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Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  
 
rok 2018 vyhlašujeme rokem ignorace chudých lidí.  
 

Vláda rezignovala na potřebu zajistit sociální smír. Za sociální politiku považuje buď 
rozdávání, nebo škrtání dávek. Makroekonomicky se chová krátkozrace: bez rozmyslu uvrhuje 
svými rozhodnutími do chudoby a rizika sociálního vyloučení stále více lidí a vytváří tím strukturální 
problém celé společnosti. Navíc u toho před zraky veřejnosti halasí o úsporách na dávkách 
„ve stovkách milionů“. V terénu přitom vidíme, jakou devastaci to v roce 2018 způsobilo. Chudé 
domácnosti ve vyloučených lokalitách, rodiny v hmotné a bytové nouzi, včetně dětí – se ztrácí 
v nekonečném kruhu migrace, jež je únikem před dluhy a chudobou zase jen do dalších dluhů 
a chudoby. Ze systému pomoci v hmotné nouzi vloni vypadlo více než deset tisíc domácností, které 
se však jako zázrakem nedostaly z chudoby a exekucí, ale prostě přišly o poslední, život 
zachraňující dávku pro chudé a zůstaly závislé především na práci na černo. V praxi se projevuje 
represivní přístup Úřadu práce. Kontrolami vypudit lidi ze systému dávkové podpory, zbavit se jich. 
Nijak se ani v roce 2018 nezměnila tristní neschopnost Úřadu práce s lidmi v hmotné nouzi 
odborně pracovat, přinášet jim reálné alternativy pro stabilizaci jejich příjmové situace 
a potenciální návrat na trh práce. Klíčový úřad na podporu zaměstnanosti zcela ztrácí kontakt 
s těmi, kteří to mají na trh práce nedál.  

 
 V terénu se projevily také dopady změn v pomoci v hmotné nouzi, na které vláda, 
a především poslanci, zadělali v letech 2016–2017. Z podpory vypadla za poslední tři roky téměř 
polovina všech potřebných lidí (asi 30 tisíc domácností) a nikdo přesně neví, kde jsou, z čeho žijí 
a jak hradí své náklady na bydlení. Rozval systému (zóny bez doplatku, poukázky místo peněz, 
veřejná služba s restrikcí propadu na existenční minimum, přiznání dávky pouze při tzv. sepětí 
s místem, snižování doplatku na bydlení na 80 % nákladů, výrazné meziroční snižování objemu 
vyplácených dávek mimořádné okamžité pomoci) působí, že základní záchytná síť pro nejchudší 
obyvatele Česka přestala fungovat.  
 
  Vrcholem ledovce, který poutá největší pozornost, jsou „bezdoplatkové zóny“, které vloni 
vyhlásilo, nebo se k tomu chystalo, již 93 měst a obcí. Zejména v Mostě, Karviné, Kladně či Ústí 
nad Labem se zcela vymkly zákonnému rámci a s nedostatečným odůvodněním byly vyhlašovány 
na celá území měst (popř. zcela absurdně na celé území města s výjimkou ubytoven, jako například 
v Mostě). 

 
Jestliže dávkám vláda věnovala velkou pozornost, zcela se vypařil záměr vyřešit sociální 

bydlení. Zákon o sociálním bydlení vypadl z plánu legislativních prací a ministerstvo práce 
a sociálních věcí na něm nepracovalo. Ministerstvo pro místní rozvoj ohlásilo, že připraví zákon 
o investiční podpoře bydlení, mezitím však pouze připravilo dotační titul Výstavba určený 
pro obce, který umožňuje stavět také tzv. sociální domy s 12 byty, které se snadno mohou stát 
novodobými státem dotovanými ghetty.  

 
Vláda se, zejména prostřednictvím ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, 

obloukem vrátila k boji s byznysem s chudobou. Jako v mnoha případech předtím, i nyní šlo však 
spíše o boj proti chudým. Vláda postupně vytahovala z klobouku 15 opatření tohoto boje, která 
se hekticky měnila, slučovala a doplňovala. Výsledkem bylo, že třetinu z patnáctera opatření 
odpovědné resorty odmítly hned po předložení vládě.  A to je vesměs dobře, neboť 15 vládních 
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opatření pro boj s byznysem s chudobou není žádná na důkazech a analýzách postavená nebo 
alespoň trochu promyšlená politika sociálního začleňování v Česku, ale jen snůška hesel 
a represivních postupů vůči sociálně vyloučeným lidem v Česku. Jako strašák nad nimi visí – 
co jiného – revize dávek na bydlení. 

 
V roce 2018 poslanci neschválili skutečně moderní novelu insolvenčního zákona, ale raději 

přijali změnu, kterou lze výstižně charakterizovat jako „žádná“. Insolvenční řízení nebude o mnoho 
dostupnější, než bylo doposud, a přitom jeho výsledek bude méně jistý. Bude záležet na soudech 
a jejich rozhodnutí, zda v případě splacení méně než 30 % pohledávek během pěti let dlužník uspěl 
a oddlužil se, či nikoliv.  

 
Na konci roku 2018 naši milí kolegové z Centra pro společenské otázky zveřejnili studii 

„Práce jako finanční a existenční riziko“ a spustili kalkulačku dávek, daní a exekucí, na níž jsme se 
expertně podíleli. Studie i kalkulačka prokazují nedostupnost a nevýhodnost legálních příjmů pro 
domácnosti zatížených exekucemi a na modelech je ukázáno, proč se domácnostem na hranici 
hmotné nouze nevyplácí pracovat nejen za minimální mzdu, ale paradoxně ještě méně za mzdu 
vyšší.  

 
Vše to lze zabalit do jediného slova: příjmy. A ty jsou od roku 2018 pro desítky tisíc lidí stále 

nedostupnější – ať už z legální práce, nebo z dávkové podpory. Bez legálních, důstojných 
a udržitelných příjmů se ale sociální začleňování v Česku konat nebude.  

 
I proto jsme u nás v Institutu pro sociální inkluzi oblast příjmů umístili do středu zájmu 

a věnujeme jí nejvíce pozornosti při analytické práci, publikaci i vyjednávání s vládou 
a zákonodárci.  

 
Oponovali jsme ministerstvu práce při záměrech nekoncepčních změn v dávkovém systému 

podpory bydlení. Začali jsme připravovat parlamentní seminář o příjmech chudých lidí, který pak 
proběhl v roce následujícím. Detailně a pravidelně jsme vyhodnocovali záměry obcí vyhlašovat 
opatření obecné povahy – bezdoplatkové zóny. Podrobně jsme analyzovali 15 vládních opatření 
„boje s chudobou“. Jednali jsme s poslanci a senátory o novele insolvenčního zákona a trpělivě 
je informovali o důvodech pro jeho modernizaci. Podíleli jsme se konzultačně i osvětou 
na přípravách zákona o sociálním podnikání a spolupracovali na parlamentních 
i mimoparlamentních iniciativách, které mají vést k přijetí zákona o sociálním bydlení. 
Na ministerstvu školství jsme jednali proti plánované novelizaci vyhlášky, která upravuje 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a která má podle představ ministerstva 
snížit počty asistentů ve školách a umožnit vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování 
masivněji ve speciálních školách. 

 
Špatnou zprávou pro Česko je, že jsme se – stejně jako většina neziskových organizací – 

v tomto našem úsilí nestali partnerem veřejné správy, ale spíše jeho protivníkem. Více času a úsilí 
věnujeme analýze dopadů špatných rozhodnutí veřejné správy a méně často se dostáváme 
do pozice, ve které můžeme pomoci konstruktivně vytvářet funkční sociální politiky Česka.  

 
Chceme se z toho poučit, ale současně víme, že bez upozorňování na vládní a parlamentní 

zmetky to ani v roce 2019 nepůjde. Bohužel.  
 
IPSI se bude i nadále snažit, aby se sociální inkluzi v Česku dařilo.  

Martin Šimáček  
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O IPSI 

Institut pro sociální inkluzi (IPSI) je nezávislý think tank reflektující českou veřejnou 
politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. Tvoří ho lidé, kteří 
se celoživotně zabývají sociální inkluzí, a to především ve veřejné správě a v neziskových 
organizacích.  

IPSI založili v roce 2015 experti se zkušeností s přímou prací se sociálně vyloučenými 
lidmi, pracující v sociálních službách, ve školství, na obecních úřadech či úřadu práce, 
v neziskových organizacích i ve státní správě. Většina členů IPSI má rozsáhlou zkušenost s prací 
ve veřejné správě, tedy s organizací veřejných politik.  

Tato individuální, ale i kolektivní zkušenost (významná část členů IPSI dříve pracovala 
pro Agenturu pro sociální začleňování), která se dále posiluje současným aktivním zapojením 
členů IPSI do veřejných politik v ČR na různých úrovních, je hlavní expertizou IPSI 
k vyhodnocování minulých i současných veřejných politik sociální inkluze v Česku a navrhování 
jejich změn (viz preambule na webu IPSI). 

Členové IPSI se shodli na základní vizi české společnosti, jež by měla „soudržná 
a solidární, jež uznává a naplňuje podporu rovných příležitostí pro všechny občany, hodnoty 
spravedlnosti a solidarity, a která předchází sociálnímu vyloučení zranitelných skupin 
a jednotlivců“ (viz vize na webu IPSI). 

IPSI je otevřený think tank, který postupně přizývá ke spolupráci další experty zabývající 
se sociální inkluzí v ČR a zahraničí. 

IPSI si dává za cíl rozvíjet a kultivovat společenskou debatu o veřejných politikách 
v Česku, pomáhat pojmenovávat sociální problémy podle skutečnosti a v souvislostech. 
Reaguje na aktuální praktické sociální problémy, na které se dívá jak z pohledu funkčnosti 
veřejných politik, které by je měly řešit, ale také z pohledu občanů, kterých se týkají, a jimž by 
měly pomáhat v běžných denních situacích (viz Co děláme na webu IPSI). 

IPSI analyzuje veřejné politiky ve státní správě a samosprávě, a to jak v dlouhodobých 
trendech, tak ve vztahu k aktuálním rozhodnutím politiků a práci úředníků.  

IPSI vydává analýzy a studie, ale také komentáře, blogy a tiskové zprávy. Zpracovává 
návrhy a doporučení, které nabízí jak médiím a veřejnosti, tak především konkrétním 
institucím ve veřejné správě. IPSI připomínkuje návrhy legislativních a systémových změn. 

 
 

Porady IPSI 
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Členové IPSI a struktura organizace  

K 31. 12. 2018 působilo v IPSI 15 členek a členů v odborných sekcích, mediálním 
a advokačním týmu. 

 
Odborné sekce sledují jednotlivé oblasti sociálního vyloučení a začleňování 

(zaměstnanost, bydlení, veřejné služby, vzdělávání, migraci, samosprávu a bezpečnost), 
analyzují aktuální události, připravují podklady pro odborné analýzy a články.  

Činnost sekcí zajišťují vedoucí:  
Alena Zieglerová, vedoucí Sekce zaměstnanosti a příjmů 
Vít Lesák, vedoucí Sekce veřejné služby a bydlení 
Jana Němcová, vedoucí Sekce vzdělávání 
Zuzana Kollárovitsová, vedoucí Sekce migrace 
Štěpán Bolf, zastupující vedoucí Sekce regiony, samosprávy a bezpečnost  
 
Činnosti IPSI zabezpečují zejména členové IPSI, vedle ředitele a vedoucích sekcí to byli 

Františka Dvorská, Martina Heryšerová, Lucie Macků, Alexander Olah, Bronislav Podlaha, Karel 
Straka, Tereza Svačinová a Jaroslav Valůch.  

Ke spolupráci jsou přizýváni také další spolupracovníci, kteří se zapojují do aktivit 
jednotlivých odborných sekcí nebo veřejných aktivit IPSI, nebo se podílejí na analytické 
činnosti IPSI.  

 
 

Správní rada a ředitel organizace 

Správní rada IPSI je tříčlenná. Předsedou správní rady je Jaroslav Valůch, členy jsou Dana 
Hradcová a Arnošt Veselý.  

 
Na zasedání Správní rady byl ředitelem a statutárním zástupcem IPSI znovu zvolen 

Martin Šimáček na další 3leté období. 
 

 

Mapa hlavních událostí v sociálním vyloučení a začleňování 

IPSI od svého založení sleduje a vyhodnocuje veřejné politiky sociálního začleňování. 
V roce 2016 poprvé zveřejnil mapu hlavních událostí v sociálním vyloučení i začleňování 
od roku 1990 do roku 2015 a dal si za cíl tuto mapu každý rok aktualizovat.  

 
Na začátku roku 2018 připravil Institut pro sociální inkluzi shrnutí nejdůležitějších 

událostí v sociálním vyloučení a začleňování za rok 2017. Do interaktivní mapy jich za rok 2017 
doplnil celkem 24. Bohužel – vesměs velmi nepříznivých. V roce 2017 proběhlo 5 zásahů 
do dávek hmotné nouze, místo sociálního bydlení přibylo bezdomovců, dětem s potřebou 
větší míry podpory se ve školách naopak dařilo lépe díky novele školského zákona, 
pro ohrožené děti a rodiny však přišlo zklamání a jednotné právní úpravy sociálních služeb 
se nedočkaly, v oblasti migrace došlo k největšímu zásahu do cizineckého práva za posledních 
10 let. 
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Podrobný popis všech 24 nejdůležitějších událostí v sociálním vyloučení a začleňování 
v Česku v roce 2017, stejně jako všech starších událostí od roku 1990, je k dispozici na: 
http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/. 

Aktualizaci mapy představil IPSI dne 8. 3. 2018 na konferenci, kterou uspořádal 
v Ústeckém kraji, a doprovodil ji tiskovou zprávou pro veřejnost s názvem Rok 2017 
v sociálním začleňování: chudinské dávky přestaly chránit chudé lidi. 
 

 

Blogy 

V roce 2018 jsme připravili 17 analytických článků – blogů, a jednu tiskovou zprávu.  
 
Prostřednictvím blogů sledujeme, co se děje v sociálním začleňování v Česku. Aktuální 

události zasazujeme do souvislostí a dodáváme k nim expertní komentář ve srozumitelném 
jazyce. 

Zprostředkováváme a komentujeme, co se stalo před tím, než politik nebo úředník 
udělal rozhodnutí, a k čemu jeho rozhodnutí může vést. Načrtáváme, jaké bude mít daný krok 
důsledky na lidi, kteří žijí v chudobě nebo sociálním vyloučení.  

Blogy publikujeme na webových stránkách IPSI, ale velmi často také 
na www.aktualne.cz, www.romea.cz, www.denikreferendum.cz, popř. i jinde. 

 
 

Přehled blogů v roce 2018:  
 
11. 1. 2018, Martin Šimáček 
Komu a proč jsou neziskovky osinou v zadku? 

Komentář k účelovým útokům na neziskové organizace ze strany politiků i širší veřejnosti, kteří 

si neuvědomují důležitost neziskových organizací pro celou společnost a rozsah jejich činností. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/
http://www.aktualne.cz/
http://www.romea.cz/
http://www.denikreferendum.cz/
http://socialniinkluze.cz/komu-proc-jsou-neziskovky-osinou-v-zadku/
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8. 3. 2018, Martin Šimáček 
Rok 2017 v sociálním začleňování: chudinské dávky přestaly chránit chudé lidi 
Shrnutí nejdůležitějších milníků v oblasti sociálního vyloučení a začleňování za rok 2017, jejich 
vyhodnocení, komentáře a další doporučení. 

 
 

12. 3. 2018, Jaroslav Valůch 
Právo na nenávist jen pro vyvolené 
Návrh na zpřísnění legislativy postihující nenávist a extremismus, ovšem paradoxně 
připravován účelově proti určitým skupinám, a naopak na podporu a ochranu jiných skupin.  
 
1. 4. 2018, Alena Zieglerová 
Z ubytoven vede cesta ven jen na Úřad práce. Chystaný zákon o sociálním bydlení se to 
změnit ani nepokouší. 
Chystaný věcný záměr zákona o sociálním bydlení nepřináší žádné změny, nástupem 
do zaměstnání chudí zpravidla přijdou o střechu nad hlavou, což záměr nemění, MMR navíc 
navrhuje postavit zákon o sociálním bydlení na rozhodování obcí o vině či nevině za chudobu, 
a segregační ubytovny dotované státem mají dál být tréninkem dovedností bydlet 
„normálně“. 
Psáno pro ihned.cz (22. března 2018) 
 
2. 4. 2018, Martin Šimáček 
Asociálně na sociální bydlení. 
 Boje o zákon o sociální bydlení pokračují. Stát nemá jasno, komu má sociální bydlení pomáhat, 
a tak nechá rozhodování na obcích. Velké změny záměr nechystá, možná proto zatím bez 
problémů prochází, na druhou stranu v této podobě nikomu pomoc nepřinese. 
Psáno pro Lidové noviny (27.března 2018) 
 
12. 4. 2018, IPSI 
Nešťastná paní Šťastná 
Kauza Ústeckého kraje – problémoví klienti, kteří nechtějí pracovat, neposílají děti do školy, 
sociálně se vylučují…Pracovníkům Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nakonec 
často nezbývá nic jiného, než pomocí „vhodných“ nástrojů situaci rodiny vyhodnotit, práci 
uzavřít a rodinu nechat, aby si poradila sama. 
 

http://socialniinkluze.cz/rok-2017-v-socialnim-zaclenovani-chudinske-davky-prestaly-chranit-chude-lidi/
http://socialniinkluze.cz/pravo-na-nenavist-jen-pro-vyvolene/
http://socialniinkluze.cz/z-ubytoven-vede-cesta-jen-na-urad-prace-chystany-zakon-o-socialnim-bydleni-se-to-zmenit-ani-nepokousi/
http://socialniinkluze.cz/z-ubytoven-vede-cesta-jen-na-urad-prace-chystany-zakon-o-socialnim-bydleni-se-to-zmenit-ani-nepokousi/
https://nazory.ihned.cz/c1-66088210-z-ubytoven-vede-cesta-jen-na-urad-prace-chystany-zakon-o-socialnim-bydleni-se-to-zmenit-ani-nepokousi
http://socialniinkluze.cz/asocialne-na-socialni-bydleni/
http://socialniinkluze.cz/asocialne-na-socialni-bydleni/
http://socialniinkluze.cz/nestastna-pani-stastna/
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10. 5. 2018, IPSI 
Hlavní závěry z konference: „Sociální vyloučení a začleňování v Ústeckém kraji“ 
Institut pro sociální inkluzi pořádal 8. března 2018 v Ústí nad Labem konferenci, na které 
představil mapu hlavních událostí v sociálním vyloučení a začleňování za posledních 10 let 
a ukázal, jak významně se v průběhu deseti let měnil přístup některých obcí k sociálnímu 
vyloučení a začleňování v souvislosti s politickou reprezentací. 
 
10. 5. 2018, Alena Zieglerová 
Nulová tolerance je zpět. Na severu Čech je to sázka na jistotu. 
Sever Čech zažívá Déjá vu, když místní politici před komunálními volbami opět slibují nulovou 
toleranci vůči nepřizpůsobivým, i přes to, že už si vyzkoušeli, že jde o nefunkční koncept, který 
neprospívá nikomu. 
 
17. 5. 2018, Martin Šimáček 
Vláda maká na zničení dávek na bydlení 
Seškrtáním dávek na bydlení chce vláda vyřešit obchod s chudobou a zneužívání dávek, místo 
toho ohrozí desítky tisíc lidí ztrátou bydlení. 
Psáno pro Lidové noviny (14.května 2018) 

 
 
30. 5. 2018, Alena Zieglerová 
Sociální bydlení v nedohlednu, tak seškrtáme dávky 
Ohrožení desítek tisíc lidí (zejména rodin s dětmi, seniorů a hendikepovaných) pokračuje, 
namísto zavádění sociálního bydlení se vláda rozhodla příspěvek na bydlení změnit z nástroje 
rodinné politiky na chudinskou dávku a doplatek na bydlení zrušit. 
Psáno pro Deník Referendum (30. 5. 2018) 
 
13. 6. 2018, Alena Zieglerová 
Sociální dávky v poukázkách. Kde se vzaly a kam kráčí? 
Poukázky měly být pojistkou proti zneužívání sociálních dávek, bohužel se tento pokus 
už v minulosti ukázal jako neúspěšný, situaci příjemcům dávek spíše komplikuje, ale i přesto 
se toto opatření v plném lesku objevuje po více než 10 letech znovu. 
 
 

http://socialniinkluze.cz/hlavni-zavery-z-konference-socialni-vylouceni-a-zaclenovani-v-usteckem-kraji/
http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/
http://socialniinkluze.cz/nulova-tolerance-je-zpet-na-severu-cech-je-to-sazka-na-jistotu/
http://socialniinkluze.cz/vlada-maka-na-zniceni-davek-na-bydleni/
http://socialniinkluze.cz/socialni-bydleni-v-nedohlednu-tak-seskrtame-davky/
http://socialniinkluze.cz/socialni-davky-v-poukazkach-kde-se-vzaly-a-kam-kraci/
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17. 7. 2018, Alena Zieglerová 
Tisíc Romů na kůrovce. Jak to provést a neporušit zákon 
Boj proti kůrovci měl přinést zaměstnání pro tisíc lidí, chybějící zákon o sociálním podnikání, 
který vláda slibuje roky, se však ukázal jako zásadní komplikace, jak dlouho ještě budeme 
čekat? 
 
4. 10. 2018, Alena Zieglerová 
Patnáct opatření boje proti obchodu s chudobou sociální bydlení nenahradí 
Vláda představila patnáct opatření, kterými má být nahrazen tolik chybějící zákon o sociálním 
bydlení. Jednotlivá opatření jsou celkem pro sedm resortů, často nefunguje spolupráce ani 
mezi dvěma resorty, jak tohle může mít naději? 
Psáno pro Lidové noviny (21. 9. 2018) 

 
 

4. 10. 2018, Alena Zieglerová 
Poukázky v hmotné nouzi. Chudí jsou dál podezřelí 
Téma zneužívání sociálních dávek rezonuje ve společnosti dlouhodobě a volání po revizi 
údajně příliš štědrého dávkového systému ještě více sílí před každými volbami, dokladem 
je znovuzavedení plošné výplaty příspěvku na živobytí v poukázkách. 
Psáno pro Deník Referendum (24. 9. 2018) 
 

20. 11. 2018, Martin Šimáček 
Mlha kolem sociálního bydlení 
Neustálé slibování a následné odsouvání zákona o sociálním bydlení se stalo zaběhnutou 
mantrou vlády. 
Psáno pro Lidové noviny (20. 11. 2018) 
 
11. 12. 2018, Alena Zieglerová 
Fatální nedorozumění. Životní minimum nemá vychovávat, ale určit životní podmínky. 
Sociální dávky, životní minimum, existenční minimum – nejasné pojmy pro ministryni práce, 
která ale dělá jasné a rychlé kroky hlavně aby ušetřila státnímu rozpočtu, jak to dopadne 
na příjemce dávek, je vedlejší. 
Psáno pro Deník Referendum (30. 11. 2018) 
 

http://socialniinkluze.cz/tisic-romu-na-kurovce-jak-to-provest-a-neporusit-zakon/
http://socialniinkluze.cz/patnact-opatreni-boje-proti-obchodu-s-chudobou-socialni-bydleni-nenahradi/
http://socialniinkluze.cz/poukazky-v-hmotne-nouzi-chudi-jsou-dal-podezreli/
http://socialniinkluze.cz/mlha-kolem-socialniho-bydleni/
http://socialniinkluze.cz/fatalni-nedorozumeni-zivotni-minimum-nema-vychovavat-ale-urcit-zivotni-podminky/
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11. 12. 2018, Martin Šimáček 
Školská vyhláška, která nemyslí na děti 
Novela ministerstva školství klíčové vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními potřebami vrací 
po úspěšném začátku společné vzdělávání o několik kroků zpět a rozhodně tím neprospívá 
dětem. 
Psáno pro Ihned.cz (5. 12. 2018) 
 
 
 

IPSI v médiích 

Členové IPSI také často vystupují v médiích, v roce 2018 to byla například tato 
vystoupení:  
 
4. 5. 2018 Salon Týdeníku Echo - Štěnice a pár metrů čtverečních. I to je sociální bydlení 
„V příběhu o selhání systému nemůžeme mluvit o sociálních bytech, ale především 

o dávkách, případně nějakém podílu sociální práce. Stát hrozně dlouho problém s bydlením 

pro chudé ignoroval, jenom ho zavěsil do sítě sociálních dávek.“ říká Šimáček 

 

12. 12. 2018 Český rozhlas Plus – ke zprávě NKÚ: za bydlení v Česku odpovídá Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

„V uplynulých letech jsme sledovali dotační tituly státního fondu a viděli jsme, že se ty podmínky 

mění, ale nejsou dostatečně zacílené tak, aby skutečně fungovaly k účelu podpory sociálně 

zranitelných cílových skupin. Jde primárně o problém nastavení těch dotačních programů a jde 

to za Ministerstvem pro místní rozvoj.“ říká Šimáček. 

 

2. 12. 2018 Romea.cz – Martin Šimáček: Novela školské vyhlášky otevírá prostor pro větší segregaci 

dětí 

 

28. 11. 2018 iROZHLAS – Čím víc si vyděláte, tím méně vám zbude. Kalkulačka sociálních dávek ukazuje 

absurditu exekucí 

„Je potřeba zdůraznit, jak významně se na příjmech podílejí exekuce, které jsou většinou nesmyslné, 

několikáté v pořadí,“ dodává Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. „Často jsou taky 

nezákonné – jen je nikdo nenapadl – a s připravovanou nepovedenou novelou insolvenčního zákona 

navíc doživotní.“ 

  

http://socialniinkluze.cz/skolska-vyhlaska-ktera-nemysli-na-deti/
https://echoprime.cz/a/SGJsH/stenice-a-par-metru-ctverecnich-i-to-je-socialni-bydleni
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1144884758997733?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1144884758997733?__tn__=K-R
http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/martin-simacek-novela-skolske-vyhlasky-otevira-prostor-pro-vetsi-segregaci-deti?fbclid=IwAR3YocNGO5x3ix8z5oPbecjD5of02YhzD44lbM76FRsoNU5sX2o8YKhwOR8
http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/martin-simacek-novela-skolske-vyhlasky-otevira-prostor-pro-vetsi-segregaci-deti?fbclid=IwAR3YocNGO5x3ix8z5oPbecjD5of02YhzD44lbM76FRsoNU5sX2o8YKhwOR8
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kalkulacka-socialni-davky-exekuce_1811280900_jab?fbclid=IwAR1jFmQ5KiahemtiN60TUyuFTAklyRBPssUqw8vIdoXuQeqyvBb5jPG-bK4
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kalkulacka-socialni-davky-exekuce_1811280900_jab?fbclid=IwAR1jFmQ5KiahemtiN60TUyuFTAklyRBPssUqw8vIdoXuQeqyvBb5jPG-bK4
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8. 11. 2018 Události, komentáře ČT – Spor o istanbulskou úmluvu  

„Cirka třetina Úmluvy se věnuje potírání a předcházení násilí z trestně-právního pohledu a cirka dvě 

třetiny Úmluvy se věnují právě prevenci násilí, týká se služeb a podpory těch, kteří se stanou obětí 

násilí. Nejenom tedy žen, ale také seniorů a dětí. Tato úmluva může České republice pomoci dohnat 

to, co zatím nedokázala sama zajistit,“ zmínil Šimáček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 11. 2018 Peníze.cz – Insolvence očima expertů. Přežije dluhový strašák? 

„Novela likviduje motivaci těch, kteří se snaží, ale na konci insolvenčního řízení se stejně ocitnou 

v libovůli soudce, který uváží, zda se snažili dost.“ říká Martin Šimáček 

 

 

19. 10. 2018 DVTV Apel – Vykašlete se na vesnici pro lůzu, připravte zákon o sociálním bydlení 

„Poslankyně a poslanci, přijměte novelu insolvenčního zákona tak, aby umožňoval oddlužení i těm 

nejvíce zadluženým. Ministryně Dostálová a Maláčová, urychleně připravte zákon o sociálním 

bydlení a napravte zpackaný zákon o pomoci v hmotné nouzi,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu 

pro sociální inkluzi 

 

6. 10. 2018 Deník Referendum – Buřty a písně nenávisti Miloše Zemana 

Alexander Olah z Institutu pro sociální inkluzi glosuje skandální výroky Miloše Zemana na adresu 

romské menšiny, a zároveň i iniciativu, která se v reakci na ně objevila na sociálních sítích. 

 

25. 9. 2018 ČT24 – Předvolební debata z Krásné – Co pálí nejzápadnější obec v Česku? 

„Existují data, podle kterých je Česko zemí nejvíc postiženou opakováním chudoby v důsledku 

špatného vzdělávání. To znamená – pokud se u nás dítě narodí do domácnosti nízkopříjmových 

rodičů, lidí sociálně vyloučených, tak je nejvyšší pravděpodobnost ze všech zemí v Evropě, že se to 

znovu zopakuje,“ upozorňoval ve vysílání ČT24 Martin Šimáček. 

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2643743-vetsina-lidi-si-mysli-ze-si-za-znasilneni-nekdy-muze-zena-sama-istanbulska-smlouva?fbclid=IwAR34a6lN6yuM1oxEjOQ2Gfd4GA-bbEp5D099IKZzuGe_pQ0DbLRD7TMzm38
https://m.penize.cz/dluhy/401576-insolvence-ocima-expertu-prezije-dluhovy-strasak?
https://video.aktualne.cz/dvtv/vykaslete-se-na-nulovou-toleranci-jen-prohlubuje-socialni-vy/r~669104bed20611e8a4d90cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1wsU4knITvbre2Ei-X0AcLGqeJz7FNz7FUFZk7gMKd5jE61g71ub8zbUQ
http://denikreferendum.cz/clanek/28404-burty-a-pisne-nenavisti-milose-zemana?fbclid=IwAR07jXiA0ieiz3YQics3qqeifqcsfDpe11DHacMelY3I5-jOTho8SJCczgs
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2605037-predvolebni-debata-ct-z-krasne-co-pali-nejzapadnejsi-obec-v-cesku?fbclid=IwAR1LbKzYvUUAMFLueKwCAo6eyKljE0eEWTEgv2eMbW79EhJUrHlWueV8xzQ
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24. 9. 2018 Reflex.cz – Politické neziskovky by od státu neměly dostat ani korunu, říká Alexander Bellu 

Opačného názoru je ředitel Institutu sociální inkluzi Martin Šimáček. Organizace, které se věnují např. 

genderové rovnosti, považuje za jeden z pilířů moderního státu a demokracie jako takové. 

 

16. 9. 2018 168 hodin – „Slušní a lůza“ 

Přinášíme trochu jiný pohled než jen obvyklé rozhořčení nad tím, jak hrozné je mluvit o zranitelných 

lidech jako o parazitech nebo lůze a strkat je do kontejnerů někam za město, jak ukázala včerejší 

reportáž v pořadu 168 hodin, kde vystoupil ředitel IPSI Martin Šimáček. 

 

11. 9. 2018 Radiožurnál – Babišovy sliby nestačí, zákon o sociálním bydlení je nutný 

Zákon je potřeba proto, že jedině ten může vymezit jasné povinnosti státním orgánům, včetně obcím 

v přenesené působnosti, úřadům práce, krajským úřadům, státu a některým ministerstvům,“ 

vysvětluje Vít Lesák. 

 
21. 6. 2018 Český rozhlas Plus – Pro a proti Veroniky Sedláčkové 
Česku hrozí sociální katastrofa, tisíce lidí na ubytovnách nemají čím platit, varuje ředitel Institutu pro 
sociální inkluzi 
 
 
21. 6. 2018 Peníze.cz – Stát si vyrábí vlastní chudé 
„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu 
začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká 
Martin Šimáček 
 
 
14. 5. 2018 90´ČT24 – Problematika sociálně vyloučených lokalit 
 
 
21. 3. 2018 Český rozhlas Plus – Problém s chudobou a sociálním vyloučením musí stát řešit koncepčně, 
konstatuje Šimáček 
 
 
13. 3. 2018 Deník Referendum – Vláda podpoří zrušení zón bez doplatku na bydlení. Jejich počet ale 
stále roste 
„Nejvíce bezdoplatkových oblastí, které jsou nebo mají být brzy vyhlášeny, – celkem jednadvacet – 
evidujeme v Ústeckém kraji. Poté následuje kraj Moravskoslezský s patnácti oblastmi,“ řekl Deníku 
Referendum Šimáček. 
 
 
22. 1. 2018 Český rozhlas Plus – Za nehospodárné neziskovky může především zadavatel projektů, tedy 
stát, tvrdí expert 
„Pokud někdo řekne, že neziskovky čerpají 80 % na sebe a 20 % jde do výkonu, tak to je přesně ta 
podpora pro ty, kteří reálně práci v terénu odvádějí. Většina nákladů jsou personální, a ty představují 
onen výkon, které neziskové organizace dělají.“ Martin Šimáček 

 
 
 

https://www.reflex.cz/clanek/video/90072/politicke-neziskovky-by-od-statu-nemely-dostat-ani-korunu-rika-alexander-bellu.html?fbclid=IwAR2xdURm5_bWZRJ_7AJjZQ67P-4XNg9OhoMHjUbbwNdTSAknpOl4OTmuPvc
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/218452801100916/video/644160?fbclid=IwAR0n93AH0ZZM0aRcKykBRDj5nHGSKN5BbPE4OzuMx-OIn54cduNJi_L_D-Q
https://radiozurnal.rozhlas.cz/vit-lesak-babisovy-sliby-nestaci-zakon-o-socialnim-bydleni-je-nutny-7610351?fbclid=IwAR1JQgbP_SsywucOcB9p6p0PHMYu3rg4cSGFc9oyX4AdIUrgfeLHybVZMQU
https://plus.rozhlas.cz/cesku-hrozi-socialni-katastrofa-tisice-lidi-na-ubytovnach-nemaji-cim-platit-7549960?fbclid=IwAR0cfrypvHpRKN1khJQwhjtJnyxiPb7yFTXOrkqDxEE2okY5kofl-UqsQ2k
https://www.penize.cz/socialni-davky/337025-martin-simacek-stat-si-vyrabi-vlastni-chude?
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130514/?fbclid=IwAR0sQElEurat7jO51oQAjO2KHS6X3ZYvBpXMnw16Y7KRG-MNYrHBub6PwWM
https://plus.rozhlas.cz/problem-s-chudobou-a-socialnim-vyloucenim-musi-stat-resit-koncepcne-konstatuje-7174108
https://plus.rozhlas.cz/problem-s-chudobou-a-socialnim-vyloucenim-musi-stat-resit-koncepcne-konstatuje-7174108
http://denikreferendum.cz/clanek/27238-vlada-podpori-zruseni-zon-bez-doplatku-na-bydleni-jejich-pocet-ale-stale-roste?fbclid=IwAR3e1sJrVR33bExBDiNswKhJk5G_wc1t_y5rq4mO7x6yLRo1cv_cSgrarwA
http://denikreferendum.cz/clanek/27238-vlada-podpori-zruseni-zon-bez-doplatku-na-bydleni-jejich-pocet-ale-stale-roste?fbclid=IwAR3e1sJrVR33bExBDiNswKhJk5G_wc1t_y5rq4mO7x6yLRo1cv_cSgrarwA
https://plus.rozhlas.cz/za-nehospodarne-neziskovky-muze-predevsim-zadavatel-projektu-tedy-stat-tvrdi-7168820
https://plus.rozhlas.cz/za-nehospodarne-neziskovky-muze-predevsim-zadavatel-projektu-tedy-stat-tvrdi-7168820
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IPSI je vidět a slyšet: 
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Projekty v roce 2018 

V roce 2018 pokračoval IPSI v realizaci projektu „Sociální začleňování – věc veřejná“, 

který byl v roce 2017 podpořen americkou nadací Bader Philantrophies. 

Hlavní cíle projektu byly:  
- analyzovat a vysvětlovat souvislosti sociálního vyloučení 
- v této souvislosti identifikovat nedostatky veřejných politik, ale také dobré praxe 
a funkční řešení, navrhnout vhodný postup 
- spolupracovat s médii a novináři, poskytovat jim relevantní informace o aktuálních 
událostech a širším kontextu 
- aktivně ovlivňovat způsob komunikace sociálního vyloučení v sociálních sítích  
 
Osvětová činnost byla realizována prostřednictvím publikování kratších textů 

na sociálních sítí a delších blogů – odborných textů do relevantních médií (nejméně jeden text 
za tři týdny).  

Texty se zabývaly tématy sociálních politik v Česku, byly zpravidla reaktivní (na aktuální 
události) i koncepční.  

Dalším výstupem projektu byla organizace konference v ústeckém kraji, která proběhla 
8. března 2018 v Ústí nad Labem.  

V rámci projektu byla aktualizována „MAPA událostí“ za rok 2017.  
 
 

Akce pro odbornou veřejnost 

V roce 2018 organizoval IPSI konferenci v Ústeckém kraji a během roku se podílel na dalších debatách 

a diskusních fórech. 

Konference v Ústeckém kraji: Sociální vyloučení a začleňování v Ústeckém kraji 

Institut pro sociální inkluzi pořádal 8. března 2018 v Ústí nad Labem konferenci, jejímž cílem bylo 

vyhodnotit úspěšné a neúspěšné politiky sociálního začleňování v kraji za posledních cca 10 let 

v kontextu celostátní politiky sociálního začleňování. 

V úvodu IPSI představil mapu hlavních událostí v sociálním vyloučení a začleňování za posledních 10 let. 

Následovaly dva bloky panelových diskusí s místními aktéry a odborníky na téma Sociální služby 

a sociální práce vs. nulová tolerance, kde se zaměřili na výsledky aplikace nulové tolerance a její 

destruktivní vliv na sociální práci a Martin Šimáček představil kritický pohled na nenaplňování 

plánovaného rozvoje sociálních služeb v celé řadě měst regionu. Druhý blok panelové diskuse 

se věnoval Zaměstnanosti a hmotné nouzi, ve kterém kromě OOP podrobně rozebrali také 

znovuzavedení veřejné služby v loňském roce a aktuální změny v sociálních dávkách hmotné nouze 

a s tím související zaměstnanosti. 

IPSI po konferenci zpracoval hlavní závěry a výstupy z obou panelových diskusí, které jsou dostupné 

ZDE a mohou pomoci kraji při zavádění potřebných změn. 

http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/
http://socialniinkluze.cz/hlavni-zavery-z-konference-socialni-vylouceni-a-zaclenovani-v-usteckem-kraji/
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Romové v osidlech Romů aneb jak už si 20 let pomáháme 

Dne 17. 4. 2018 Alexander Olah kriticky shrnul dosavadního vývoje začleňování Romů v ČR. Zhodnocení 

postupů, platforem a politik užívaných v kontextu potřeb chudých Romů v sociálně vyloučených 

lokalitách. 

 

Fakta místo dojmů: Dobrovolně nezaměstnaní 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou hlavního města Prahy uspořádal IPSI 20. 4. 2018 debatu na téma 

nezaměstnanosti. I při rekordně nízké nezaměstnanosti zůstávají někteří lidé bez práce. Je to kvůli příliš 

štědrému sociálnímu systému? Komu se nevyplatí legálně pracovat? Předlužení, past chudoby 

a možnosti systémového vyvedení práceschopných lidí z šedé ekonomiky.  

Hosté: 

Daniel Hůle – analytik zaměřující se na oblast dluhů, vzdělávání, sociálního znevýhodnění 

a socioekonomii obecně. Působí v organizacích Člověk v tísni, Demografické informační centrum, Tady 

a teď. 

Alena Zieglerová – expertka na problematiku zaměstnanosti, nepojistných sociálních dávek a sociálního 

podnikání. Působí v think tanku Institut pro sociální inkluzi, dlouhodobě spolupracuje s MPSV, Úřadem 

práce a Úřadem vlády. 

 

Diskusní seminář Kraje, města a obce a sociální bydlení 

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj přizvala 4. září 2018 zástupce IPSI k diskusi ohledně 

komunálních voleb. Z říjnových komunálních voleb vzniknou nová zastupitelstva, která budou čelit 

starým a stále nedostatečně řešeným problémům, jakými jsou mimo jiných i sociální bydlení, sociální 

začleňování a sociálně vyloučené lokality. 
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Fakta místo dojmů: Vědí chudí koho volí? 

Další ze série debat ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, tentokrát 24. září 2018 před 

komunálními volbami diskutovali Karel Čada (FSV UK a VŠE), Jakub Grygar (FSV UK) a Alena Zieglerová 

(IPSI).  

Koho a jak tedy „chudí lidé“ volí? Lidé v chudých regionech volí ty, co je zatím nezklamali. Stále 

znovu doufají, že nové tváře konečně nějak způsobí, že se budou mít líp. Být chudý neznamená být 

hloupý, takže nereálné sliby voliči vážně neberou. Zabírá ale (bohužel) hra na to, že politici jsou 

"na jejich straně" - vyjadřují se lidově, pořádají veselice, soutěže o ceny a třeba se s nimi i vyfotí. 

 

Právo na život vs nulová tolerance 

8. října 2018 v rámci Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000 

připravil IPSI diskusi k tématu nulové tolerance. Nulová tolerance – rychlá a radikální řešení, zákazy 

a represe vůči každému, kdo je označený za „nepřizpůsobivého“. Nulovou toleranci zavedli ve Vsetíně, 

Chomutově, Litvínově, Duchcově, Karviné ... nikde to nezafungovalo a situace se naopak zhoršovala! 

Jak je to možné? Nulová tolerance se totiž zaměřuje na symptomy, neřeší ovšem příčiny problémů. 

Rozděluje občany na viníky a nevinné, slušné a neslušné, akceptovatelné a neakceptovatelné. Vytváří 

atmosféru strachu a zesiluje pocit ohrožení. Situaci neuklidňuje a neřeší, ale naopak vyhrocuje. Řešení 

je totiž stále náročnější, dražší a vyžaduje stále více času. Proč je přes svou nulovou úspěšnost nulová 

tolerance stále tak populární u politiků i voličů? Budou se komunální politici i po volbách předhánět, 

kdo ve městech zavede ještě nulovější toleranci, než je ta nulová, se kterou vyhráli minulé volby?  

Hosté: Lucie Trlifajová, Alena Zieglerová, Vít Lesák. 
 
 

 
 

 
  



18 
 

Advokační a výkonná činnost členů IPSI 

Členové IPSI se zapojují do aktivit ve veřejné správě v oblasti sociálního začleňování 
na různých úrovních – od municipalit po státní správu. IPSI například detailně a pravidelně 
vyhodnocoval záměry obcí vyhlašovat opatření obecné povahy – bezdoplatkové zóny. 
Podrobně analyzoval 15 vládních opatření „boje s chudobou“. Členové IPSI s poslanci 
a senátory o novele insolvenčního zákona a trpělivě lobbovali za jeho modernizaci. Oponovali 
ministerstvu práce při záměrech nekoncepčních změn v dávkovém systému podpory bydlení. 
Konzultovali záměr zákona o sociálním podnikání a spolupracovali na parlamentních 
i mimoparlamentních iniciativách, které mají vést k přijetí zákona o sociálním bydlení. 
Na ministerstvu školství jednali proti plánované novelizaci vyhlášky, která upravuje vzdělávání 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a která má podle představ ministerstva snížit 
počty asistentů ve školách a umožnit vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování 
masivněji ve speciálních školách. 

Členové IPSI spolupracovali v roce 2018 zejména s ministerstvy práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy a spravedlnosti.  
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EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2018 

Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 9 730,86 Kč.  

 

Členům Správní rady a statutárnímu zástupci nebyly v roce 2018 vyplaceny odměny, funkční 

požitky, nebyly poskytnuty zálohy, půjčky a úvěry.  

 

Účetní jednotka nepřijala v roce 2018 dary pro zajištění vlastní činnosti. 

 

Účetní jednotka neposkytla v roce 2018 dary jiným organizacím.  

 

 

 

 Přehled o příjmech a výdajích 
 
 

Výdaje Částka v  Kč 

Náklady na reprezentaci – občerstvení 10 940 

Ostatní služby – odborné texty, příspěvky, 

infografika, videa, doména, pronájem, finanční služby 

56 657 

Mzdové náklady 83 250 

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky 164 

Celkem 151 011 

 
 

Příjmy Částka v  Kč 

Tržby z prodeje služeb 8 100 

Výnosové úroky 8,36 

Přijaté příspěvky – granty 152 633,50 

Celkem 160 741,86 

 
 

Hospodářský výsledek – zisk 9 730,86 
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 Rozpočet na rok 2019 
 
 

Výdaje Výdaje položkově Částka v Kč 

Služby Webhosting, doména 1 257 

Ostatní Vedení účtu a bankovní 

poplatky 

100 

Celkem  1 357 

 
 
 

 

V Praze dne 20. 6. 2019 

 

 

 
         ……………………………… 
                           Martin Šimáček 
                    ředitel 
 




