejím specifikem dnes je, že je financována jen 
z vlastních zdrojů měst a obcí bez dotací ze státního nebo krajského rozpočtu.  

Mezi veřejné služby v dopravě je možno zařadit celou škálu opatření a aktivit 
(např. od výstavby chodníků, přes kruhové objezdy po systém městské hromadné 
dopravy), přičemž většina z nich je finančně náročná, mnohá jsou opatření investičního 
charakteru. Obce zde proto musejí využívat všechny možnosti získávání a kombinování 
finančních zdrojů.  

 

Preventivně bezpečnostní opatření  

   Bezpečnostní opatření v dopravě mají velmi obecný význam a poslání, nicméně 
přitom je jejich kvalitní zajištění také důležitou formou podpory rodin, týkající se všech 
generací, nejvíce ovšem nejmladší a nejstarší. Tato opatření vytvářejí základní externí 
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podmínky většiny aktivit - dojížďky do zaměstnání a škol, provozování volnočasových 
aktivit, komunitní život atd. V obci, kde je bezpečno na ulicích z hlediska ohrožení 
motorovými vozidly, stejně jako když je zajištěna bezpečnost chůze na pěších místech 
a zónách, pomáhá tím obec řešit starost rodičů o bezpečí dětí, jejichž aktivity se 
mohou volně rozvíjet. Obdobně to platí pro generaci seniorů.  

   V této oblasti mají obce všech kategorií, tedy i velikostí, velký prostor pro vlastní 
iniciativy. Mohou se především zasadit o to, aby automobilová doprava nejen ulehčo-
vala život, ale také jej neohrožovala, a to jak na silničních komunikacích, tak ve vztahu 
k chodcům, ale nelze opomenout i opatření na ochranu životního prostředí. 

Některé účinnější nástroje regulace dopravy (např. dopravními značkami a 
zařízeními nebo světelnými signály) patří jen do pravomoci obcí s rozšířenou působ-
ností, a to ještě na základě písemného povolení od Policie ČR (zákon 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích). Obce se obecně mohou zasazovat o opatření na 
zvýšení plynulosti dopravy (kruhové objezdy, počty jízdních pruhů a jejich případné 
vyhrazení pouze pro cyklisty apod.). Mohou např. vytvářet klidové zóny, zóny pro pěší 
nebo snižovat rychlost pomocí příčných prahů, dále mohou zajišťovat bezpečnost 
chodců systémem přechodů a ty vybavovat světelnou a zvukovou signalizací různého 
typu. 

   Specifickou součástí dopravní situace v obcích s narůstající důležitostí (nejen 
díky módním trendům) je bezpečnost cyklistů a vytváření cyklostezek. 

Pro oblast preventivně bezpečnostních opatření se lze inspirovat soutěží „Cesty 
městy“ zaměřenou na zklidňování dopravy. Pro ilustraci uvádíme citaci oblastí opatření, 
které mohou obce zajímající se o účast v soutěži, realizovat: 

 

„Soutěž proběhne ve třech kategoriích:  

a) bodová řešení 

Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: úpravy křižovatek, 
řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé 
prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy…) 
apod.  

b) liniová řešení 

Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: komunikace pro chodce 
a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová 
opatření preference MHD (vyhrazené pruhy…) apod.  

c) plošná řešení 

Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: dopravně zklidněné 
zóny („tempo 30“, obytné zóny…), organizace dopravy v klidu, koncepční 
řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod.“ 

(viz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty#reseni) 

 

Tato soutěž je součástí Dopravního programu Nadace Partnerství, která se 
zaměřuje vedle dalších činností na bezpečnou dopravu ve městech, bezpečné cesty do 
škol, rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky a environmentální výchovu a zapojo-
vání dětí do života v obci (http://www.nadacepartnerstvi.cz/o-nadaci).  
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   V nedávné době organizoval BESIP (který je integrální součástí Ministerstva 
dopravy, odboru komunikace s veřejností) projekt „Bezpečná obec“, jehož cílem bylo 
shrnout dosavadní zkušenosti, vytvořit metodiku pro aktivity obcí a podpořit zapojení 
obcí do řešení bezpečnosti silničního provozu. V jeho rámci byly vymezeny aktivity obcí 
v různých oblastech, jako je dopravní výchova, řídící, koordinační a analytické aktivity, 
komunikační aktivity (kampaně aj.), dopravně inženýrská opatření v obcích a další (viz 
http://www.ibesip.cz/Bezpecna-obec). Zde se lze inspirovat ohledně opatření, která 
mají celkový dopad na dopravní bezpečnost v obcích a která se v jeho rámci (jakkoliv 
dílčím způsobem) překrývají s rodinnou politikou obcí, příp. krajů, nebo obecněji s 
podporou zájmů rodin v obcích. 

8.2 Zajištění dopravních služeb podle výsledků 
dotazníkového šetření 

V kvantitativním šetření byly pro dotazování na obcích vybrány základní funkce 
dopravy na obcích ve vztahu k potřebám rodin, a to dopravní obslužnost, bezbariéro-
vost dopravy a speciální doprava pro vybrané skupiny obyvatel. Z našeho výzkumu 
vyplynulo, že podpůrná opatření v oblasti dopravní obslužnosti jsou dostatečná 
v nadpoloviční většině obcí (téměř bez ohledu na velikost obce), v případě bezbarié-
rové dopravy či dopravy pro specifické skupiny obyvatel nedostačují nabídce hlavně 
v největších obcích a rovněž středně velké obce evidují vyšší poptávku po určitých 
opatřeních, která obce ještě nezavedly. Naopak, obce do 499 obyvatel ve větší míře 
deklarují, že žádná taková opatření nepotřebují. 

Dobrá a občanům vyhovující dopravní obslužnost je zajištěna celkově 
v nadpoloviční většině obcí, pouze v obcích do 199 obyvatel je dostačující v menší míře 
(40 %) a v obcích od 1 000 do 1 999 naopak v nejvyšší míře (71 %). Nejmenší obce 
totiž častěji než ostatní opatření na podporu rodin v této oblasti podle svých deklarací 
nepotřebují, ale častěji je také nemají, leč uvítaly by je (viz graf č. 8.1). Pro tyto obce 
je obzvlášť důležité zajistit svým obyvatelům dostupnost zde často neexistujících 
zařízení občanské vybavenosti (lékař, škola, úřady apod.), příp. dosažitelnost zaměst-
nání v blízkých větších obcích. V souhrnu zhruba třetina obcí nějaká opatření realizuje, 
poptávka obyvatel po nich je však vyšší. Tady již velikostní kategorie nehraje roli, snad 
jen v nižším zastoupení obcí s 1 000 až 1 999 obyvateli (23 %), kterým, jak již bylo 
uvedeno, se ve sféře dopravní obslužnosti nejlépe daří pokrývat potřeby svých 
obyvatel.  
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Graf č. 8.1 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
dopravní obslužnosti a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti 
obce, v %) 

 
 

Diametrálně odlišná situace panuje v obcích při zajištění bezbariérovosti 
dopravy. Opatření pokrývající potřeby obyvatel v této oblasti dokáže zabezpečit 
pouze 16 % obcí, s výjimkou úspěšnějších největších obcí (27 %). V krajském členění 
je významným reprezentantem této skupiny Hl. m. Praha. Téměř dvě třetiny obcí s    
10 000 a více obyvateli však čelí vyšší poptávce po podpůrných opatřeních, než jsou 
samy schopny nabídnout (viz graf č. 8.2). Zvýšenou potřebu určitých dosud neexis-
tujících opatření pomáhajících rodinám zpřístupnit dopravu bez bariér evidují nejčastěji 
obce s 1 000 až 9 999 obyvateli. S velikostí obce zájem o podporu bezbariérové 
dopravy v podstatě roste, za nepotřebnou ji tak nejčastěji pokládají zástupci obcí do 
499 obyvatel. 
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Graf č. 8.2 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
bezbariérovosti dopravy a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? (podle velikosti 
obce, v %) 

 
 

Necelá třetina obcí se nemusí při řešení podpory v oblasti dopravy zabývat 
speciální dopravou pro vybrané skupiny obyvatel (např. školáky, osoby se 
sníženou pohyblivostí), protože o ni není zájem. Tato situace se týká především obcí 
do 499 obyvatel (viz graf č. 8.3). Naopak, čtvrtina obcí určitá opatření realizuje, a to 
v dostatečné míře, největší úspěch v tomto směru mají obce s 1 000 až 1 999 
obyvateli a s 10 000 a více obyvateli (více jak třetina z nich). Představitelé obcí těchto 
dvou velikostních kategorií však zároveň častěji uvádějí zvýšenou poptávku po 
podpůrných opatřeních, než je obec schopna zajistit, zejména pak v největších obcích. 
Situací, kdy opatření v této oblasti v obci nejsou, ale byly by potřeba, se nejčastěji 
zabývají představitelé obcí s 2 000 až 9 999 obyvateli.  
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Graf č. 8.3 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
speciální dopravy pro vybrané skupiny obyvatel a do jaké míry odrážejí jejich 
potřeby? (podle velikosti obce, v %) 

 
 

Rozdíly mezi kraji se v našem šetření prakticky neprokázaly. Z výsledků vý-
zkumného projektu Ministerstva dopravy z roku 2006 zabývajícího se dopravní 
obslužností mj. z hlediska počtu spojů autobusové a vlakové dopravy (v průměru na 
obec) však vyplývá, že u obcí do 500 obyvatel jsou na tom v pracovní dny lépe na 
Moravě než v Čechách, s určitou výjimkou Karlovarského a Středočeského kraje 
(Porovnání dopravní obslužnosti 2006). V segmentu obcí od 500 do 5 000 obyvatel 
nejsou diference mezi jednotlivými kraji tak výrazné, přesto relativně nejvyšších 
hodnot dosahuje kraj Moravskoslezský a nejnižších kraj Plzeňský. O víkendu jsou 
zjištěné rozdíly markantnější (nejlepší ve Středočeském a Jihomoravském kraji). V 
obcích s 5 000 až 20 000 obyvateli dochází k většímu rozptylu hodnot, nicméně 
nejpříznivější výsledky lze sledovat ve Středočeském, Jihomoravském a Zlínském 
kraji. U velkých měst je srovnání kvůli jejich menšímu počtu obtížnější, přesto nejlépe 
opět vycházejí moravské kraje a kraj Středočeský. 

 

Bezbariérovost pohybu 

Každá obec by v rámci svých možností měla zajistit svým občanům bezbarié-
rový pohyb po obci a také přístup do obecních úřadů a institucí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, především zdravotně postižené občany a rodiče s malými dětmi 
v kočárku či bez něj, ale též seniory, těhotné ženy aj.  

Konkrétní opatření na podporu těchto osob má podle našeho dotazníkového 
šetření v dostatečné míře zavedená zhruba pětina obcí všech velikostí. S vyšším 
počtem obyvatel v obci však tato opatření začínají být čím dál více nedostačující, 
nejzřetelnější je to v obcích s 10 000 a více obyvateli, kde v 77 % obcí určitá opatření 
jsou, ale potřeby občanů uspokojivě nepokrývají (viz graf č. 8.4). V těchto a v o 
kategorii menších obcích jsou si přitom dobře vědomi, že nějaká opatření jsou 
nezbytná – dokládá to nulový výskyt odpovědí na variantu „opatření nejsou a nejsou 
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potřeba“. Zástupci obcí s 1-2 tisíci obyvateli častěji než ostatní deklarují potřebu 
zavedení dosud neexistujících opatření na podporu bezbariérového pohybu občanů. 
Žádná opatření nenabízejí, ale zároveň nevyjadřují jejich potřebu nejčastěji nejmenší 
obce, kde se nachází méně objektů s obtížným přístupem i relativně méně osob 
s omezenou možností pohybu. Z krajského pohledu je zajímavé, že v Hl. m. Praze 
všichni dotázaní určitá opatření v této oblasti mají, ale ne vždy dostatečná. Pokrytí 
potřeb obyvatel jistými opatřeními častěji uvádějí dále obce spadající do Moravsko-
slezského kraje. Naproti tomu v kraji Ústeckém a Olomouckém poptávka po opatřeních 
čelí jejich celkově téměř nulové nabídce. Daná opatření ve větší míře nemají a ani je 
nepovažují za příliš potřebná na jihozápadě republiky (zahrnující kraj Jihočeský a 
Plzeňský). 

 

Graf č. 8.4 Jsou ve Vaší obci realizována opatření na podporu rodin v oblasti 
bezbariérového pohybu obyvatel a do jaké míry odrážejí jejich potřeby? Podle 
velikosti obce, v % 

 

8.3 Nástroje na zajištění dopravy v kompetenci obcí  

Zde vycházíme především ze zkušeností nasbíraných z aktivit obcí, které se 
zúčastnily soutěže MPSV „Obec přátelská rodině“. Ty se týkají individuálních zkušeností 
zúčastněných obcí. Existují však také jiné zdroje dobrých příkladů, např. z celostátně 
zaměřených projektů a soutěží, příp. grantových schémat, které organizují centrální 
orgány (např. BESIP) nebo neziskové organizace (příkladem může být Dopravní 
program Nadace Partnerství - viz odkazy na zdroje). 

Témata, která se objevují v existujících koncepcích lokální rodinné politiky nebo 
v jiných strategických materiálech obcí a měst a která souvisejí s rodinnou politikou, 
lze rozdělit zhruba do následujících kategorií. 

a) Dopravní obslužnost, 

b) Snižování nároků na dopravu, 
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c) Podpora dopravy podle účelu využívání, 

d) Speciální doprava pro vybrané skupiny obyvatel, 

e) Městská hromadná doprava, 

f) Bezpečnost a bezbariérovost. 

 

a) Dopravní obslužnost 

V zajišťování dopravní obslužnosti je základním článkem kraj s jeho povinností 
zajistit dopravní obslužnost. Jak si ji interpretuje, je však na kraji, a tak přechází reálně 
část odpovědnosti na obce, pokud se chtějí zodpovědně starat o potřeby svých občanů. 
Výše byly uvedeny možnosti obcí z hlediska platné legislativy. Další paletu možností 
představují konkrétní opatření na posílení dopravní obslužnosti. Patří k nim následující: 

 
 
Podpora hromadné dopravy - zde je možné budovat vlastní systém (větší města) 
nebo rozvinout spolupráci s dalšími obcemi a kraji. Konkrétně je možné se zaměřit na: 
- Zajištění návaznosti spojů, např. autobusových na vlakové; 

- Přizpůsobování jízdních řádů diferencovaným potřebám podle denní a roční doby 
(dopravní špičky, víkendové cesty, večerní cestování za kulturou); 

- Vyjednávání o jízdních řádech veřejné dopravy s dopravci: 

Zastupitelé se dle požadavků jednotlivých občanů snaží o vyjednání časových 
posunů jednotlivých spojení, ovšem se střídavým úspěchem  
 

(obec z kategorie do 500 obyvatel) 
 

- Kooperace s krajem a dalšími obcemi - např. s obcí s rozšířenou působností, která 
zajišťuje spoje do dané menší obce. 
 

Zajištění finanční dostupnosti - obce mohou ze svých prostředků finančně 
přispívat poskytovatelům dopravních služeb nebo jejich uživatelům např. takto: 

- Spolupodíl na financování veřejné dopravy, 

o obec finančně přispívá kraji na zajištění dopravy,  

o obec spolupracuje a dotuje provozování autobusové linky, 

o k podpoře financování je využito sdružování obcí, 

o využity jsou příspěvky města na MHD (velká města); 

- Poskytování (zdarma, za symbolický/malý poplatek) dopravního prostředku vlast-
něného obcí (pro tento účel) pro uznané způsoby využití (pro vybrané cílové 
skupiny); 

- Zdarma doprava pro seniory od určeného věku (např. 70 let), realizují spíše větší 
obce; 

- Bezplatná doprava pro vybrané skupiny - zdravotně postižení, matky s kočárky, 
příp. pro „odbojáře“, někde se tak děje formou zvláštních karet (např. Bus-karty). 
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Zajištění prostorové dostupnosti  

Dopravní obslužnost zahrnuje i vzdálenosti základních složek infrastruktury 
(občanské vybavenosti) od dopravních zastávek (jak v případě městské, tak 
meziměstské dopravy). 

- Nástrojem lepšího zpřístupnění veřejné dopravy může být zvyšování počtu 
zastávek, aby byly blíže službám, bydlišti apod.; 

- Lze zavádět nové zastávky, alternativně měnit délky tras podle změn potřeb (např. 
denní dopravní špička). 

Úřad, obchody, lékaři, školy, školky jsou v docházkové vzdálenosti od autobu-
sových zastávek (meziměstské dopravy).  

(obec z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 

Obce mají i nástroje na podporu osobní dopravy: 

- Zaměřené na parkoviště - sběrná parkoviště v zájmu odvedení dopravy z centra 
obce, a tím jeho zklidnění a ozdravění;  

- Vyhrazená parkoviště, jejich části nebo parkovací místa pro zdravotně postižené; 

- Odlišení zón placeného a neplaceného parkování v různých částech města; 

- Parkování zdarma (na vyhrazených místech). 

 

b) Snižování nároků na dopravu  

Pro malé a střední obce připadají v úvahu opatření zaměřená na zajištění 
infrastruktury, zabezpečení dostupnosti obchodů a služeb přímo v obci tak, aby byla 
snížena potřeba dojíždění alespoň pro některé skupiny obyvatel, které nemají možnost 
osobní dopravy nebo pro které je celkově pohyb obtížnější, zejména pro lidi starší, 
s omezenou pohyblivostí, matky s dětmi. Obvykle bývají realizována tato opatření: 

- Podpora existence obchodů (se základním sortimentem) a služeb pro obyvatele; 

- Doprovod osob se sníženou soběstačností za službami; 

- Pojízdné prodejny (v nejmenších obcích, hlavně vzdálených od městských center); 

- Zřízení a dotování obecního obchodu (nejmenší obce); 

- V zájmu dostupnosti obec např. zajišťuje 2x týdně dojíždění lékaře do obce. 

 

c) Podpora dopravy podle účelu využívání 

Obce zde mají několik možností v závislosti na tom, zda mají prostředky a další 
možnosti vlastními zdroji zajistit speciální dopravu pro školáky a studenty nebo ne, a 
pak dojednávají s dopravci přizpůsobení linek podle zvolených kritérií. 

 

Doprava do zaměstnání 

- Zde se v zásadě jedná zejména o domluvu s dopravci o čase prvních ranních linek, 
o frekvenci jízd a jejich časování, v menších obcích je vhodné zohledňovat pracovní 
dobu u relevantních zaměstnavatelů. 
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Doprava do škol 

- Školní autobus - v případě menších měst je zřizován na základě spolupráce mezi 
obcemi 

Pro zdokonalení dopravního systému pro děti a rodiče s dětmi jedná ředitel ZŠ 
s okolními obcemi o možnosti provozování školního autobusu  

(obec z kategorie 2-5 tisíc obyvatel) 

 
- Podřízení/přizpůsobení jízdního řádu a příp. tras prostředků veřejné dopravy 

potřebám školáků, a to nejen s ohledem na základní, příp. střední školy (např. 
odpolední autobus jede k základní umělecké škole);  

- Zajištění návaznosti spojů a korespondence jízdních řádů s vyučováním ve školách, 
příp. v zájmových uměleckých školách. 

 

Zprostředkování volnočasových aktivit 

   Obce se podle možností snaží zajišťovat dopravu nejen pro „základní“ potřeby 
zaměstnání a vzdělávání, ale i pro „nadstavbové“ aktivity, vykonávané ve volném 
čase. Především se v této oblasti zaměřují na specifické volnočasové formy dopravy. 
Konkrétně se osvědčily tyto nástroje. 

- Budování a provozování cyklostezek na podporu pohybu jako volnočasové aktivity i 
formy ekologické dopravy (tato forma se stala trochu módní, takže cyklostezky 
jsou někde zřizovány bez důkladného předběžného zjištění zájmu o ně a jejich 
využití, což pak obci může způsobovat problémy s dostatečným využitím 
cyklostezky, kterou je nicméně třeba udržovat); 

- Dopravní zpřístupnění místních (blízkých) rekreačních oblastí (platí pro větší 
města). 

Spolupráce s dopravcem při organizaci dopravy za kulturními akcemi 
(obec z kategorie 500-2 000 obyvatel) 

Jízdní řád počítá také se zájmem občanů o víkendové aktivity i s večerními 
cestami za kulturou. 

 

Město přispívá prostřednictvím Sdružení obcí na financování skibusů a 
cyklobusů.  

(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 

d) Speciální doprava pro vybrané skupiny obyvatel 

Obce se snaží vyhovět speciálním potřebám různých sociodemografických 
skupin - zejména dětí a mládeže, seniorů, zdravotně postižených, lidí dojíždějících do 
zaměstnání (do jiných obcí, měst). Nástroji jsou jak zvláštní linky, tak upravené 
dopravní prostředky aj. 
 
- Někde je specializovaná doprava vymezena obecně: 
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Zvláštní linka jezdí dvakrát denně okruh městem tak, aby byla zabezpečena 
doprava zejména seniorů, osob zdravotně postižených a rodin s dětmi, včetně 
kočárků, a jejich přiblížení k úřadům, obchodům, lékařům apod. Z důvodu 
bezbariérového cestování je doprava zajištěna bezbariérovým minibusem. Tato 
služba je hrazena z rozpočtu města.  

(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 

Smluvním závazkem s dopravcem je každoročně vymezen rozsah a zajištění 
dopravy do obchodů, na úřady, k lékaři, žáků do škol.  

(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 
- Doprava uzpůsobená potřebám matek s dětmi a školních dětí: 

V obci, resp. regionu, funguje tzv. školní autobus.  
(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 

Obec zajišťuje a finančně se podílí na ranním spoji dětí do mateřské a základní 
školy.  

(obec z kategorie do 500 obyvatel) 

 
- Asistenční služby pro seniory a/nebo zdravotně postižené (tyto služby jsou 

zmiňovány i v kapitole 5): 

Asistenční automobily: Přeprava obědů, seniorů, zdravotně postižených 
občanů. Podpora nákupu automobilu ke svozu klientů pro …XXX, o.s. (denní 
stacionář s chráněnými dílnami pečující o zdravotně postižené v regionu), dále 
finanční podpora z rozpočtu města na přepravu zdravotně postižených dětí do 
speciální školy ve [název obce] 
(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 

K dopravě do obchodů, úřadů, za kulturou a kamkoli jinam mohou obyvatelé 
využít Handy Taxi, které poskytuje o.s. Spirála pomoci. Jedná se o 
profesionální řešení individuální dopravy seniorů a postižených občanů. Řidič 
je k dispozici na telefonu a funguje i jako asistent. Účel přepravy není omezen, 
účtuje se 10,90 Kč/km. Tato služba podporuje rodinu ve fázi, kdy se stárnoucí 
rodiče stávají více či méně závislí na svých dětech.  
(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 
 

Na požádání je zajištěn doprovod seniorů do obchodů, na úřady včetně zajištění 
dopravy, k lékaři, vyzvednutí léků v okresním městě.  

(obec z kategorie 500-2 000 obyvatel) 
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Velmi využívaná je také Senior doprava, kterou poskytuje dle telefonické 
domluvy Centrum sociální péče.  

(město s 5-10 tisíci obyvateli) 

 
- Doprava organizovaná městským ústavem sociálních služeb: 

MěÚSS umožňuje klientům využít zapůjčení motorového vozidla s řidičem a 
doprovodu při zajišťování svých potřeb a povinností  

(město z kategorie 10-50 tisíc obyvatel) 

 
- Dopravní služby pro zdravotně postižené poskytuje v obci nezisková organizace a 

obec ji v této aktivitě může podpořit finančně i nemateriální formou (spoluprací, 
vytvářením podmínek) 

Pečovatelská služba zabezpečuje nad rámec zákona za úplatu občanům 
možnost dovozu automobilem PS za potřebnými nákupy a vyřízením osobních 
záležitostí. Obdobné služby nabízí i organizace Senior Park  

(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 

 

e) Městská hromadná doprava 

Za účelnou ji považují obce až od velikosti blížící se 10 000 obyvatel a znamená 
pro ně zvláštní vysoké náklady, ač ji využívají i lidé dojíždějící. Je proto vhodné zajistit 
návaznost na integrované dopravní systémy a hledat možnosti spolufinancování. 

 

f) Bezpečnost a bezbariérovost 

Pozitivem v oblasti zabezpečování bezpečného a bezbariérového pohybu po obci 
je, že základní požadavky stanovují právní předpisy, ale naopak negativem to, že 
pravomoci obcí prvního stupně jsou legislativně omezené. Nicméně bezpečnostní 
prevence patří k základním, a tedy celkem úspěšně prosazovaným, zájmům vedení 
obcí (srv. s kapitolou 7). Pokud jde o bezpečnost v dopravě, v Příručce (2012) se píše, 
že „Ačkoli je obec vlastníkem místních komunikací, nemůže na nich samostatně stano-
vit místní úpravu provozu dopravními značkami, světelnými a zvukovými signály nebo 

dopravními zařízeními. Tato pravomoc, vykonávaná v přenesené působnosti, přísluší 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření 
příslušného orgánu policie“. 

Od ledna 2015 má začít platit povinnost, aby bylo „minimálně jedno z každých 
šesti vozidel využitých dopravcem k poskytování těchto služeb přístupné osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace“. Dnešní požadavek zní jedno z deseti 
vozidel (Nařízení 2011). 

Konkrétní možnosti zajištění bezpečnosti v dopravě jsou popsány v kapitole 7. 
Pokud jde o bezbariérovost, obce se ve své kompetenci věnují jak jejímu zajištění 
v oblasti dopravy a pohybu po veřejných komunikacích, tak také z hlediska přístupnosti 
důležitých objektů pro zajišťování zdraví, kulturně společenského života, vzdělávání, 
občanských povinností a práv atd.  
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Pro uvědomění si, kde všude mohou mít lidé s omezenou možností pohybu 
potíže s dostupností, zde uvádíme objekty, kde bývá nejčastěji zařizován v kompetenci 
obcí bezbariérový přístup. Často je takto dostupné jen přízemí příslušných objektů, ale 
pak je obvykle současně nabízena pomoc nějakou náhradní formou zpřístupnění, např. 
služeb úředníků nebo knihovníků apod. (většinou poskytovatelé služeb přicházejí za 
jejich uživatelem, v případě knihoven např. poskytují donášku do domácností). Objekty 
nejvíce v ohnisku zájmu o bezbariérovost jsou: 

a)  obecní úřad (někde zmíněn přístup nejen do úředních místností, ale i do 
společenských sálů a zasedacích místností, příp. bezbariérové sociální zařízení), 

b) poštovní úřad, 

c) budova ZŠ, 

d) místní prodejna (potravin a dalších základních potřeb), 

e) místní kostel, 

f)  zdravotní středisko, 

g) ordinace praktického lékaře, 

h) nový obecní hřbitov, 

i)  obecní sběrný dvůr, 

j)  bezbariérové veřejné WC. 

Opatření zaměřená na zajištění dostupnosti služeb lze seskupit do několika 
směrů: 

-  V dokumentech soutěže Obec přátelská rodině je zmiňován záměr zohlednit bezba-
riérovost při výstavbě nových objektů (obecních úřadů, obecních bytů, nádraží aj). 

-  Existující opatření, příp. plánované úpravy, týkající se bezbariérového pohybu po 
obci a přístupu do objektů jsou dnes ošetřeny v komunitních plánech sociálních 
služeb, kam organicky spadají (následující příklad je zajímavý i zapojením občanů 
do řešení dané problematiky). 

 

 

V rámci komunitního plánování byla za účasti maminek s kočárky a občanů 
zdravotně postižených zjišťována bezbariérovost ve městě. Na základě takto 
získaných poznatků byl zpracován projekt „Bezbariérové město“, který navrhl 
osm bezbariérových tras tak, aby obsloužily zadané objekty veřejné správy a 
občanské vybavenosti a pomocí bezbariérových komunikací je propojil do 
ucelené a logické bezbariérové mapy města. 

(město z kategorie 5-10 tisíc obyvatel) 
 

 

-  Ve větších městech se k otázce bezbariérovosti přistupuje globálně a jsou vytvářeny 
generely komplexního zajištění bezbariérového pohybu a přístupů. 

 

Město nechalo zpracovat generel bezbariérových úprav s názvem Bezbariérové 
[město]. Hlavním cílem bylo zmapovat aktuální stav bezbariérovosti a 
navrhnout systém bezbariérových tras spojujících častější cíle občanů ve 
městě (úřady veřejné správy, zdravotnická a školská zařízení, kulturní a 
sportovní cíle). Dokument se stal výchozím pro další práci při řešení problémů 
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s dostupností.  

(město z kategorie 10-50 tisíc obyvatel) 

 
Město má zpracován projekt, jehož záměrem je vytvoření bezbariérového 
centra a postupné zpřístupnění všech veřejných budov, sportovišť, 
vzdělávacích a zdravotnických zařízení. 

(město z kategorie 10-50 tisíc obyvatel) 

 
-  Kromě samotných úprav vchodů do budov, zavádění nízkopodlažních autobusů a 

dalších opatření je třeba zajistit informovanost veřejnosti o tom, kde a jaké jsou 
jejich možnosti ohledně dostupnosti a pohybu v případě jejich speciálních potřeb 
jako zdravotně postižených nebo rodičů malých dětí apod. Děje se tak mj. 
zpracováním „bezbariérových map“ nebo plánů města s vyznačenými bezbariéro-
vými trasami apod. 

8.4 Související právní předpisy 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

zákon č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů 

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.  

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb. 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

vyhláška č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

nařízení č. 1370/2007/ES, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a 
silnici 
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obcí. Dostupné z: http://www.vzdelanyzastupitel.cz/prirucka/prirucka-pro-clena-
zastupitelstva-obce.aspx  

Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících.  

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu 
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Ředitelství silnic a dálnic www.rsd.cz  

Nadace Partnerství http://www.nadacepartnerstvi.cz/; Dopravní program 
http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava  
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Shrnutí

Jak bylo napsáno v úvodu, tato publikace navazuje na studii „Rodinná politika 
na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska“ (Kuchařová, Svobodová, Šťastná, 2014), 
v níž byly předloženy a vyhodnoceny základní teoretické a koncepční předpoklady 
koncipování a provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů. Bylo v ní mj. 
zdůrazněno, že předpokladem účinné rodinné politiky v obcích, městech a krajích je 
zřetelně obyvateli projevená a představiteli samosprávy deklarovaná vůle ohodnotit a 
podpořit rodiny v jejich funkcích. Dále byla zmíněna nutnost integrovaného přístupu 
všech místních aktérů. Uspokojování potřeb rodin v obci nebo městě, zvláště má-li být 
koncepční a plánovité, musí reagovat na jejich skutečné potřeby a problémy zjišťované 
systematicky na základě jejich monitorování i v průběžných kontaktech vedení obcí 
s občany. Na základě koncepce, politické vůle, zapojení různých aktérů a znalosti 
potřeb i nástrojů jejich uspokojování je pak třeba formulovat konkrétní krátkodobé a 
dlouhodobější cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení. 

Tato publikace vznikla se záměrem vytvořit souhrn návrhů postupů a opatření 
při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů, a to na základě poznatků 
z praxe, doporučení odborníků v dané oblasti i názorů a zkušeností představitelů obcí. 
Ze široké škály konkrétních oblastí prorodinných opatření byly v publikaci podrob-
něji metodicky zpracovány tyto: služby a aktivity na podporu rodiny, podpora rodin v 
oblasti bydlení, služby péče o děti, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a doprava.  

Poznatky z praxe byly zjišťovány v rozhovorech s představiteli vybraných 
krajských a městských úřadů, pro něž byly vybrány kraje a města, kde je regionální či 
lokální rodinná politika rozvinuta a dlouhodobě realizována. Z rozhovorů s aktéry 
regionální rodinné politiky vyplynulo, že na obou úrovních je podporován princip 
subsidiarity v rodinné politice, z čehož vycházejí požadavky a očekávání vůči MPSV 
jako garantu státní rodinné politiky, který by měl stanovit v oblasti rodinné politiky 
základní právní a koncepční rámec. Regiony a obce by na takovém základě měly v 
meziresortní spolupráci vytvářet vlastní koncepční dokumenty na podporu fungující 
rodiny (podrobněji viz shrnutí kapitoly 1). Tato podpora by neměla být omezována 
pouze na sociální sféru, měla by mít průřezový charakter. Jeden z hlavních současných 
problémů je spatřován v resortismu státní správy a samosprávy na všech úrovních a v 
diskontinuitě související se změnou priorit v případě změny vládnoucí koalice jak na 
úrovni konkrétní obce nebo kraje, tak i na vládní úrovni. Mezi negativní důsledky 
resortismu samosprávy patří nepochopení pro průřezovost rodinné politiky a její 
zužování na oblast sociální a opomíjení či snižování významu podpory funkčních rodin, 
rodin jako významného aktéra společenské reprodukce. 

Dotázaní pracovníci krajských a městských úřadů potvrdili, že rodinnou politiku 
na všech úrovních není možné uskutečňovat bez explicitně projevené politické vůle a 
podpory politické reprezentace, stejně jako bez formulování a propojení dlouhodoběj-
ších a krátkodobějších cílů. Bez prvních je rodinná politika nemyslitelná, bez druhých 
je právě z důvodu potřeby politické vůle a podpory veřejnosti v zásadě neproveditelná. 

Hlavní doporučení pro jednotlivé konkrétní oblasti prorodinných opatření (viz 
kapitoly 2-8) lze shrnout následovně: 

Služby a aktivity na podporu rodiny v různých životních situacích a fázích 
životního (rodinného) cyklu zahrnují služby a aktivity na podporu fungující rodiny, 
které mají preventivní a podpůrný charakter (ve smyslu podpory funkce a soudržnosti 
rodiny), dále pak sociální služby (zákon č. 108/2006, o sociálních službách), které jsou 



Shrnutí 
 

 
 

202 

zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivých členů rodiny nebo rodiny jako celku a 
zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence, a v 
neposlední řadě činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dětí (zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). V současné době jsou předmětem 
diskusí tyto dva zásadní problémy: 1. nezakotvení aktivit a služeb na podporu fungující 
rodiny v legislativě; 2. otázka financování nekomerčních aktivit a služeb na podporu 
fungující rodiny - respektive jaké služby pro rodiny mají jednotliví donátoři (obec, kraj, 
stát) podporovat. Na základě změn v dotační politice MPSV panuje obava, že řada 
užitečných projektů a iniciativ, které v minulých letech vznikly a začaly se rozvíjet, 
nebudou-li nadále podporovány, tzn., nebudou-li kraj či obec k jejich podpoře vstřícní, 
budou utlumeny, nebo zaniknou. Dle zkušeností některých krajů a měst způsob, jakým 
zajistit podporu financování žádoucích prorodinných služeb (které nemohou využívat 
dotační systémy sociálních služeb a služeb sociálně-právní ochrany), je jejich zakotvení 
a specifikace ve vlastní koncepci rodinné politiky a v navazujících akčních plánech pro 
konkrétní časová období (zpravidla na kalendářní rok). V některých krajích a obcích 
jsou (jako služby na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální 
služby definované v zákoně o sociálních službách) podporovány v rámci samostatných 
dotačních programů. 

Role obce v oblasti služeb a aktivit na podporu rodiny spočívá např. v:  

a) zvyšování dostupnosti služeb a aktivit na podporu fungující rodiny a potřebných 
sociálních služeb svým občanům (zřizování služeb, finanční podpora poskytovatelů 
služeb např. prostřednictvím dotačních programů, komunitní plánování sociálních 
služeb);  

b) výkonu sociálně-právní ochrany dětí v souladu s požadavky platné právní úpravy;  

c) zvyšování informovanosti občanů o v místě dostupných službách a aktivitách na 
podporu fungující rodiny (katalogy a internetové databáze sociálních služeb a 
služeb a aktivit na podporu fungující rodiny; poskytování prostoru v obecních 
médiích);  

d) finanční podpoře seniorů, osob se sníženou soběstačností a pohyblivostí, pečujících 
osob, rodin s dětmi mimo rámec zákonných sociálních dávek (slevy; zajišťování, 
donáška a příspěvek na obědy pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany obce 
apod.);  

e) podpoře vytváření prostředí přátelského rodině (zřizování a finanční podpora 
zařízení občanské vybavenosti a infrastruktury zohledňující potřeby členů rodin 
v závislosti na jednotlivých životních fázích; motivace veřejného a komerčního 
sektoru ke vstřícnosti a toleranci vůči rodinám);  

f) podpoře prorodinného klimatu v obci (pořádání a podpora kulturních a společen-
ských akcí; podpora spolupráce různých subjektů v obci ve prospěch rodin);  

g) podpoře zdravého životního stylu rodiny (pořádání a podpora vzdělávacích akcí pro 
různé cílové skupiny; podpora duchovních, kulturních a volnočasových aktivit; 
prevence rizik).  

Volba konkrétních opatření a nástrojů na podporu bydlení závisí na sociálně-
ekonomických podmínkách dané obce, respektive regionu, a potřebách místních 
obyvatel. Některé nástroje na podporu bydlení spadají čistě do kompetence místních 
samospráv, nicméně ne u všech potenciálních opatření se předpokládá jejich výlučná 
realizace obcí, neboť obec se o jednotlivá opatření může zasadit také tím, že bude 
jejich iniciátorem, propagátorem a informátorem a realizovány budou dalšími místními 
aktéry rodinné politiky (zejména nestátními neziskovými organizacemi a soukromým 
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sektorem), byť s nějakou z dalších forem podpory obce. Škálu možných opatření a 
nástrojů na podporu bydlení tvoří zejména:  

a) podpora bydlení mladých lidí a rodin s dětmi (finanční podpora rodin, podpora 
individuální výstavby v obci vytvářením podmínek pro její rozvoj, vlastnictví a 
výstavba nájemních obecních bytů, výstavba podporovaných bytů - startovací 
bydlení, privatizace bytového fondu, podpora regenerace bytových domů);  

b) podpora bydlení pro seniory, osoby se sníženou soběstačností a zdravotním 
postižením (vlastnictví a výstavba nájemních obecních bytů, zvýhodněné komerční 
bydlení v partnerství s komerčním investorem, byty zvláštního určení, podporo-
vané byty, pečovatelské byty, Komunitní domy seniorů, chráněné bydlení, zajištění 
co nejširší škály sociálních služeb podporující co možná nejdelší setrvání osob se 
sníženou soběstačností v domácím prostředí s využitím komunitního plánování 
sociálních služeb);  

c) podpora bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi a mládež (1. finanční 
podpora - sjednání výše nájemného respektující sociální situaci nájemce; 
2. materiální podpora - vlastnictví a výstavba nájemních obecních bytů; výstavba 
podporovaných bytů s využitím státní dotace - dotační titul „vstupní byt“; rekon-
strukce stávajících obecních prostor na sociální byty; 3. sociální podpora - 
protidluhové poradenství a okamžité řešení dluhů na nájemném; systém prostup-
ného bydlení; tréninkové bydlení; komunitní a sociální práce; zřizování obecních 
ubytoven; iniciace vzniku, finanční a jiná podpora zařízení pobytových sociálních 
služeb - azylové domy, utajované byty pro oběti domácího násilí, domy na půli 
cesty). 

 

V oblasti podpory služeb péče o malé děti zákon ukládá obcím jen velmi málo 
povinností (např. povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s trvalým pobytem na území 
obce), nicméně možnosti, které obce na tomto poli své působnosti mají, jsou výrazně 
širší a z hlediska dopadu na kvalitu života rodin s malými dětmi velmi podstatné. Obce 
mohou zařízení péče o děti samy zřizovat, což se nejčastěji děje prostřednictvím 
mateřských škol, školních družin, případně jeslí, přičemž v reakci na potřeby rodičů by 
měly obce tyto služby průběžně zlepšovat, přizpůsobovat kapacity poptávce, případně 
zavádět nové služby. Obce také mohou zřizovat a provozovat alternativní služby péče 
o děti na základě živnostenského zákona či na základě obecně platných právních 
předpisů, včetně krátkodobé hlídací služby typu dětských koutků především ve svých 
úřadech a příspěvkových organizacích obce. Bude-li přijat vládní návrh zákona o 
poskytování péče o děti v dětské skupině, obce tak získají možnost zřizovat další 
formu zařízení denní péče o děti. 

Obce mohou spolupracovat s jinými obcemi, kde zařízení péče o děti fungují, 
například prostřednictvím vyjednání určité kapacity pro děti z dané obce za finanční 
spoluúčasti na chodu zařízení. Neméně důležitá je pak rovněž spolupráce s jinými 
zřizovateli služeb péče o děti do tří let (soukromým i neziskovým sektorem), například 
formou pronájmu obecních prostor za zvýhodněné nájemné, dotacemi, věcnými dary, 
osobní záštitou představitelů obce, šířením informací o těchto službách mezi svými 
občany či formou finančního dotování vybraných míst u těchto poskytovatelů. 

V zájmu budoucího rozvoje celé obce, nejen z hlediska zajištění dostatečných 
kapacit služeb péče o děti, by mělo být průběžné zjišťování poptávky po službách, 
evaluace potřeb rodin s malými dětmi, včetně výhledu do budoucna, který obcím 
umožní včas adekvátně reagovat na předpokládaný budoucí vývoj mimo jiné formou 
optimalizace kapacit a forem služeb péče o děti. Zvláště důležité je toto sledování, 
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například formou demografických a odvozených prognóz vývoje obce, v obcích chysta-
jících či realizujících důležité změny, především v územním plánu, bytové výstavbě, 
pobídkách pro nové zaměstnavatele apod. 

Vzhledem k tomu, že některé orgány obce rozhodují o splnění dílčích požadavků 
a kritérií pro zřízení služby péče o děti podle obecně platných právních předpisů, měla 
by si obec stanovit jednotný postup posuzování všech žádostí, nikoli hodnotit žádosti 
případ od případu. V případě nejasností je zde zároveň možnost obracet se pro 
konzultace na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které zároveň v blízké budoucnosti 
připravuje informační materiál, který bude zahrnovat informace o postupu zřízení a 
následném provozu služeb péče o děti v režimu obecně platných právních předpisů pro 
jednotlivé typy poskytovatelů.  

Opatření na podporu zaměstnanosti může obec realizovat prostřednictvím 
politiky zaměstnanosti ve svých příspěvkových organizacích a na obecním úřadě, skrze 
spolupráci s místními zaměstnavateli, ale také přímo v aktivitách směřovaných na 
obyvatele obce, vybrané jedince či skupiny obyvatel. Potom se tak děje třemi formami: 

a) Obec jako zaměstnavatel by měla sama uplatňovat přístupy napomáhající zaměst-
nanosti osob, které jsou z nějakého důvodu ohrožené či znevýhodněné na trhu 
práce. Sem patří jak skupiny podrobněji analyzované v našem šetření (rodiče 
s malými dětmi, zdravotně postižení a osoby s nízkým vzděláním či kvalifikací), 
také však další skupiny ohrožené na trhu práce, jako jsou osoby v předdůchodo-
vém věku, absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnaní, migranti aj. Programy 
podporující tyto osoby v jejich návratu a setrvání na trhu práce mohou obce 
realizovat prostřednictvím vlastní personální politiky na obecních úřadech a 
v příspěvkových organizacích obce. 

b) Obce ve vztahu k zaměstnavatelům na svém vlastním území mohou řadu aktivit a 
opatření cílit na zaměstnavatele ve svém regionu v zájmu zvýšení zaměstnanosti 
vybraných skupin obyvatel (například motivace k zavádění nástrojů pro snadnější 
slučitelnost práce a rodiny a podporu rovných příležitostí mužů a žen na pracovišti, 
spolupráce a poradenství při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pora-
denství či zprostředkování kontaktů v oblasti podporovaného zaměstnávání aj.). 
Programy podporující skupiny osob znevýhodněné na trhu práce často realizují 
neziskové organizace, vůči nimž existují různé formy podpory ze strany obce, od 
podpory v rovině symbolické (záštita, veřejná podpora organizace), přes aktivní 
propagaci a spolupráci s organizací po materiální či finanční podporu v rámci 
dotačních či grantových schémat obce. 

c) Obec může iniciovat, realizovat nebo podporovat opatření cílená v oblasti podpory 
zaměstnanosti na své občany například nabídkou poradenství, besed, kurzů 
případně rekvalifikací. Ve spolupráci s obcí či za její podpory mohou tyto činnosti 
realizovat neziskové organizace. Obce by se také měly snažit o dostatečnou infor-
movanost osob znevýhodněných na trhu práce o existujících možnostech jejich 
pracovního zapojení prostřednictvím odborů pověřených příslušnou agendou (přede-
vším sociální odbor), ale také prostřednictvím informačních kanálů používaných 
obecním úřadem. Velmi důležitá je pak podpora a zajištění dostupnosti kariérního, 
právního a finančního poradenství pro občany obce.  

Volnočasové, sportovní a kulturní aktivity mohou obce samy pořádat a 
rozvíjet či jinak podporovat, přičemž závisí především na velikosti obce, jejích 
finančních a personálních kapacitách, a tedy i na samotných představitelích obce, na 
které oblasti se zaměří. Infrastrukturu pro trávení volného času, jako jsou veřejná 
prostranství určená k relaxaci, volně přístupné prostory pro sport a aktivní trávení 
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volného času či veřejně přístupná sportoviště, většina obcí má, ač v různé kvalitě a 
dostupnosti, takže je nadále třeba je udržovat a průběžně obnovovat a rozšiřovat.  

Důležité zároveň je, aby byly volnočasové aktivity cíleny na rodiny ve všech 
fázích životního cyklu a na všechny skupiny obyvatel, neboť napomáhají k zapojení do 
společenského života obce, posilují mezigenerační vztahy a působí jako významný 
prvek prevence sociálně patologických jevů. Pro řešení volnočasových, sportovních a 
kulturních záležitostí si mohou obce zřizovat pomocné orgány, resp. komise, finančně 
podporovat sbory pro občanské záležitosti a zřizovat a financovat příspěvkové organi-
zace obce (domy dětí a mládeže, městské knihovny apod.). Podstatným prvkem je 
také spolupráce s jednotlivými subjekty, které v obci volnočasové aktivity nabízejí 
(spolky a zájmová sdružení, nestátní neziskové a církevní organizace, soukromé sub-
jekty), a iniciování jejich vzájemné spolupráce. Představitelé obce se mohou se 
zástupci těchto subjektů pravidelně setkávat za účelem vzájemného informování, 
předávání zkušeností a získávání nových podnětů či je zapojovat do různých pracovních 
skupin, např. v rámci komunitního plánování. Konkrétní podpora ze strany obce může 
spočívat především v poskytnutí prostor k činnosti těchto subjektů, finanční (ať již 
formou dotací či půjček) či materiální podpoře (např. zajištěním technického zázemí 
na akcích) i propagaci jednotlivých subjektů a jejich aktivit v obecních médiích.  

Obce mají dle zákona povinnost pečovat o ochranu veřejného pořádku. Za 
tímto účelem mohou zřizovat obecní policii nebo mohou prostřednictvím starosty obce 
požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku po Policii 
ČR. Obce také mohou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vydávat 
obecně závazné vyhlášky, v nichž mohou stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou 
určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové 
činnosti zakázány. V rámci koncepční činnosti je vhodné mít vypracován plán prevence 
kriminality, který je v současné době nezbytnou podmínkou pro možnost ucházet se o 
státní účelovou dotaci u MV ČR na projekty prevence kriminality. Obcím je také 
doporučováno vytvořit pracovní skupinu či komisi prevence kriminality, složenou ze 
zástupců různých subjektů (zástupci obecního/městského úřadu, policie, probační a 
mediační služby, škol, nestátních neziskových organizací apod.). 

V oblasti bezpečnosti je klíčová prevence, a to jak formou situační prevence 
spočívající např. v pravidelných kontrolách veřejných prostranství s cílem zamezit vý-
skytu omamných a psychotropních látek, kontrolách prodávání a užívání návykových 
látek mladistvými, zavádění nebo rozšiřování kamerového systému či omezování 
výherních hracích přístrojů, tak prostřednictvím informační, osvětové a přednáškové 
činnosti. Důležitá je zejména přednášková činnost na školách, kterou vykonává často 
městská či obecní policie nebo některý z odborů obecního/městského úřadu, případně 
zde funguje spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, dále preventivní 
činnost zaměřená na vybrané skupiny obyvatel, například seniory, a v neposlední řadě 
také informační kampaně a specifické akce zaměřené na širokou veřejnost.  

Podle řady zdrojů a ukazatelů jsou potřeby dopravy a s tím spojené bezbarié-
rovosti pohybu a bezpečnosti v dopravě vedením obcí dobře uvědomovány a opatření 
jsou většinou realizována. Roli zde zřejmě hraje i fakt, že tato oblast se týká 
v podstatě všech skupin obyvatelstva - umožňuje nejen pohyb dětí a matek, příp. 
seniorů, ale je také jedním ze základních předpokladů zaměstnanosti i většiny individu-
álních aktivit. Přes výše uvedené patří dopravní infrastruktura a obslužnost mezi 
nejvážnější omezení rozvoje venkova. Závažnost sice vyplývá hlavně ze stavu 
komunikací, ale týká se i aspektu z hlediska rodinné politiky podstatnějšího - umožnění 
zajistit plnění funkcí rodiny a zabezpečení potřeb jejích členů. Přitom dopravní dostup-
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nost důležitých služeb, zejména pro děti, mládež a seniory, kteří jsou na veřejné 
dopravě hlavně závislí, je v mnoha obcích nedostatečná. 

Opatření, která se objevují v existujících koncepcích lokální rodinné politiky 
nebo v jiných strategických materiálech obcí a měst a která souvisejí s rodinnou 
politikou, lze rozdělit zhruba do následujících kategorií: 

a) dopravní obslužnost - zde je přínos obcí závislý na spolupráci s kraji, příp. dalšími 
obcemi a kvalitě smluv s dopravci, relativně větší roli mají z hlediska zajištění 
optimálních vzdáleností základních složek infrastruktury od dopravních zastávek;  

b) snižování nároků na dopravu - spočívá v zajištění infrastruktury, zabezpečení 
dostupnosti obchodů a služeb přímo v obci tak, aby byla snížena potřeba dojíždění 
alespoň pro některé skupiny obyvatel, zejména pro lidi starší, s omezenou 
pohyblivostí, matky s dětmi;  

c) podpora dopravy podle účelu využívání - základem je doprava do zaměstnání a 
škol, kde má obec většinou dost podporujících ji partnerů, obce usilují také o 
zpřístupnění volnočasových aktivit (s možností využít další partnery);  

d) speciální doprava pro vybrané skupiny obyvatel - obce se snaží vyhovět speciálním 
potřebám různých sociodemografických skupin, zejména dětí a mládeže, seniorů, 
zdravotně postižených, lidí dojíždějících do zaměstnání (nástroji jsou jak zvláštní 
linky, tak upravené dopravní prostředky aj.);  

e) městská hromadná doprava - za účelnou ji považují obce až od velikosti blížící se 
10 000 obyvatel, znamená pro ně zvláštní vysoké náklady, ač ji využívají i lidé 
dojíždějící, tak je vhodné zajistit návaznost na integrované dopravní systémy a 
hledat možnosti spolufinancování; 

f) bezpečnost a bezbariérovost - pozitivem je, že základní požadavky stanovují právní 
předpisy, ale pravomoci obcí prvního stupně jsou legislativně omezené, nicméně 
bezpečnostní prevence patří k základním, a tedy celkem úspěšně prosazovaným, 
zájmům vedení obcí. 
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Výtahy z oponentských posudků 
 

Ing. Mgr. Vít Janků 

Publikace je nejen výborným inspirujícím textem a příručkou pro kompetentní 
pracovníky v oblasti péče o rodinu na různých stupních samosprávy, ale i těch, kteří 
nemají problematiku rodiny explicitně zahrnutou ve svých oblastech působnosti. Možná 
právě pro tyto pracovníky a politiky, protože velmi dobře ilustruje působení jednotli-
vých politik (oblast bydlení, sociální problematika, doprava apod.) na rodinu a její 
běžný život Zajímat se dnes o to, co rodina potřebuje, aby zvládla všechny svoje úkoly 
a výchovu dětí, se stává nutností a nikoli nezaslouženou protekcí. Pokud chce obec 
nebo region dosáhnout trvale udržitelný rozvoj, je nezbytné se při rozhodovacích 
procesech ptát, jak jednotlivá opatření ovlivní život rodin v obci. Z úvodní části práce 
je patrné, že samosprávné subjekty zatím váhají přímo vstoupit do proudu koncepční 
rodinné politiky. Příjmout důsledně tento závazek totiž znamená další komplikace při 
často už tak složitých rozhodovacích procesech. Rodina se však, aniž by o to sama 
usilovala, stává subjektem veřejného zájmu a je tedy nutné jí přizvat, pokud usilujeme 
o opravdu efektivní opatření na její podporu. A to ve všech fázích života, jak výborně 
dokumentuje na příkladech tato publikace. Nestačí jen vyřešit otázku péče o předškolní 
děti, ale také bydlení a pracovní možnosti pro mladé lidi a absolventy, veřejný prostor, 
který je využitelný pro všechny generace nebo péči o stárnoucí rodiče. Koncepční a 
dobře prodiskutovaná podpora se vyplatí, protože rodina lépe zvládá svoje přirozené 
funkce a má také větší tendenci k odpovědnosti za řešení nepříznivých situací vlastními 
silami. V publikaci opakovaně zaznívá potřeba koncepčnosti prorodinných opatření a 
tak si můžeme jen přát, že bude odvaha i v jiných regionech jít touto náročnou cestou.  

Závěry nejen vystihují situaci rodinné politiky a jejiích opatření na různých stupních 
samosprávy, ale také, a to hlavně, poskytují inspiraci a oporu pro pracovníky 
samospráv 

 

Petra Michalová 

Cílem publikace je nabídnout praktický souhrn možných opatření rodinné politiky na 
regionální a lokální úrovni, který bude dobře využitelným podkladem při koncipování 
strategie rodinné politiky. Tento souhrn zahrnuje jak opatření prověřená praxí v někte-
rých obcích a městech, tak návrhy opatření vyplývající ze znalosti potřeb a situace 
rodin žijících v ČR. Velký význam má pestrost předkládaných opatření, která reflektuje 
sociodemografická specifika obcí a umožňuje jim zvolit taková opatření, která 
odpovídají lokálním podmínkám. 

Závěry studie lze hodnotit ze dvou úhlů pohledu: deskriptivní část studie poskytuje 
uceleným způsobem a s použitím rozmanitých zdrojů vhled do úrovně rodinné politiky 
aktuálně v regionech a obcích. Metodická část přináší řadu praktických návrhů opatření 
podložených příklady dobré praxe ve velké šíři rodinně-politické problematiky. Zda 
publikace splnila svůj účel a stala se podkladem pro rozvoj rodinně-politických aktivit a 
opatření v obcích a regionech bude možné hodnotit až s určitým časovým odstupem.  
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