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Úvodní slovo 

Rok 2019 v Česku: Institucionální ochrana lidských práv a sociální inkluze se rozpadla 

Ministryně práce a sociálních věcí z České strany sociálně demokratické se postavila do čela honu na 

chudé lidi v sociálně vyloučených lokalitách. Doposud nikdy se žádný ministr resortu, který řídí sociální 

politiky v Česku, včetně pomoci v hmotné nouzi pro ty nejchudší a nejvíce sociálně vyloučené, tak ostře 

nevyhranil vůči potřebám nejslabších lidí jako Jana Maláčová.  

Pro svůj „boj proti chudobě“ našla v září roku 2019 jméno: „Patnáctero opatření proti obchodu s 

chudobou“. Označení, které se stane symbolem úpadku veřejných sociálních politik.  A také symbolem 

bezradnosti a populismu několika posledních vlád. Patnáctero vzniká nahodile, politickou silou 

premiéra, který vyjede na sever Čech, projde se po zničeném litvínovském sídlišti Janov, vrátí se do 

Prahy a po dvouhodinovém jednání s ministryněmi Dostálovou a Maláčovou je na stole hotový plán, 

jak to všechno vyřešit. Jde o soupis nesourodých nápadů, které se cestou na papír ještě několikrát 

během následujících týdnů změní.  

Co na tom, že ve stejný čas má vláda stále ještě platnou Strategii boje proti sociálnímu vyloučení 

postavenou na analýzách a znalosti situace v obcích? Nebo hotový, ale v parlamentu zablokovaný 

zákon o sociálním bydlení? Co na tom, že ve stejnou chvíli vláda rozhoduje o úpadku Agentury pro 

sociální začleňování do bezvýznamnosti jejím odsunutím na resort místního rozvoje? A že se rozpadá 

poslední funkční institucionální ochrana lidských práv v Česku, když prezident Miloš Zeman po 

extempore s kandidaturou Heleny Válkové (v té době již vládní zmocněnkyní pro lidská práva, v jejíž 

komunistické minulosti je skryta také spolupráce s prokurátorem odpovědným za politické procesy 

v 50. letech) chystá „tah Křečkem“, totiž Stanislavem Křečkem – dlouholetým paralyzátorem úřadu 

ombudsmana na pozici jeho zástupce, který je na začátku roku 2020 do čela tohoto důležitého úřadu 

skutečně zvolen. To vloni v září nezajímalo ani premiéra Andreje Babiše, ani ministryni Maláčovou. Ti 

stáli před kamerou a deklamovali, že oni s obchodníky s chudobou zatočí… 

Úplně stranou veškeré pozornosti zůstalo tiché zrušení zmíněné vládní Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení. Dokumentu, který poprvé vláda schválila na popud Agentury pro sociální začleňování v roce 

2011, a který obsahoval 80 konkrétních opatření systémové povahy: od změn v legislativě, přes opravy 

klíčových systémů v zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, sociální podpoře a bezpečnosti, až po 

podpůrná opatření pro obce s vyloučenými lokalitami. Navazující strategie v roce 2015 sice od řady 

opatření ustoupila, ale stále obsahovala některé zásadní cíle, jejichž význam při pohledu na zoufalé 

Patnáctero narůstá. Například si kladla za cíl dostat z ubytoven 6 tisíc rodin s dětmi, zatímco Patnáctero 

požaduje za špatnou školní docházku odejmout dávky na bydlení.  

Položme si vedle sebe Patnáctero a Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Těžko hledat 

komplexnější důkaz o nekompetenci ministryně práce a celé vlády v přístupu k sociálnímu vyloučení. 

Strategie vznikala v letech 2010-11 téměř dva roky, na její přípravě pracoval víc než desetičlenný 

koordinační tým a šest pracovních skupin odborníků ze všech úrovní – pracovníků z terénu, zástupců 

měst a obcí, krajů, ministerstev. Vycházely z desítek analýz, shromažďovaly data, navržená opatření 

mezi sebou provazovaly tak, aby se doplňovala a řešila situaci sociálně vyloučených lidí celostně.  

Když pak strategii schválila vláda, každého půlroku svolal ředitel Agentury koordinační jednání 

náměstků ministerstev, která měla opatření naplňovat. Těm se ale do náročných opatření nechtělo a 

většinu jich nakonec splnit odmítly (přestože je předtím přijaly a zavázaly se plnit) a vláda se od řešení 

znovu odvrátila.   



4 
 

Střih: jsme o osm let dál, situace ve vyloučených lokalitách se zhoršila a je jich dvakrát tolik, vlády a 

sněmovna stihly za tu dobu připravit desítky legislativních zmetků (především v oblasti hmotné nouze), 

které nevyvážily ani ty největší pokroky (novela školského zákona zavádějící nárokovou podporu všem 

dětem) a řešení se znovu vzdálilo. Nejen proto, že se nůžky mezi podrozvinutými periferiemi a centry 

znovu rozevřely. Nejen proto, že v dluhové pasti uvízly stovky tisíc domácností, které ještě v roce 2011 

exekuci na krku neměly. A nejen proto, že stále více lidí bydlí u obchodníků s chudobou, častěji než 

dříve bez podpory dávkou, ale jen za peníze vydělané prací na černo. Ale především proto, že samotní 

lidé v sociálním vyloučení jsou mnohem zdevastovanější a instituce si s nimi nevědí rady. To, co 

potřebují, aby se dokázali postavit na nohy, jim stát ani obce nenabízí, a ve většině případů ani 

nabídnout nechtějí.  

Patnáctero je tím nejhorším, co česká vládní politika za posledních třicet let v sociální oblasti 

vyprodukovala. Za prázdným heslem o boji s obchodníky s chudobou je seznam restrikcí, které – pokud 

by se všechny najednou aplikovaly (a to je na začátku roku 2020 stále ve hře!) – během několika týdnů 

či měsíců zničí desítky tisíc sociálně vyloučených lokalit, odstřihnou je od jakékoliv pomoci a podpory 

a definitivně pohřbí již tak titěrné šance dětí, že se z chudoby svých rodičů vymaní.  

Novodobá sociální politika má podle Patnáctera stát na odebírání dávek na bydlení rodinám, kde děti 

zameškají školní docházku více než 100 hodin za pololetí, anebo jejich rodiče jen nepřinesou včas 

ukázat na úřad vysvědčení. Zavádí jakési plošné opatření obecné povahy k nedostupnosti dávek 

podpory bydlení, podle kterého mohou obce bez odůvodnění vykolíkovat na svém území místa, kde 

lidé na dávku nedosáhnou, anebo ji dostanou nepřiměřeně nízkou. Dávky na bydlení se vůbec 

smrsknou tak, že na mnoha místech v Česku nebudou v potřebné výši k dispozici nikomu, tedy nejen 

sociálně vyloučeným, ale ani seniorům, samoživitelům, lidem s nízkými příjmy nebo hendikepovaným. 

A za maření spolupráce s Úřadem práce, což je mj. například nedostavení se na sjednanou schůzku, 

lidé zůstanou bez podpory nově ne 6, ale možná 9, anebo rovnou 12 měsíců, to podle toho, zda projde 

návrh ODS, SPD, nebo ČSSD.   

Patnáctero zahltilo veřejný prostor a kapacitu novinářů i expertů, a tak se za ním, ve stínu, skrývají další 

potenciální problémy: například školství chce stůj co stůj seškrtat osvědčené asistenty pedagoga a 

místo toho, aby metodicky posilovalo slibně se rozvíjející inkluzi v českých školách, se ji chystá přiškrtit 

vznikem revizních pracovníků, kteří budou moci škrtat nároková podpůrná opatření pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i z vyloučených lokalit.  

Zaniklo, že oslavovaná novela insolvenčního zákona nepřináší efekt významného nárůstu insolvenčních 

řízení nejchudších domácností. A že o program Výstavba, premiérem a ministryní pro místní rozvoj 

prezentovaná náhražka zákona o sociálním bydlení, obce nemají zájem a největší rozruch tak vzbudili 

radní Mostu, kteří z něj chtěli zaplatit výstavu unimobuněk v Chanově.  

Veřejná sociální politika v Česku se dostala do stavu, ve kterém se úsilí těch, kdo pracují s lidmi 

v terénu, a těch, kdo se sociálním začleňováním profesionálně zabývají, smrsklo na odpor proti většině 

vládních novinek, aby zůstala zachována alespoň současná úroveň podpory, byť již tak nedostatečné. 

Energii a práci lidí, kteří pracují na sociální inkluzi v Česku, tak vláda nejenže neumí využít, ale ještě ji 

vysává a rozmělňuje v nerovném souboji o základní východiska sociálních politik.   

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výjezdní porada IPSI, září 2019 
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Správní rada IPSI, prosinec 2019 
 

 

Členové IPSI a struktura organizace  

K 31. 12. 2019 působilo v IPSI 15 členek a členů v odborných sekcích, mediálním 

a advokačním týmu. 
 

Mgr. Martin Šimáček - ŘEDITEL IPSI 
Mgr. Alena Zieglerová – VEDOUCÍ SEKCE ZAMĚSTNANOSTI A PŘÍJMŮ 
Ing. Vít Lesák, MSc. – VEDOUCÍ SEKCE BYDLENÍ 
Mgr. Jaroslav Valůch - ODBORNÍK V OBLASTI KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTI  
Bc. Jana Němcová - MEDIÁLNÍ A ADVOKAČNÍ TÝM - SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
Mgr. Štěpán Bolf - MEDIÁLNÍ A ADVOKAČNÍ TÝM - SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
Zuzana Kollárovitsová M.A. - MEDIÁLNÍ A ADVOKAČNÍ TÝM – BLOG A P.R. 
Mgr. Martina Heryšerová - KOORDINÁTORKA PROJEKTŮ 
Ing. Tereza Svačinová, PhD. - KOORDINÁTORKA PROJEKTŮ 
Mgr. Františka Dvorská - KOORDINÁTORKA VEŘEJNÝCH AKTIVIT 
Mgr. Lucie Macků - ODBORNICE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 
Bc. Alexander Olah - OBLASTNÍ EXPERT 
Mgr. Bronislav Podlaha - OBLASTNÍ EXPERT 
Mgr. Karel Straka - OBLASTNÍ EXPERT 
Mgr. Barbora Bočková - OBLASTNÍ EXPERT 

 
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.  
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Správní rada a ředitel organizace 

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

Ředitelem a statutárním zástupcem IPSI je Martin Šimáček. 
 

 

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 2019 připravil Institut pro sociální inkluzi shrnutí nejdůležitějších 

událostí v sociálním vyloučení a začleňování za rok 2018. Do interaktivní mapy jich za rok 2018 
doplnil celkem 15.  

 
Podrobný popis nejdůležitějších událostí v sociálním vyloučení a začleňování v Česku 

v roce 2018, stejně jako všech starších událostí od roku 1990, je k dispozici na: 
http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/. 

Aktualizaci mapy představil dne 1. 4. 2019 na debatě v knihovně Václava Havla s názvem 
Chudoba a dluhy v Česku – mantinely sociální politiky.  

 
 

Aktivita na sociálních sítích a na webu www.socialniinkluze.cz 

IPSI publikuje pravidelné příspěvky na sociálních sítích.  Na facebooku a twitteru se jedná 
o několik příspěvků týdně. Na našich internetových stránkách www.socialniinkluze.cz 
publikujeme nejméně jeden článek za 3týdny.  

 
IPSI na twitteru: http://twitter.com/socialniinkluze 
ISPI na facebooku: http://www.facebook.com/socialniinkluze 

 
 

Blogy 

V roce 2019 jsme připravili celkem 17 analytických článků – blogů, a jedno společné 
prohlášení NNO. 

Prostřednictvím blogů sledujeme, co se děje v sociálním začleňování v Česku. Aktuální 
události zasazujeme do kontextu a souvislostí, 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 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. 

http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/
http://www.aktualne.cz/
http://www.romea.cz/
http://www.denikreferendum.cz/
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Přehled blogů v roce 2019:  
 
10. 3. 2019, Alena Zieglerová 
Revize sociálních dávek, verze 2019 

Revize dávek pojatá převážně jako škrty v dávkách na bydlení má zásadní dopad na kvalitu 
života lidí závislých na finanční pomoci s náklady na bydlení. Rozpočtově jde přitom 
o nepatrnou část celkových sociálních výdajů státu, z nichž drtivou většinu tvoří důchody. 
Psáno pro Deník Referendum (22.2.2019) 

 
 
 
 
11. 3. 2019, Martin Šimáček 
Začleňování. Nikoli vytlačování 

Bezdoplatkové zóny se staly ústředním bodem „sociálních“ politik obcí. Ve stejný čas 
se ústředním tématem vlády ve vztahu k sociálnímu vyloučení stala revize dávek na bydlení. 
V obou případech je hlavním cílem výrazné omezení, podmínění nebo rovnou odebrání dávek 
na bydlení těm, kdo jsou ve hmotné nouzi.  
Psáno pro Lidové noviny (8.3.2019) 

 
25. 3. 2019, Alena Zieglerová 
Volba mezi mladými rodinami a seniory se Maláčové nepovedla 

Je tato vláda spíše pro staré než pro mladé? Nic tak dobře neodpovídá na tuto lehce 
provokativní otázku než nedávná pirueta ministryně Maláčové kolem dlouho chystaného 
navyšování rodičovských příspěvků. 
Psáno pro Deník Referendum (21.3.2019)  

 
1. 4. 2019, IPSI 
Vláda vyhlásila válku chudým 

Rok 2018 se stává rokem ignorace chudých lidí. Vláda rezignuje na potřebu zajistit sociální 
smír. Za sociální politiku považuje buď rozdávání, nebo škrtání dávek. Přečtěte si o tom v naší 

http://socialniinkluze.cz/revize-socialnich-davek-verze-2019/
http://socialniinkluze.cz/zaclenovani-nikoli-vytlacovani/
http://socialniinkluze.cz/volba-mezi-mladymi-rodinami-a-seniory-se-malacove-nepovedla/
http://socialniinkluze.cz/vlada-vyhlasila-valku-chudym/
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aktualizované Mapě hlavních událostí v sociálním vyloučení v roce 2018 zde: 
http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/.  

 
 
29. 4. 2019, Martin Šimáček 
Špatná novela „inkluzivní“ vyhlášky 

Ministr Plaga zřejmě v nejbližších dnech podepíše špatně připravenou novelu vyhlášky číslo 
27/2016 Sb., která – zjednodušeně řečeno – nastavuje pravidla inkluze ve školách. Upravuje 
totiž vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) a žáků nadaných. 
Tento článek vyšel v Učitelských novinách č. 16/2019 
 
9. 5. 2019, IPSI 
Rodiče dostanou jedinečnou možnost zaplatit za selhání svých poslanců 

Návrhem poslanců několika sněmovních stran v čele s ANO a SPD mají rodiče dostat možnost 
umístit své vlastní dítě do diagnostického ústavu. Tam má být dítě za příslušný poplatek 
napraveno a následně navráceno k rodičům. Tento návrh je jen dalším dokladem 
nekompetence a bezmoci, se kterou političtí představitelé utvářejí systém, který má dětem 
a rodinám pomáhat. 

 
19.5.2019, Alena Zieglerová 
Vláda škrtá sociální práci obcí. Postará se stát? 

Za práci v oblastech významných pro celou společnost, kam spadá sociální práce a služby, péče 
o ohrožené děti nebo bydlení pro lidi v nouzi, musí stát obcím a krajům ze státního rozpočtu 
nikoli náhodně, ale předvídatelně, platit. 
 
21. 6. 2019, IPSI 
Překvapení z MPSV: obě dávky na bydlení se mají zrušit 

Ministryně Maláčová dnes navštívila poslance a poslankyně z Výboru pro sociální politiku 
Poslanecké sněmovny, aby jim sdělila, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo zrušit 
od roku 2021 obě sociální dávky na bydlení, tedy příspěvek i doplatek na bydlení. Bez varování. 
Psáno pro Romea.cz, 21.6.2019 

http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/
http://socialniinkluze.cz/spatna-novela-inkluzivni-vyhlasky/
http://socialniinkluze.cz/rodice-dostanou-jedinecnou-moznost-zaplatit-za-selhani-svych-poslancu/
http://socialniinkluze.cz/vlada-skrta-socialni-praci-obci-postara-se-stat/
http://socialniinkluze.cz/prekvapeni-z-mpsv-obe-davky-na-bydleni-se-maji-zrusit/
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27. 6. 2019, Martin Šimáček 
Ministerstvo škrtá dávky i lidi 

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nachystala bezprecedentní škrty v dávkách 
na bydlení, které během tří let nástupu účinnosti nové legislativy ohrozí ztrátou bydlení 
až desítky tisíc domácností.  
Psáno pro Lidové noviny (26.6.2019) 
 
5. 9. 2019, Alena Zieglerová 
Nezabavitelná částka se má zvýšit, životní minimum ne 

Hnutí ANO uvažuje o zvýšení nezabavitelné částky v exekuci a insolvenci. Nově by se mohla 
částka odvozovat od minimální mzdy. Životní minimum má i nadále zůstat nízké, aby 
se nezvyšovaly sociální dávky. 
Vyšlo jako komentář v Lidových novinách 28. 8. 2019 
 
1. 10. 2019, IPSI 
Nepokoje nevznikají kvůli sociálním dávkám, ale kvůli šíření fám o jejich pobírání 

Je revize dávek na bydlení skutečně nutná kvůli hrozbě nepokojů? Nepokoje nehrozí proto, 
že by dávky na bydlení byly tak horentně vysoké a k dispozici každému, kdo natáhne ruku. 
Na šíření poplašných zpráv ministryni nepotřebujeme, na to si občané vystačí sami se svými 
bublinami na sociálních sítích a dezinformačních webech, občas i s podporou extrémistických 
stran a hnutí. 
Psáno pro Romea.cz (1.10.2019) 

http://socialniinkluze.cz/ministerstvo-skrta-davky-i-lidi/
http://socialniinkluze.cz/nezabavitelna-castka-se-ma-zvysit-zivotni-minimum-ne/
http://socialniinkluze.cz/nepokoje-nevznikaji-kvuli-socialnim-davkam-ale-kvuli-sireni-fam-o-jejich-pobirani/
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3. 10. 2019, Martin Šimáček 
Výbor pro „nepřizpůsobivé“ v Mostě 

Zastupitelstvo města Most minulý týden ustavilo Výbor pro mapování a eliminaci negativních 
sociálních jevů. Zatím nevíme, jak bude výbor fungovat, vše ale nasvědčuje tomu, 
že jde o jeden z nejhorších nápadů samospráv, jakým způsobem neřešit sociální vyloučení 
a problémy v soužití ve městě.  
Psáno pro Deník Referendum (1.10.2019) 
 
17. 10. 2019, Alena Zieglerová 
Důchodová reforma jako adventní kalendář 

Těšíte se na Vánoce? Tak letos má pro vás ministryně práce Jana Maláčová jeden adventní 
kalendář navíc. Okénko po okénku můžete každý den nahlédnout do její kuchyně a ochutnat, 
co nového vám – občanům v ekonomicky aktivním věku – ministryně napekla na dobu 
radostného očekávání stáří.  
Psáno pro Deník Referendum (4.10.2019) 
 

24. 10. 2019, IPSI 
V kojeneckých ústavech chybí lékaři. A taky nemocné děti. 

Z aktuálně provedeného šetření Asociace Dítě a rodina vyplynulo, že více než ¾ dětských 
domovů pro děti do 3 let (tedy tzv. kojeneckých ústavů nebo dětských center) nesplňuje 
minimální personální standard vyžadovaný pro péči o děti.  
 
 

http://socialniinkluze.cz/vybor-pro-neprizpusobive-v-moste/
http://socialniinkluze.cz/duchodova-reforma-jako-adventni-kalendar/
http://socialniinkluze.cz/v-kojeneckych-ustavech-chybi-lekari-a-taky-nemocne-deti/
https://www.ditearodina.cz/home/novinky/315-vetsina-kojeneckych-ustavu-ma-namale
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25. 11. 2018, Alena Zieglerová 
Úřad práce nebo vězení 

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se chystá v rámci plnění Patnáctera opatření 
boje s chudobou vyřazovat z evidence nezaměstnané, kteří opakovaně odmítnou nabídku 
úřadu práce. Opozice zbystřila a také prezident jistě přivítá naplnění svého doporučení. Kdo 
si ale zákony přečetl, ví, že tohle už v nich dávno je. Co chybí, je nabídka úřadu práce, kterou 
by vůbec bylo možné přijmout nebo odmítnout. Třikrát úspěšnější než veřejné služby 
zaměstnanosti je při zprostředkování práce vězeňská služba. 
Psáno pro Lidové noviny (12.11.2019) 

 
 
25. 11. 2018, Alena Zieglerová 
Rok na ulici, pokud zapomenete zajít na úřad práce 

V Institutu pro sociální inkluzi máme důvod se obávat, že výše uvedené povinnosti zapsané 
úřadem práce do IAP a také to, jak úřad práce posoudí, zda klient nepřišel na kontaktní 
návštěvu na úřad ve správném termínu oprávněně nebo ne, bude pro vyřazování z evidence 
nezaměstnaných využíváno daleko víc, než nabízení vhodného zaměstnání, rekvalifikace, 
projektů nebo krátkodobého zaměstnání, kterou by nezaměstnaní vůbec mohli přijmout nebo 
odmítnout.  
Psáno pro Romea.cz (14.11.2019) 
 
25. 11. 2019, IPSI 
Dobrovolný pobyt v diagnosťáku zachrání diagnosťák, dítě ne 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přichází s dalšími a dalšími nápady, jak 
„zachránit“ ohrožené děti. Ve skutečnosti ale zachraňuje především svůj vlastní, dávno přežitý 
a nefunkční systém ústavů. 

http://socialniinkluze.cz/urad-prace-nebo-vezeni/
http://socialniinkluze.cz/rok-na-ulici-pokud-zapomenete-zajit-na-urad-prace/
http://socialniinkluze.cz/dobrovolny-pobyt-v-diagnostaku-zachrani-diagnostak-dite-ne/
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rodice-by-mohli-sami-poslat-dite-do-polepsovny-40302807
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28. 11. 2019, IPSI 
Společné prohlášení NNO k inventuře dávek a opatřením proti chudobě 

Společné prohlášení SPOT – Centra pro společenské otázky, Institutu pro sociální inkluzi, 
společnosti Člověk v tísni, LUMOS a Platformy pro sociální bydlení k závěrům a ukončení 
činnosti „Pracovní skupiny k problematice 15 opatření pro boj s chudobou“, kterou svolávalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 

IPSI v médiích  

Členové IPSI také často vystupují v médiích, v roce 2019 to byla například tato 
vystoupení:  
 
3. 1. 2019 Radiožurnál – Nejchudší potřebují systém sociálního bydlení a kvalitní sociální práci, 
říká Martin Šimáček 
Rozhovor s ředitelem IPSI na Radiožurnálu: „Zákon o sociálním bydlení nelze vynechat.“  

8. 1. 2019 Deník Referendum – Martin Šimáček: 15 opatření místo zákona o sociálním 
bydlení je výsměchem skutečnému řešení  
„Podle ředitele Institutu pro sociální inkluzi Martina Šimáčka opatření náhradu za sociální 
bydlení nepředstavují. Šimáček Deníku Referendum řekl, že se jedná o „výsměch skutečnému 
řešení složitých problémů, jako je sociální vyloučení. Výsměch padesáti tisícům lidí na 
ubytovnách, 860 tisícům lidí v exekuci, dlouhodobě nezaměstnaným plahočícím se ve veřejné 
službě za dvacet korun na hodinu, lidem vracejícím se z výkonu trestu nebo mladým lidem 
opouštějícím ústavní výchovu.“ 

http://socialniinkluze.cz/v-boji-s-chudobou-se-vlada-chysta-prijmout-opatreni-ktera-byznys-s-chudobou-nevyresi-a-situaci-chudych-dale-zhorsi/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/nejchudsi-potrebuji-system-socialniho-bydleni-a-kvalitni-socialni-praci-rika-7717707?fbclid=IwAR0iyfumUi4iI2y8iBPn9PzFAPx2mrV_uP93ZGX07hV8c2oYVsY20qsMC8c
https://radiozurnal.rozhlas.cz/nejchudsi-potrebuji-system-socialniho-bydleni-a-kvalitni-socialni-praci-rika-7717707?fbclid=IwAR0iyfumUi4iI2y8iBPn9PzFAPx2mrV_uP93ZGX07hV8c2oYVsY20qsMC8c
https://denikreferendum.cz/clanek/28909-zakon-o-socialnim-bydleni-nebude-vlada-jej-navzdory-slibum-nepripravi?fbclid=IwAR3BRw0rSSNiAheWgrgMRnLB3d6nepCo8ZmuLkCVmxD3gU8FB90e1AKq1UI
https://denikreferendum.cz/clanek/28909-zakon-o-socialnim-bydleni-nebude-vlada-jej-navzdory-slibum-nepripravi?fbclid=IwAR3BRw0rSSNiAheWgrgMRnLB3d6nepCo8ZmuLkCVmxD3gU8FB90e1AKq1UI
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11. 1. 2019 - Český rozhlas Plus – Martin Šimáček v duelu s Lindou Sokačovou pověřenou 
vedením jednoho z odborů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 
V pořadu PRO a PROTI Českého rozhlasu Plus byli vyzváni k odpovědi na otázku, zda patnáctero 
proměnlivých opatření, kterým vláda vytlačila z plánu legislativních prací zákon o sociálním 
bydlení, může skutečně pomoci lidem v nejistém, nekvalitním nebo jinak nevyhovujícím 
bydlení. Nemůže, ba co hůř, může ještě uškodit, říká IPSI. 
 
17. 2. 2019 - EuroZprávy.cz – Revize dávek na bydlení bude bez zákona o sociálním bydlení 
bezzubá 

Podle šéfa Institutu pro sociální inkluzi Martina Šimáčka nejchudší v Česku potřebují systém 
sociálního bydlení se sociální prací. "Bez zákona o sociálním bydlení to nepůjde, program 
Výstavba alternativou k sociálnímu bydlení není," uvedl Šimáček. 
 
25. 2. 2019 – Česká televize – ředitel Martin Šimáček jedním z hostů debaty po skončení seriálu 
„MOST!“ 
Od 39 minuty ředitel IPSI Martin Šimáček spolu s primátorem Mostu a některými aktéry 
seriálu. 
 
9. 3. 2019 – Magazín Reportér – vyjádření k volbě nového zástupce ombudsmana 
Vyzýváme tímto poslance a poslankyně, aby do středy dobře zvážili, jestli chtějí, aby Kancelář 
VOP místo problémů občanů způsobených nesprávnými úředními postupy řešila problémy 
způsobené Zdeňkem Koudelkou. 
 
26. 3. 2019 – Lidové noviny; 27. 3. 2019 Aktuálně.cz – vyjádření k volbě ombudsmana 
„Zatímco Senát význam ombudsmana chápe a do funkce zástupce nominoval osobnosti Elišku 
Wagnerovou (neuspěla v první kole) a Markétu Seluckou, prezident Zeman vyslal do voleb 
Koudelku (spoluautora šmejdského exekučního řádu či Klausovy amnestie) a Křečka, jehož 
dosavadní působení v úřadě lze nejvýstižněji shrnout jako okopávání kotníků Šabatové i 
celému úřadu. Není nutné spekulovat; Zeman to udělal jen proto, aby prostřednictvím 
Koudelky úřad ombudsmana paralyzoval. A jako pojistku vyslal do boje Křečka, se kterým se v 
lednu sešel na Hradě.“ míní Šimáček 
 
26. 4. 2019 – časopis Protestant – rozhovor na téma exekuce a chudoba 
Alena Zieglerová „Nízkou nezabavitelnou částkou přichází stát o pracovní sílu“  
 
2. 5. 2019 – Hospodářské noviny – Vláda drobí agendu lidských práv 
Martin Šimáček, Robert Pelikán, Olga Richterová a další k chystanému jmenování Válkové 
zmocněnkyní. Kam kráčí lidská práva? 
 
6. 5. 2019 – Seznam Zprávy – Sociální bydlení, nebo zajímavá možnost, jak levně přijít k bytu? 
Pět let provozovat za dotace bydlení za snížené nájemné je podle odborníků příliš krátká doba. 
Martin Šimáček „dotace na bydlení se nesmí minout cílem.“ 
 
29. 5. 2019 – Hospodářské noviny – Boj s chudobou vázne. Z ambiciózního plánu o 15 bodech 
splnila vláda dva, se třetinou už ani nepočítá. 
Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi ale návrh kritizuje. Podle ní veřejně prospěšné 
práce málokdy pomáhají lidem na běžný pracovní trh a ministerský plán v tomto ohledu 

https://plus.rozhlas.cz/nesrozumitelna-hesla-rika-o-tzv-15-opatrenich-expert-na-socialni-inkluzi-simacek-7723821?fbclid=IwAR3uSX6BxEFR7WDzQK2mi9fDRpP6NQ6_Bs4g1QXjG12QxNS-4Cxn64h-N40
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1165464440273098?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1165464440273098?__tn__=K-R
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/249301-vlada-pod-palbou-dotacni-program-k-vystavbe-bytu-ni-neresi/?fbclid=IwAR16ikEGWCLBfZhyIq-IIFrEvPGCEX8X1HndKciyBJkQbYhzi463MXFhSq4
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/249301-vlada-pod-palbou-dotacni-program-k-vystavbe-bytu-ni-neresi/?fbclid=IwAR16ikEGWCLBfZhyIq-IIFrEvPGCEX8X1HndKciyBJkQbYhzi463MXFhSq4
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2744336-misto-uhli-turiste-most-bude-v-budoucnu-sazet-na-cestovni-ruch?fbclid=IwAR3cjMyUdXbb8aukKSZ3gJUj9C4nWqilDWInDRg6AwQAiBVsxmR2WaC4rac
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2744336-misto-uhli-turiste-most-bude-v-budoucnu-sazet-na-cestovni-ruch?fbclid=IwAR3cjMyUdXbb8aukKSZ3gJUj9C4nWqilDWInDRg6AwQAiBVsxmR2WaC4rac
https://www.reportermagazin.cz/a/pKb5E/volba-koudelky-je-likvidaci-uradu-ombudsmana?fbclid=IwAR1CiyyiBpcrT5NA9eoNgmc6s85ouySubPeWHqiz_4mQl-QNSIUxD4IvQPA
http://blog.aktualne.cz/blogy/martin-simacek.php?itemid=33699&fbclid=IwAR3cgHF5_Vr4eKAA9g5HKE5MfSADU0PugJf7g9WqjzZAtfuI-DtKmtj_Ggw
https://protestant.evangnet.cz/jak-na-lidi-v-cesku-dopadaji-exekuce?fbclid=IwAR2XTAaMwCUWKvhi4Q11HqVpC1w5EWKDOJxIknRowhK7S-TjGTHbqez6Pnc
https://archiv.ihned.cz/c7-66564080-psm96-2bd66e2ccaecca8?fbclid=IwAR1DwqFvDkRjvQdzTEXZbhY-8Bs08x_uJteJayCE759ChrLu90ILxPmlmAU
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/byt-za-milion-dostanete-za-50-tisic-korun-podminka-pet-let-charity-71524?fbclid=IwAR3nAYlZmqYod1QXo3LAzDqAZwSD_STda_2k6EXbcbqhcRUoYxWpi1sv50E
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/byt-za-milion-dostanete-za-50-tisic-korun-podminka-pet-let-charity-71524?fbclid=IwAR3nAYlZmqYod1QXo3LAzDqAZwSD_STda_2k6EXbcbqhcRUoYxWpi1sv50E
https://archiv.ihned.cz/c7-66579800-psm96-34e5f75be828b8f?fbclid=IwAR3Dn0AElINggohYM854yHwOjWoLESoPuO6dv6XTp0bTvQysg571LdEKAZE
https://archiv.ihned.cz/c7-66579800-psm96-34e5f75be828b8f?fbclid=IwAR3Dn0AElINggohYM854yHwOjWoLESoPuO6dv6XTp0bTvQysg571LdEKAZE


15 
 

nepřináší žádnou změnu a nezaměstnané nikam neposouvá. "Stát je zkrátka "prodá" obci jako 
levnou pracovní sílu. Po třech letech odejdou buď do důchodu, nebo se vrátí zpátky do 
evidence úřadu práce," říká Zieglerová. 
 
18. 7. 2019 – ČT Události v regionech – Města si pochvalují bezdoplatkové zóny. Tím se ale 
problém neřeší, varuje Institut pro sociální inkluzi 
Podle Zieglerové z Institutu pro sociální inkluzi by situaci komplexně vyřešil jen zákon o 
sociálním bydlení. „Tím by mohla obec regulovat, kdo kde bude bydlet a jak budou lokality 
vypadat. Stát na tom ale nepracuje. Alternativou je vytvářet místní systémy sociálního bydlení, 
kdy si obec udělá pořádek v tom, jak je na tom její bytový fond nebo komu patří byty ve městě. 
A dohodnout se majitelům na zárukách, které by jim pokryly rizika, kvůli nimž některé skupiny 
domácností nepřijímají,“ zdůraznila. 
 
22. 7. 2019 – Český rozhlas Plus – IPSI k odsunu Agentury pro sociální začleňování z Úřadu 
vlády 
 
1. 8. 2019 – časopis Heroine – Podnikat sociálně. Zisk, který se nestydí mít srdce 
Alena Zieglerová z IPSI pro časopis Heroine k významu chystaného zákona o sociálním podniku. 
„Dnes platí, že za sociální se může prohlásit každý podnik, který se k těmto principům přihlásí. 
To může do budoucna změnit připravovaný zákon o sociálním podniku, který mj. navrhuje, aby 
se tak mohl označovat jen ten, kdo bude po splnění zákonných podmínek zahrnut do evidence 
Ministerstva práce a sociálních věcí…“ 
 
12. 8. 2019 – iRozhlas – Expert: Fake news ničí vztahy v rodinách, babičky a dědečci propadají 
děsům a šíří šílené informace 
Expert IPSI na komunikaci Jára Valůch poskytl pro iRozhlas rozsáhlý rozhovor na témata fake 
news, řetězové maily, sociální izolace a nalézání názorové shody starších lidí, kteří jsou vším 
vyjmenovaným zneužitelní bohužel i od politiků. 
 
27. 8. 2019 – ČT Události v regionech – Bezdoplatkové zóny v Orlové 
Martin Šimáček (IPSI) uvedl: "Lidem v bezdoplatkových zónách se nedaří lépe. Právě naopak. 
Těm, co se tam přestěhovali, anebo měnili adresu v rámci bezdoplatkové zóny, bydlí, ale bez 
podpory dávkou. To znamená, že jejich situace se zhoršuje. Nejlepší alternativou je nějaký 
komplexní systém sociálního začleňování. Tam stačí vytvářet podmínky. 
 
20. 9. 2019 – Radiožurnál – Situace ve vyloučených lokalitách se zhoršuje. ‚Nejvíce škodí 
populismus politiků,‘ varuje odborník 
Poslechněte si 20 minut Radiožurnálu s ředitelem IPSI Martinem Šimáčkem odvysílaný v reakci 
na nedávné kroky a prohlášení ministryně Maláčové.  
 
5. 11. 2019 – Fórum sociální politiky – Polemika IPSI: Dva roky vyhlašování bezdoplatkových 
zón – Alena Zieglerová 
 
11. 11. 2019 – Echo24 – Kontroverzní přílepek zákona ohrožuje vyšší rodičovskou. Rozjel by 
kontroly bytů na udání 
„Podle schválené změny bude bezprecedentně porušován princip správního řízení, který 
mocný stát omezuje před šikanou slabší strany, tedy jednotlivce ...,“ řekla pro Echo24 Alena 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/ustecky-kraj/2871956-mesta-si-pochvaluji-bezdoplatkove-zony-tim-se-ale-problem-neresi-varuje?fbclid=IwAR29FK_0Eh0L7bPk1I4A9Yv_QK0E8GYE0d_Vl6qhWlnNYA5K4LW6PWb4itQ
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/ustecky-kraj/2871956-mesta-si-pochvaluji-bezdoplatkove-zony-tim-se-ale-problem-neresi-varuje?fbclid=IwAR29FK_0Eh0L7bPk1I4A9Yv_QK0E8GYE0d_Vl6qhWlnNYA5K4LW6PWb4itQ
https://plus.rozhlas.cz/temata-podle-lucie-vopalenske-8019543?fbclid=IwAR05XPyGsMSAIhptH27d_Zw7mwcK2m8ITmyeYVI4U-scAoOq5MnlR07VAEs#volume
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1296818733804334?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1296818733804334?__tn__=K-R
https://www.heroine.cz/spolecnost/1137-podnikat-socialne-zisk-ktery-se-nestydi-mit-srdce?
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/fake-news-dezinformace-seniori-digitalni-smejdi-jaroslav-valuch-medialni_1908120712_ogo?fbclid=IwAR2d52WrfB7DLkk97Xv57ybgv2Ut7i-qc3xeRhoBKsXVzJG8cN5bKgssbpo
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/fake-news-dezinformace-seniori-digitalni-smejdi-jaroslav-valuch-medialni_1908120712_ogo?fbclid=IwAR2d52WrfB7DLkk97Xv57ybgv2Ut7i-qc3xeRhoBKsXVzJG8cN5bKgssbpo
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030827-udalosti-v-regionech/obsah/715366-bezdoplatkove-zony-v-orlove?fbclid=IwAR3Mc7nIiyKPfo_x5oXL3XIrgXZ23UTKmkZO5oFhwDcyjbsgO1aPr3omn-c
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/vyloucene-lokality-socialni-inkluze-martin-simacek_1909201906_zit?fbclid=IwAR3XXu43pp9ilZoM3Lv8hHOhN0pgx9RQpjIV0nJ0KXIHEUQes2DwcwvUKg0
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/vyloucene-lokality-socialni-inkluze-martin-simacek_1909201906_zit?fbclid=IwAR3XXu43pp9ilZoM3Lv8hHOhN0pgx9RQpjIV0nJ0KXIHEUQes2DwcwvUKg0
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1381871975299009?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1381871975299009?__tn__=K-R
https://echo24.cz/a/SALSc/kontroverzni-prilepek-zakona-ohrozuje-vyssi-rodicovskou-rozjel-by-kontroly-bytu-na-udani?fbclid=IwAR0VCWUc6eqD7_UdXaSEkVKUVWBFFKCkA6-H3WkIVIzNwzShtR7Q1fNvvJc
https://echo24.cz/a/SALSc/kontroverzni-prilepek-zakona-ohrozuje-vyssi-rodicovskou-rozjel-by-kontroly-bytu-na-udani?fbclid=IwAR0VCWUc6eqD7_UdXaSEkVKUVWBFFKCkA6-H3WkIVIzNwzShtR7Q1fNvvJc
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Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. „Zkontrolují počet bot v místnosti nebo kartáčků v 
kelímku na umyvadle. Zajímat je budou zejména znaky přítomnosti muže, protože se má za to, 
že se vydělávající muži účelově z bytů odhlašují, aby ženy s dětmi dosáhly pro nízký příjem na 
dávku. Dalšími podezřelými jsou zletilé studující děti bydlící s rodiči, ale čerpající dávku v 
samostatné bytové jednotce v rodinném domě rodičů,“ řekla dále Zieglerová. 
 
11. 11. 2019 – Hospodářské noviny – Kdo nevezme nabízenou práci, bude bez dávek déle, 
plánuje Maláčová a komentář IPSI 
 
28. 11. 2019 – Hospodářské noviny – Lidem z ubytoven dávky zůstanou. Maláčová se ale 
zaměří na to, aby byly čisté 
Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi snahu zaměřit se na čistotu ubytoven vítá: 
"Nemyslíme si, že je dobré žít se šváby a plísní." Návštěvy úředníků by ale neměly vést k 
okamžitému odebrání dávky, když zjistí, že jsou hygienické podmínky špatné. Po kontrole by 
majitel měl mít čas na nápravu nebo by úřady měly pomoct lidem se přestěhovat, míní 
Zieglerová. 
 
17. 12. 2019 – ČT 24 – Martin Šimáček – komentář k návrhům SPD a ODS na zpřísnění dávek 
hmotné nouze 
 
20. 12. 2019 – Český rozhlas Plus – Martin Šimáček – komentář k buňkám v Chanově 
 
  

Akce pro odbornou veřejnost 

V roce 2019 organizoval IPSI debatu ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla Chudoba a dluhy 

v Česku a během roku se podílel na dalších debatách a diskusních fórech, některé vybrané 

akce uvádíme v přehledu: 

Chudoba a dluhy v Česku – mantinely sociální politiky 

1. 4. 2019 se v debatě o současné sociální politice se hovořilo mimo jiné o tom, jaké dopady 

politických událostí a rozhodnutí již teď vidíme v terénu, a jaké očekáváme v budoucnu. O tom, 

jaká rozhodnutí a opatření by naopak měla vláda přijímat, aby se situace v sociálním vyloučení 

zlepšovala. Debatovali: Martin Šimáček – IPSI, ředitel; Alena Zieglerová – IPSI, expertka 

na zaměstnanost; Jaroslav Valůch – IPSI, expert na bezpečnost. Zvláštním hostem byl Martin 

Nekola z Centra pro sociální a ekonomické strategie, Katedry veřejné a sociální politiky Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy. 

IPSI také představil aktualizovanou Mapu událostí doplněnou o souhrn nejdůležitějších bodů 

a událostí za rok 2018.  

https://archiv.ihned.cz/c7-66673920-psm96-1cdc6bac5cd7933?fbclid=IwAR0ApT_cEeyBN8y1COVkUZrNYULobNRH6_V9EYZ2CIlegJMC86BTuatnzlU
https://archiv.ihned.cz/c7-66673920-psm96-1cdc6bac5cd7933?fbclid=IwAR0ApT_cEeyBN8y1COVkUZrNYULobNRH6_V9EYZ2CIlegJMC86BTuatnzlU
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1387774871375386?__tn__=K-R
https://archiv.ihned.cz/c7-66685350-psm96-9e2d3015235dcd5?fbclid=IwAR24bAv08sfAFZ-BEqmJxvC6c-NnOyFntReMs4llUweqgT4xqWQXiWw4PQo
https://archiv.ihned.cz/c7-66685350-psm96-9e2d3015235dcd5?fbclid=IwAR24bAv08sfAFZ-BEqmJxvC6c-NnOyFntReMs4llUweqgT4xqWQXiWw4PQo
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058281216?fbclid=IwAR0kDm8qPFhRyKV7nOaO3NFU_0JGh5gVi5IdkYGPZVvvNeJ7vZSN7GHkVdo
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058281216?fbclid=IwAR0kDm8qPFhRyKV7nOaO3NFU_0JGh5gVi5IdkYGPZVvvNeJ7vZSN7GHkVdo
https://plus.rozhlas.cz/bunky-pro-romy-delaji-z-chanova-odkladiste-lidi-kritizuje-simacek-z-institutu-8126512?fbclid=IwAR0v6eUIu6l65QYVtohAwrGjZNlJ65lW3SQW1T0p-ejUsCpvPgpdN6TtTvM
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1426867774132762?__tn__=K-R
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/656735/Pro-v-esku-vyrostlo-za-26-let-pes-600-chudinskch-tvrt/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/656735/Pro-v-esku-vyrostlo-za-26-let-pes-600-chudinskch-tvrt/
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Sociální dávky v ČR – seminář v poslanecké sněmovně 

9. 4. 2019 jsme měli příležitost v Poslanecké sněmovně přednést prezentaci na téma Sociální 

dávky v ČR. Na odborném kulatém stole pořádaném Výborem pro sociální politiku Poslanecké 

sněmovny jsme tak mohli před poslankyněmi, poslanci a dvěma senátory, v bezpečném 

prostředí uzavřeného jednání, pomoci zákonodárcům zpřehlednit soustavu aktuálních 

sociálních dávek v Česku podle toho, jaké životní situace, která dávka pomáhá řešit a komu 

(dětem, rodičům, nemocným, nezaměstnaným, chudým, seniorům atd.). Shrnuli jsme si spolu 

s nimi nedávné změny v dávkách (navýšení těch, o nichž veřejnost obvykle jako o dávkách ani 

neuvažuje, a reálné snižování hodnoty těch, které veřejnosti "vadí"), to vše v době, kdy se 

MPSV (které bylo na akci adekvátně zastoupeno) chystá předložit další návrh revize dávek na 

bydlení a pomoci v hmotné nouzi.  
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Kultura spojuje – Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími 

sektory 

2.-3. 10. 2019 se konala mezinárodní konference k otázkám současné Evropy, která se potýká 

s radikalizací, společenskou nesnášenlivostí všeho druhu, názory a postoje se neustále 

vyostřují. Jak společnost lépe propojit a jakou roli v tom může sehrát kultura? Je to příležitost 

nebo bariéra? Ředitel IPSI Martin Šimáček se účastnil panelové diskuse věnující se sociální 

oblasti a partnerství kultura – občanská společnost – veřejná správa. 

 

Rozděleni svobodou – debata na téma Ohrožená třída 

14. 10. 2019 se v rámci Českého rozhlasu Radiožurnálu uskutečnila druhá ze série debat 

projektu Rozděleni svobodou, tentokrát na téma Ohrožená třída. Hosty za politické strany byli 

poslanec Leo Luzar (KSČM), poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL) a senátor Herbert Pavera 

(TOP 09) a dále ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček a sociolog Martin Buchtík. 

Debatu moderovala Marie Bastlová.  

 

 

 

 

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 
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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 2019 zejména s ministerstvy práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti a s některými poslanci a senátory.  

 
V roce 2019 jsme se například podíleli nebo připravili následující: 

 shrnutí informací k hlasování o insolvenčním zákonu pro poslance  

 vyjádření IPSI k revizi sociálních dávek  

 připomínky pro MPSV k revizi dávek na bydlení  

 souhrnné údaje o obcích s vyhlášenými oblastmi se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů (tzv. bezdoplatkovými zónami) 

 komentáře k volbě zástupce ombudsmana a ombudsmana 

 zapojení v rámci iniciativy Rekonstrukce státu – hlídání demokracie v ČR 

 společné prohlášení NNO k inventuře dávek a opatřením proti chudobě 

 
 

 

https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1187641971388678?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1202458546573687?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1422652801220926?__tn__=K-R
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/co-delame/mantinely-demokracie
http://socialniinkluze.cz/v-boji-s-chudobou-se-vlada-chysta-prijmout-opatreni-ktera-byznys-s-chudobou-nevyresi-a-situaci-chudych-dale-zhorsi/
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EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019 

Výsledkem hospodaření za rok 2019 je zisk ve výši 239,80 Kč.  

 

Členům Správní rady a statutárnímu zástupci nebyly v roce 2019 vyplaceny odměny, funkční 

požitky, nebyly poskytnuty zálohy, půjčky a úvěry.  

 

Účetní jednotka nepřijala v roce 2019 dary pro zajištění vlastní činnosti. 

 

Účetní jednotka neposkytla v roce 2019 dary jiným organizacím.  

 

 

 Přehled o příjmech a výdajích 
 
 

Výdaje Částka v  Kč 

Ostatní služby – doména 1 257 

Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky 5 

Celkem 1 262 

 
 

Příjmy Částka v  Kč 

Tržby z prodeje služeb 1 500 

Výnosové úroky 1,80 

Celkem 1 501,80 

 
 

Hospodářský výsledek – zisk 239,80 

 
 
 

 Rozpočet na rok 2020 
 
 

Výdaje Výdaje položkově Částka v Kč 

Služby Webhosting, doména 1 257 



21 
 

Ostatní Vedení účtu a bankovní 

poplatky 

100 

Celkem  1 357 

 
 
 

 

V Praze dne ........................... 

 

 

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


