
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA EKONOMICKÉ ŽURNALISTIKY 

 

 

 

 

 

Romská otázka v kontextu politiky soudržnosti pro rozpočtové období 2014-2020 

Roma Issue in the Context of Cohesion Policy for Budget Period 2014-2020 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. et Bc. Tereza Dalecká 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. David Slavata, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2014 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Romská otázka v kontextu politiky 

soudržnosti pro rozpočtové období 2014-2020 vypracovala samostatně pod vedením 

Ing. Davida Slavaty, Ph.D., na základě uvedených zdrojů literatury. 

 

 

_________________________ 

V Ostravě, dne 12. 6. 2014        Bc. et Bc. Tereza Dalecká 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mé poděkování patří vedoucímu diplomové práce Ing. Davidu Slavatovi, Ph.D., 

pracovníkům ERGO Network a všem těm, kteří mě motivovali při výběru i následném 

zpracování tématu romské otázky v české společnosti. 

 

 

 

V Ostravě, dne 12. 6. 2014     Bc. et Bc. Tereza Dalecká 



 
 

Obsah 

1. Úvod ...................................................................................................................................... 7 

2. Politika soudržnosti a její dopad na romskou menšinu ....................................................... 10 

2.1. Politika soudržnosti Evropské unie ............................................................................. 10 

2.1.1. Historické milníky vývoje kohezní politiky ........................................................ 11 

2.1.2. Principy kohezní politiky .................................................................................... 14 

2.1.3. Strukturální fondy ............................................................................................... 15 

2.1.4. Kohezní politika  2014-2020 ............................................................................... 20 

2.2. Romská integrace v evropském kontextu.................................................................... 23 

2.3. Romové jako největší menšina v ČR .......................................................................... 25 

2.4. Sociální exkluze .......................................................................................................... 27 

2.4.1. Faktory sociální exkluze dle Mareše ................................................................... 28 

2.4.2. Důvody sociálního vyloučení dle Vavříka .......................................................... 29 

2.4.3. Indikátory sociální exkluze ................................................................................. 29 

2.4.4. Maslowova teorie potřeb ..................................................................................... 30 

2.5. Sociální vyloučení v České republice ......................................................................... 31 

2.5.1. Sociální vyloučení v rámci legislativy ČR .......................................................... 32 

2.6. Determinanty romské exkluze v českém prostředí ..................................................... 33 

2.6.1. Vnější determinanty ............................................................................................ 33 

2.6.2. Vnitřní determinanty ........................................................................................... 38 

2.7. Sociální inkluze ........................................................................................................... 39 

2.7.1. Sociální inkluze versus integrace ........................................................................ 41 

2.8. Sociálně vyloučené lokality ........................................................................................ 41 

3. Partnerská smlouva ČR a EU v romské otázce ................................................................... 43 

3.1. Přípravy ČR na programové období 2007–2014......................................................... 44 

3.2. Hlavní milníky v tvorbě politiky soudržnosti pro období 2014-2020 ......................... 45 

3.3. Vývoj Dohody o partnerství ........................................................................................ 47 

3.3.1. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 .............. 48 

3.3.2. Rozvojové priority .............................................................................................. 49 

3.4. Dohoda o partnerství ................................................................................................... 52 

3.4.1. Příprava Dohody o partnerství ............................................................................ 53 

3.5. Principy pro programové období 2014–2020 .............................................................. 56 

3.6. Návrhy Dohody o partnerství ...................................................................................... 56 

3.6.1. Fungující trh práce .............................................................................................. 57 



 
 

3.6.2. Moderní a kvalitní vzdělávací systém ................................................................. 59 

3.6.3. Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví ............................ 62 

3.7. Priority financování České republiky .......................................................................... 68 

4. Neziskový sektor v oblasti romské problematiky ............................................................... 70 

4.1. Orientační rozdělení podpory Unie dle tematických cílů ............................................ 70 

4.2. Operační programy EU pro rozpočtové období 2014-2020 ........................................ 72 

4.3. Operační programy v rámci tematických cílů ............................................................. 73 

4.4. Operační program Zaměstnanost ................................................................................ 76 

4.4.1. Finanční alokace OP Zaměstnanost .................................................................... 79 

4.4.2. Investiční priority OPZ vhodné pro řešení romské otázky.................................. 81 

4.5. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ................................................................................. 84 

4.5.1. Finanční alokace OP Vývoj, výzkum a vzdělání ................................................ 87 

4.5.2. Investiční priority OP VVV vhodné pro řešení romské otázky .......................... 90 

4.6. Neziskový sektor ......................................................................................................... 94 

5. Závěr ................................................................................................................................... 97 

Seznam použité literatury .......................................................................................................... 102 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce ........................................................................ 108 

Seznam zkratek ......................................................................................................................... 109 

Seznam grafů............................................................................................................................. 110 

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 111 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 112 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Úvod 

Romové tvoří nejviditelnější a nejvýznamnější národnostní menšinu české 

společnosti. Většinové obyvatelstvo ovšem reflektuje tuto minoritu veskrze negativně. 

Ve své podstatě se jedná o skupinu izolovanou od hlavního proudu společnosti, která je 

charakteristická nízkým vzděláním, absencí odborné kvalifikace a především nízkou 

uplatnitelností na trhu práce. Všechny tyto aspekty pak v komplexním pojetí způsobují 

dlouhodobou nezaměstnanost Romů, jež determinuje jejich vysokou míru závislosti 

na sociálním aparátu státu. Všechny tyto proměnné pak zapříčiňují prohlubování 

propasti mezi majoritní společností a Romy. 

Socioekonomický propad života romské menšiny má kořeny především 

v transformačním období, které nastalo na českém území, a potažmo v celé Evropě, 

po revolučním roce 1989. Negativní dopad měly změny s ním spojené především 

na sociálně slabé skupiny obyvatel, které na ně nebyly na tyto změny připraveny. 

Do devadesátých let dvacátého století tak můžeme datovat sociálně-prostorovou 

diferenciaci dnešní society.  

Ta vnímá Romy jako skupinu lidí, která na společnosti parazituje, zneužívá 

sociálních dávek, není schopna běžného způsobu života, standardních sousedských 

vztahů a ani respektování české legislativy. Média tento obrázek podporují a političtí 

činitelé jej zneužívají v rámci svých předvolebních kampaní, kdy atakují voliče 

rétorickými frázemi o nalezení viníka všech socioekonomických problémů. Nebezpečí, 

jež z takového chování vyplývá, bohužel netkví jen v růstu moci radikálních 

pravicových stran, jak se lidé domnívají, ale rovněž v aplikaci nesnášenlivosti 

do programů velkých politických stran a standardizované mluvy jejich činitelů, jakožto 

populistického nástroje k ovlivnění voličů. Na rozdíl od malých extrémistických stran, 

které ve většině případů nedosáhnou na politický mandát, a nemohou tak nějak výrazně 

ovlivnit život v zemi, lze skryté, ale současně obrovské nebezpečí, vidět v pojetí 

a zneužívání romského tématu politiky velkých stran. Ty se nesnaží o nalezení řešení, 

ale pouze využívají tohoto tématu k ještě většímu prohloubení již existující společenské 

mezery. Jako příklad můžeme v příloze č. 1 reflektovat politicky zcela nekorektní 

volební kampaň založenou na nastolení pomyslné spravedlnosti, kde strana svou public 

relation postavila na lidské nespokojenosti. 
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Jestliže tedy dovolíme, aby politici zneužívali demokracii do takové míry, 

že už neberou ohled ani na základní právní aspekty české legislativy1, kdy Listina 

základních práv a svobod ve čl. 24 deklaruje, že příslušnost ke kterékoli národnostní 

nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu, můžeme snadno očekávat paralelu 

s předválečným obdobím čtyřicátých let minulého století. Ta je koneckonců poměrně 

zřetelná už nyní, kdy lze v české společnosti vypozorovat zvýšenou protiromskou 

náladu v čím dál častějších pochodech a demonstracích mířených proti této menšině.  

Jestliže tedy společnost akceptuje, aby velké politické strany i nadále zahrnovaly 

do svých programů populistické aspekty nesnášenlivosti, sama tak zpomalí, ne-li přímo 

zabrání socioekonomickému růstu společnosti. Uvažování obyvatelstva se tak nemá 

šanci dostat ze začarovaného kruhu, kdy média předkládají negativní postoj 

mainstreamových politických stran jako normu a v rámci maximalizace zisku závislého 

na prodeji tak zapomínají na svou základní úlohu „hlídacího psa demokracie“ a stávají 

se pouhý nástrojem propagandy v rukou politiků pří získávání ještě větší moci. 

Téma diplomové práce jsem si zvolila, protože odmítám přijmout fakt, že by tato 

situace dostala nálepku normality. Slovní spojení „Romská problematika“, které je často 

používáno v sociologických i politických kruzích, proto samo o sobě považuji za 

nekorektní. Romská menšina je takto považována za problém samotný, zatímco 

většinová společnost se jej pouze snaží vyřešit. Opomíjí už ale fakt, že Romové, i když 

menšina, jsou stále nedílnou součástí této společnosti, a nejen jejím odděleným 

článkem, který je třeba napravit. Vychází-li slovní pojem problematika ze slova 

problém, už předem operujeme s jeho negativním zabarvením, a tak se k němu také 

stavíme. Proto pokud bude v této práci uvedeno, že se jedná o problematiku, je tato 

myšlena jako celospolečenská otázka, u které je nutno nalézt řešení vyhovující všem 

stranám současně.  

Jedna z možností, jak řešit neutěšenou situaci Romů v českém prostředí, je využití 

finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Ty spadají pod 

Politiku soudržnosti Evropské unie, jejíž programové období se v letošním roce pro 
                                                      
1 Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 

39, s. 5388-5419. Dostupný také z: http://aplikce.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 

1211-1244. 
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následujících sedm let mění. Zásadní novinkou v této oblasti je takzvaná Dohoda 

o partnerství, kterou je každý členský stát povinen vypracovat a předložit ke schválení 

Evropské komisi. Tento strategický dokument je stěžejní pro načrtnutí způsobu, jakým 

hodlá který stát využívat fondů pro programové období 2014-2020 a je třeba, 

aby korespondoval jak s národními strategiemi, tak s podstatnými dokumenty EU. 

V návaznosti na Dohodu se pak tvoří operační programy pro každý příslušný resort. 

Romská otázka se tedy dá poměrně efektivně ovlivnit prostřednictvím evropských 

financí, jestliže budou strategické dokumenty obsahovat návrhy i pro potřeby této 

minority. 

Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti, jež se v rámci Kohezní politiky 

Evropské Unie otevírají české společnosti pro řešení situace Romů. Práce je tedy 

zaměřena právě na český kontext, kdy si klade za cíl zjistit, jakým způsobem řeší 

politika soudržnosti třecí plochy soužití majority a romské menšiny, stejně jako 

samotný život Romů na území ČR, kdy negativní dopad ovlivňuje sociální, kulturní, 

i ekonomický aspekt celé země, a tím pádem v rámci evropské integrace i členské státy 

EU navzájem.  

Práce bude prvotně řešena metodou deskripce, kdy se zaměří na charakteristiku 

a jednotlivé možnosti Kohezní politiky, a poté klasifikuje oblasti nutné k nalezení řešení 

v rámci soužití Romů a majority. Na tuto část bude v druhé kapitole navazovat analýza 

Dohody o partnerství a způsob, jakým tento strategický dokument reflektuje problémy 

klasifikované v první kapitole, a jak současně nastiňuje politiku využívání evropských 

finančních prostředků tak, aby byly v následujícím sedmiletém období popsané 

problémy eliminovány.  V poslední kapitole se pak bude práce zabývat konkrétním 

využitím prostředků z fondů ESIF v rámci jednotlivých rezortů specifických pro řešení 

romské otázky, tedy v rámci Operačních programů, v rámci jejichž využití se otvírají 

možnosti ovlivnit nejpalčivější příčiny nízké životní úrovně Romů i negativní postoj 

většinové společnosti k nim. 

Souhrnným výsledkem práce tedy bude analýza palčivých aspektů životní situace 

romské menšiny a možnosti, které jsou v českém prostředí v rámci Kohezní politiky EU 

vytvořené pro zlepšení života tohoto etnika pro sedmileté programové období 

2014-2020. 
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2. Politika soudržnosti a její dopad na romskou menšinu 

V rámci této kapitoly bude popsána Kohezní politika EU, která může díky svým 

mechanismům výrazně ovlivnit situaci Romů žijících na území unie. V návaznosti na ni 

pak bude popsána hlavní problematika romské menšiny v ČR. 

2.1. Politika soudržnosti Evropské unie 

Kohezní politika neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti, je 

dohromady se Společnou zemědělskou politikou nejvýznamnější politikou Evropské 

unie. Rámec politiky soudržnosti se stanovuje vždy na sedmileté období. V současnosti 

se jedná o rozpočtové období 2014-2020. Úlohou kohezní politiky je vyrovnávat 

disproporce mezi chudými a bohatými státy EU a chudými a bohatými regiony EU 

zvyšováním ekonomické úrovně zaostalejších států a regionů.  

Obecným cílem kohezní politiky je podle článku 174 Lisabonské smlouvy2 

snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

za účelem harmonického vývoje Evropské unie.  

Klíčovým nástrojem kohezní politiky jsou strukturální fondy EU a Fond 

soudržnosti, jejichž prostřednictvím mohou žadatelé čerpat finanční prostředky 

z rozpočtu EU. 

Zásady a priority politiky soudržnosti vznikají na základě konzultací mezi 

členskými státy a Evropskou komisí. Každá členská země vytváří vlastní návrh smlouvy 

o partnerství. Smlouva obsahuje strategii členského státu a seznam operačních 

programů. Ty pak po bližším jednotlivém rozpracování zahrnují priority země, regionů 

nebo určitých oblastí spolupráce. Konečná podoba smlouvy o partnerství je poté 

předmětem vyjednávání mezi Komisí a Českou republikou. Dohodnuté programy jsou 

                                                      
2 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Lisabonská smlouva pozměňující 

smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie.[online]. 2007[cit. 2014-05-19]. Dostupné z: 

www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.cs07.pdf 
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poté naplňovány a koordinovány členskými státy a jejich regiony. Komise, stejně jako 

příslušný členský stát, monitoruje jednotlivé programy.3 

 

Tabulka č. 1.1: Mechanismus kohezní politiky 

1. návrh „Strategické obecné zásady 

Společenství pro soudržnost“ 

členské země + Evropská komise 

2. vypracování „Národní strategický 

referenční rámec“ 

členské země 

 

3. schválení Operačních programů evropská komise 

4. provádění programů + jejich výběr „řídící orgány“ – Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

5. proplácení výdajů evropská komise 

6. sledování operačních programů + 

předkládání strategických zpráv 

členské země + Evropská komise 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V České republice je příslušným koordinátorem pro využívání fondů Evropské 

unie Ministerstvo pro místní rozvoj. Zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového 

plánu, jakož i za Národní strategický referenční rámec. Přípravu dokumentů na národní 

úrovni zajišťuje Řídící a koordinační výbor, kterému předsedá ministr z Ministerstva 

pro místní rozvoj. 

2.1.1. Historické milníky vývoje kohezní politiky 

Problematika kohezní politiky se vyskytuje prakticky ve všech dokumentech 

Evropské Unie, dříve Evropského hospodářského společenství. V preambuli Římské 

smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství podepsané roku 1958 je 

uvedeno, že cílem společenství bude posilovat jednotu jeho hospodářství, zabezpečovat 

jejich harmonický rozvoj, zmenšovat rozdíly mezi jednotlivými regiony a zaostalostí 

regionů s méně výhodnými podmínkami.  Tuto podobu definovala EHS, kdy všech šest 
                                                      
3 EVROPSKÁ KOMISE. Regionální politika. Fáze politiky: krok za krokem. ec.europa.eu, n. d. [cit. 

2014-05-19]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm 
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tehdejších členů mělo poměrně podobnou ekonomickou úroveň. Nedá se tedy říci, že by 

se v té době politice soudržnosti věnovala větší pozornost.4 

Rozšiřování Evropské unie nicméně vedlo k prohlubování disparit nejen mezi 

jednotlivými regiony, ale také mezi celýmistáty. Důležitý mezník představovala80. léta. 

Podstatným dokumentem se tak stal Jednotný evropský akt, díky němuž došlo k rozvoji 

regionální politiky, která se tak provázala s jednotným vnitřním trhem. K dalšímu 

vývoji přispěla Maastrichtská smlouva, ta deklaruje ustavení Výboru regionů. 

Maastrichtská smlouva zavedla princip subsidiarity a díky ní byl také zaveden i Fond 

soudržnosti.5 

Evropská unie tak člení NUTS (La Nomeclature des 

UnitésTerritorrialesStatistiques) podle počtu obyvatel na 3 kategorie. Tyto jednotky 

rozdělují území států na téměř shodné lidnaté subjekty. Soustava má však jen čistě 

statistický význam pro účely regionální politiky.6Dle počtu obyvatel rozeznáváme tři 

hlavní úrovně regionálního členění území, což je NUTS I., NUTS II., NUTS III7. Aby 

Česká republika mohla čerpat podporu z fondů Evropské unie, musela zavést mezi stát 

a kraje další stupeň členění, který by odpovídal úrovni NUTS II. Jde tedy o takzvané 

regiony soudržnosti, které jsou složeny z jednoho nebo více krajů. Právě do těchto 

regionů soudržnosti plyne finanční podpora z Evropské unie. 

 

 

 

                                                      
4NOVÁK, O., FRIČOVÁ, V. Regionální politika. Euroskop.cz, n. d. [cit. 2014-03-27]. Dostupné z 

https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 
5 NOVÁK, O., FRIČOVÁ, V. Regionální politika. Euroskop.cz, n. d. [cit. 2014-03-20. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 
6 ZBÍRAL, Robert. Evropská unie pro střední školy. Evropská komise, n. d. [cit. 2014-03-24]. s. 50. 

Dostupné z: http://www.pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/EU_pro_stredni_skoly.

pdf 
7 Mimo výše zmíněných tří úrovní NUTS, existují ještě další dvě nižší úrovně, které však již nejsou 

stěžejní pro rozdělení finančních prostředků z fondů EU. Jedná se o obce a okresy, které byly v systému 

NUTS řazeny do 31. 12. 2007. Od 1. 1. 2008 byly tyto jednotky převedeny do tzv. systému LAU16 - 

Místní samosprávné jednotky. 
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Obrázek č. 1.1: Rozdělení Regionů soudržnosti v ČR 

 

Zdroj: Euroskop.cz 

 

 

Obrázek č. 1.2: Rozdělení regionů dle kategorií 

 

  Zdroj: Euroskop.cz 

 

Díky postupnému rozšiřování se Evropská unie stává sama o sobě chudší a 

celkově se zvyšuje počet chudých států, tedy států s příjmem na jednoho obyvatele 

nižším než 90 % Unie. Všechny státy, které jsou definovány jako chudé, pak mají nárok 

čerpat finanční prostředky z Kohezního fondu. Finanční mechanismus přijatý EU pro 

minulé rozpočtové období 2007-2013 začal poprvé používat pojem kohezní politika, 

který zahrnuje výdajové položky na podporu chudých regionů i států.  
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2.1.2. Principy kohezní politiky8 

1.) Princip koncentrace – vyžaduje soustřeďovat prostředky strukturálních fondů 

EU do nejproblémovějších regionů, tedy regiony typu NUTS II, v nichž HDP 

na jednohoobyvatele v paritě kupní síly nepřesahuje 75 % průměru EU. 

2.) Princip partnerství  - obsahuje požadavek aktivní účasti příslušných orgánů 

všech stupňů na přípravě, uskutečňování a monitorování výsledků projektů, 

které jsou součástí programu kohezní politiky a jsou spolufinancovány 

z prostředků strukturálních fondů. Členské státy Evropské unie mají 

vybudovány orgány regionální samosprávy, které tento regionální rozvoj 

koordinují. Kromě těchto by se měly vytvářet i rozvojové agentury, které mohou 

působit jako sekretariáty regionální politiky EU. 

3.) Princip doplňkovosti – prostředky z rozpočtu EU doplňují finanční prostředky 

národních států a jednotlivých regionů. Nejde tedy o nahrazování národních 

prostředků, ale jejich doplňování při financování. 

4.) Princip subsidiarity – zodpovědnost za efektivní využití prostředků EU 

se posouvá co nejblíže k realizátorům navrhovaného projektu, kde je možné 

nejpřesněji zohlednit místní podmínky realizace projektu. Za jednotlivé projekty 

jsou zodpovědné jednotlivé národní a regionální orgány.  

5.) Princip programování – Znamená integrovaný několikaletý přístup, 

tj. plánování. Kandidátské státy musí stejně jako členové Evropské unie 

připravit Regionální rozvojové plány, na základě kterých bude společně s orgány 

EU vypracován Program podpory Evropské unie a příslušné operační plány. 

6.) Princip monitorování a hodnocení - představuje nutnost vyhodnotit možné 

dopady projektu před jeho schválením, jakož i průběžně monitorovat efektivitu 

využívaných přidělených peněz. 

Finanční podpora regionální politiky ze strany Evropské unie tedy nenahrazuje 

veřejné výdaje jednotlivých států. Regionální politika soustřeďuje finanční prostředky 

na nejproblémovější regiony na území členských států EU. Současně tato podpora 

vyžaduje aktivní spolupráci na všech úrovních, vytváří se několikaleté regionální 

rozvojové plány. 

                                                      
8LIPKOVÁ, L'udmila. Európskáúnia. 1. vyd., Bratislava : Sprint dva, 2011. 446 s. ISBN 978-80-89393-

33-6.S 239. 
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2.1.3. Strukturální fondy 

Programové období je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro každé 

sedmileté období. Jedny z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 

2014–2020 jsou i ty, jež obsahují fondy zaměřené na podporu Politiky soudržnosti, 

Politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto 

fondy nazývajíEvropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Ty zahrnují dohromady 

pět fondů: 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR),  

• Evropský sociální fond (ESF),  

• Fond soudržnosti (CF/FS),  

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV), 

• Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF).  

Pro potřeby této práce se však budeme blíže zaobírat pouze fondy EFRR, EFS a KF. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ani Evropský námořní a rybářský 

nemají větší váhu pro řešení romské problematiky. 

Každý region v EU má právo využívat finanční podporu z EFRR a ESF, avšak 

pouze méně rozvinuté regiony mohou čerpat podporu z FS. 

O finanční prostředky z regionálních fondů mohou požádat veřejné subjekty, určité 

organizace ze soukromého sektoru, vysoké školy, sdružení či nevládní neziskové 

organizace. Tuto možnost mají i zahraniční společnosti, které mají sídlo v regionu, 

kterého se týká daný operační program.9 Každý z fondů má však jinou náplň:10 

 

1.) EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) 

Evropský fond regionálního rozvoje byl založen roku 1975 a jeho hlavním cílem je 

vyrovnávat regionální rozdílnosti v Evropské unii a současně podporovat stabilní 

a udržitelný rozvoj. EFRR je soustředěn především na podporu produktivních investic 

převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby 

občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního 

                                                      
9EVROPSKÁ KOMISE. Regionální politika. Fondy. Přístup k finančním prostředkům. ec.europa.eu, n. d. 

[cit. 2014-05-21]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/index_cs.cfm#7 
10LIPKOVÁ, L'udmila. Európskáúnia. 1. vyd., Bratislava : Sprint dva, 2011. ISBN 978-80-89393-33-6.S 

239. 
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potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností. Mezi klíčové 

oblasti, které EFRR podporuje, patří:  

• inovace a výzkum, 

• digitální agenda, 

• podpora malým a středním podnikům, 

• nízkouhlíkové hospodářství11. 

EFRR tedy poskytuje především finanční prostředky na tzv. hard projekty12. 

Ty se obvykle vztahují na stavby, vybavení apod. Fond také podporuje přeshraniční 

spolupráci a výměny zkušeností mezi členskými státy. 

 

2.) ESF (Evropský sociální fond)  

ESF vznikl roku 1958 v rámci Římské smlouvy o založení Evropského 

hospodářského společenství. ESFmá za cíl podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a 

kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a 

výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci, sociální 

začleňování a boj s chudobou. Evropský sociální fond je základním nástrojem EU pro 

financování podpory zaměstnanosti v regionech členských států unie. Byl tedy založen 

pro podporu tzv. soft projektů13. Posláním ESF je tedy nejen předcházet 

nezaměstnanosti, ale také rozvíjet lidské zdroje a podpořit začlenění nezaměstnaných na 

trhu práce. Preferovanými skupinami pro čerpání z fondu jsou zranitelné skupiny 

                                                      
11EVROPSKÁ KOMISE. Regionální politika. Fondy. Přístup k finančním prostředkům. ec.europa.eu, n. 

d. [cit. 2014-05-21]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/index_cs.cfm#7 
12Mezi investiční projekty patří např. Výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, 

rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie atd. 
13 Mezi soft projekty patří např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se 

zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro 

zaměstnance, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků, zlepšování podmínek pro využívání ICT 

pro žáky i učitele apod. 
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obyvatelů,které mají problémy s nalezením místa, dlouhodobě nezaměstnaní a ženy.14 

Působnost ESF pokrývá následující oblasti: 

• profesionální začlenění dlouhodobě nezaměstnaných, 

• řešení otázky nezaměstnanosti mladých lidí a osob vyčleněných z trhu práce, 

• podpora rovných šancí pro všechny na trhu práce. 

Evropský sociální fond poskytuje prostředky k financování projektů zaměstnanosti 

v rámci operačních programů. ESF funguje na principu partnerství s Evropskou komisí 

a vnitrostátními a regionálními orgány. Pro fungování ESF je nutná zásada 

spolufinancování, tzn., že financování je vždy doprovázeno veřejným nebo soukromým 

financováním.15Požití prostředků ESF se mění v závislosti na potřebách regionu, které 

jsou rozděleny do tří kategorií financování, a to dle jejich regionálního HDP na osobu 

v porovnání s průměrem EU40.  Fond se přizpůsobuje místním a regionálním prioritám. 

Příjemci projektů podporovaných z fondu ESF jsou individuální pracovníci, skupiny 

osob, průmyslová odvětví, odbory, veřejná správa i individuální podniky.  

Na následujícím obrázku můžeme zřetelně sledovat rozdělení regionů pro čerpání 

prostředků z EFS a EFRR v rámci EU pro programové období 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14LIPKOVÁ, L'udmila. Európskáúnia. 1. vyd., Bratislava : Sprint dva, 2011. ISBN 978-80-89393-33-6.S 

239. 
15Rozsah spolufinancování se pohybuje od 50 do 85 % (výjimečně 95 %) z celkových nákladů na 

projekty a je brán ohled i na bohatství daného regionu. 
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Obrázek č.1.3: Strukturální fondy (EFRR a EFS) pro programové období 
2014-2020 

 
Zdroj: Evropská komise 

 

3.) FS (Fond soudržnosti / kohezní fond)  

Fungování trhu předpokládá, že nejméně rozvinuté státy investují, aby dohnaly své 

nejrozvinutější sousedy, a tím zvýšily svou kapacitu růstu. Dosáhnutí tohoto stavu je 

však podmíněno přebytkem investic pro rozvoj, zlepšení a modernizaci infrastruktury. 
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Na druhé straně, aby se tyto státy mohly začlenit do hospodářské a měnové unie, musí 

snížit své rozpočtové deficity a neustále mít pod kontrolou svůj veřejný dluh.16 

Fond soudržnosti byl založen v roce 1993 Maastrichskou smlouvou. Příjemcem 

tohoto fondu nejsou jednotlivé regiony, ale stát jako celek, přičemž podmínkou účasti je 

HDP státu nižší než 90 % průměru EU. Hlavním cílem Fondu soudržnosti je snížení 

hospodářské a sociální nerovnosti a podpora udržitelného rozvoje. V současnosti 

se Fond řídí stejnými pravidly vztahujícími se k přípravě programů, řízení 

a monitorování jako fondy EFRR a ESF a to díky Nařízení o společných 

ustanoveních.17 

Od klasických strukturálních fondů se odlišuje tím, že neposkytuje částečné 

financování, ale financuje jasně stanovené projekty. Kohezní fond financuje zejména 

velké projekty, které jsou schvalovány Komisí a jedná se např. o projekty z oblasti 

dopravní infrastruktury (transevropské sítě) a životního prostředí. Kohezní fond proto 

financuje projekty zaměřené na: 

• zlepšení životního prostředí, 

• integraci do transevropských dopravních sítí v tzv. chudých členských státech.18 

 

Na činnosti spadající do těchto kategorií přispívá fond 66 miliardami Eur. V 

případě, že má stát příliš vysoký veřejný deficit a v této oblasti nepřijme žádná vhodná 

opatření, může být finanční podpora z kohezního fondu rozhodnutím Rady 

pozastavena.19
ČR patří mezi země, které z fondu KS  mohou čerpat v programovém 

období 2014-2020 finanční prostředky. 

 

 

                                                      
16LIPKOVÁ, L'udmila. Európskáúnia. 1. vyd., Bratislava : Sprint dva, 2011. ISBN 978-80-89393-33-6.S 

239. 
17EVROPSKÁ KOMISE. Regionální politika. Fondy. Fond soudržnosti. ec.europa.eu [cit. 2014-05-21]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_cs.cfm 
18LIPKOVÁ, L'udmila. Európskáúnia. 1. vyd., Bratislava : Sprint dva, 2011. ISBN 978-80-89393-33-6.S 

240. 
19EVROPSKÁ KOMISE. Regionální politika. Fondy. Fond soudržnosti. ec.europa.eu [cit. 2014-05-21]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_cs.cfm 
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Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem 

přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie Evropa 2020 

zpracuje každý stát Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise. K jejímu 

naplňování přispějí jednotlivé programy. 

 

2.1.4. Kohezní politika  2014-2020 

Podíl kohezní politiky z hlediska výdajů v minulém programovém období 2007-

2013 činil 35,7 % z celkového rozpočtu EU, tedy z 347,410 mld. €.  

Česká republika měla v minulém programovém období 2007-2013 možnost 

vyčerpat v rámci této politiky 26,7 mld. €, pro současné rozpočtové období EU 

2014-2020 má možnost čerpat až 20,5 mld. €.20 

V tomto rozpočtovém období také dochází k mnoha novinkám.21 

Mezi nejdůležitější z nich patří propojení cílů kohezní politiky s cíli hospodářské 

strategie Evropské komise s názvem Evropa 2020. Tyto se pak především dotýkají 

oblasti zaměstnanosti, vědy a výzkumu, chudoby, vzdělání a energetické účinnosti. 

Regionální politika v novém programovacím období by se vedle obecného cíle, 

tj. snižování rozdílů ve stupni rozvoje regionů v EU, měla soustředit i na naplňování 

cílů této strategie. Pro období 2014-2020 si ČR jako cíle stanovila Investice do růstu 

a zaměstnanosti a Evropskou územní spolupráci. 

Další z novinek jsou Dohody o partnerství s jednotlivými členskými státy. Ty 

vychází z národních reformních programů a určují investiční priority, přidělování 

vnitrostátních prostředků a prostředků z rozpočtu EU na prioritní oblasti a programy. 

Taktéž obsahují dohodnuté podmínky a cíle, které si jednotlivé státy stanoví.  Dohoda 

o partnerství mezi Českou republikou a EU je předmětem druhé kapitoly této práce. 

                                                      
20Ministerstvo pro místní rozvoj. Kohezní politika EU.  [online]. 2014 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika 
21 Budoucnost kohezní politiky EU po roce 2013. Euroactiv.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-21]. Dostupné 

z:http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/link-dossier/budoucnost-kohezni-politiky-eu-po-roce-2013-

000078 
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Proto toto rozpočtové období jsou členské země taktéž nuceny soustředit unijní 

a vnitrostátní prostředky na menší počet tematických priorit. Ty pokrývají oblasti, 

v nichž má každý stát specifické potíže a ve kterých rozvoj dopomůže k naplnění cílů 

Evropy 2020. 

Uvolnění finančních prostředků z fondů je pro toto období podmíněno 

provedením určitých reforem v oblastech, které s kohezní politikou souvisí. V této 

oblasti mělo počátkem ledna 2014 několik států včetně ČR problém, jak je dále uvedeno 

v druhé kapitole této práce. 

 

Obrázek č. 1. 4: Architektura kohezní politiky EU pro léta 2014-2020 

 

      Zdroj: Evropská komise 

 

Další ze změn jsou tři kategorie regionů, které byly popsány v předchozím textu. 

Oproti dvěma kategoriím nyní komise vytvořila třetí kategorii těch regionů, které jsou 

sice z hlediska vyspělosti pod průměrem EU, ale ne natolik, aby se vešly do skupiny 
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konvergenčních regionů. Do této kategorie patří všechny regiony, jejichž HDP na hlavu 

se pohybuje v rozmezí 75-90 % průměru EU. 

 

Obrázek č. 1.5: Strukturální fondy a regionální rozdělení ČR 

 

       Zdroj: Evropská komise 
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Bližší komparaci kohezní politiku rozčleněnou do přehledu lze sledovat v příloze 

č. 2: Kohezní politika 2007-2013 vs. 2014-2020.Novinkylze pak shrnout jako 

následující:22   

• snížení počtu cílů na 2 (Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce), 

• vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti, 

• nastavení systému předběžných podmínek, 

• vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených 

indikátorů), 

• finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec), 

• znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů, 

• vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných 

nástrojů, 

• vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací, 

• rozšíření a specifikace způsobů zjednodušeného vykazování nákladů, 

• zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost výdajů, 

• zpřísnění pravidel pro vyplácení záloh členským státům. 

 

2.2. Romská integrace v evropském kontextu 

Romové jsou pouze nejpočetnější menšinou na území České Republiky, ale také 

celkově ve členských zemích Evropské unie, kdy kvalifikované odhady uvádějí, že jich 

zde žije 10 - 12 milionů. Mnozí z nich navíc v neuspokojivých socioekonomických 

podmínkách, tváří tvář nezaměstnanosti, chudobě a marginalizaci. Tato národnostní 

menšina se také ve vyšší míře setkává s předsudky, intolerancí a s diskriminací. 

Situace Romů žijících v EU je na začátku 21. století zcela alarmující. 

Mezinárodní i evropské iniciativy vyvíjejí společně s členskými státy úsilí o sociální 

integraci Romů, neboť problémy romské menšiny vážně ohrožují sociální soudržnost 

a konkurenceschopnost EU. 

                                                      
22Ministerstvo pro místní rozvoj: Kohezní politika EU.  [online]. 2014 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika 
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Podle průzkumu European Union AgencyforFundamentalRights s názvem 

Situace Romů v jedenácti členských státech EU23 si lze vykreslit poměrně věrohodný 

obraz o stavu romské populace napříč Evropskou unií. V průzkumu, kterého se 

účastnilo 22 203 Romů a osob z neromské populace, kteří poskytli informace o 84 287 

členech domácností, ukazují výsledky na neutěšenou situaci Romů zahrnutých 

do průzkumu. V komparaci s neromskou populací žijící v nejbližším okolí ukazuje 

významné rozdíly z hlediska jejich socioekonomické situace.  

Z uvedených ukazatelů vyplývá, že ve všech jedenácti členských státech EU 

zahrnutých do průzkumů socioekonomická situace Romů ve čtyřech klíčových 

oblastech, kterými jsou zaměstnanost, vzdělávání, bydlení a zdraví, není uspokojivá a je 

v průměru horší než situace neromské populace žijící v nejbližším okolí. Ukazatele 

rovněž naznačují, že Romové nadále zažívají diskriminaci a nejsou si dostatečně 

vědomi svých práv zaručených právními předpisy EU, například směrnicí o rasové 

rovnosti. 

Výsledky poukazují na fakt, že pouze každé druhé dítě, jež bylo do výzkumu 

zahrnuto, navštěvuje předškolní institut či mateřskou školu. Zatímco povinnou školní 

docházku navštěvuje s výjimkou Bulharska, Řecka a Rumunska devět z deseti 

romských dětí ve věku 7 až 15 let, střední či vysokoškolské vzdělání dokončí jen 15 % 

z nich. V oblasti zaměstnání výsledky ukazují, že méně než 1/3 z dotázaných Romů má 

placené zaměstnání, ostatní uvedli, že jsou v domácnosti, v důchodu, jsou práce 

neschopní nebo mají status osoby samostatně výdělečně činné. V oblasti zdraví uvedl 

každý třetí respondent ve věku 35 až 54 let, že trpí zdravotními obtížemi, které omezují 

jeho každodenní činnost. V průměru každý pátý respondent nemá zdravotní pojištění. 

Co se týče oblasti bydlení, poukazuje výzkum na fakt, že v průměru žijí v jedné 

místnosti 2 osoby, co však ještě více alarmující je informace, že celých 45 % Romů žije 

v domácnostech, které postrádají jeden ze základních druhů vybavenosti - kuchyň, 

                                                      
23EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. Situace Romů v jedenácti 

členských státech EU. [online]. FRA [cit. 2014-05-21]. Dostupné z: fra.europa.eu/.../2109-FRA-

Factsheet_ROMA_CS.pdf 
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toaletu, sprchu nebo vanu v domě a elektřinu. Přibližně 90 % Romů zahrnutých 

do průzkumu žije v domácnostech s příjmem nižším než vnitrostátní hranice chudoby.24 

Například na území ČR měl přechod ke kapitalismu pro Romy katastrofické 

následky. Za doby komunistického režimu měli zaměstnání a byli zdarma ubytováváni 

i vzděláváni. V současné době mnoho z nich přichází o práci i o bydlení. Rasismus proti 

nim znovu sílí a stále nejsou nastaveny dostatečně vysoké sankce ani protiopatření, 

která by tomuto patologickému jevu nadále zabraňovala.  

Určité zlepšení bylo patrné na konci 90. let, a to především díky snaze některých 

středoevropských a východoevropských zemí o vstup do Evropské unie. Nyní, když 

se z těchto zemí staly členské státy EU, Brusel již nemůže využívat vyhlídek na členství 

k vyvíjení příslušného tlaku na dílčí vlády. Členské státy tak hrají klíčovou roli 

v otázkách vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a zdravotnictví. Brusel má nicméně 

možnost ovlivňovat politiku prostřednictvím evropských fondů, která se vždy tvoří 

na sedmileté období. 

V následujícím textu bude proto popsána nejpalčivější problematika romské 

menšiny na českém území tak, aby byla v následujících kapitolách pochopena 

i intervence ze strany tvorby kohezní politiky na úrovni členského státu EU, České 

republiky. 

2.3. Romové jako největší menšina v ČR 

Romská menšina je jedna z etnických menšin v  republice. K romské 

národnostní menšině se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo celkem 

13 150 obyvatel, romštinu jako svůj rodný jazyk popřípadě jeden z rodných jazyků však 

uvedlo celkem 40 370 obyvatel. Podle odhadů Evropského centra pro práva 

Romů z roku 2003 je Romů v Česku mezi 250 000 a 300 000. 

 

 

 
                                                      
24 Pilotní průzkum agentury FRA zaměřený na Romy zahrnulBulharsko, Českou republiku, Francii, Itálii, 

Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko. 
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Graf č. 1.1: Národnostní menšiny v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ (vdb.czso.cz): Obyvatelstvo podle národnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů 

 

Romové jako etnická skupina byli v ČR uznáni za národnost až v r. 1990.  

Přestože v průběhu druhé světové války zahynulo v koncentračních táborech téměř 

5000 českých Romů a válku samotnou jich přežilo asi jen 500, v r. 1947 jich bylo 

v českých zemích již 17 tisíc, v r. 1970 zhruba 60–70 tisíc, o deset let později již 

100-110 tisíc, v r. 1991 byl odhadován jejich počet na 160 tisíc, ke své národnosti 

se jich ale oficiálně přiznalo pouze 33 tisíc.25 V roce 2001 se k tomuto etniku přihlásilo 

jen 12 tisíc obyvatel, ale romštinu jako svůj mateřský jazyk zvolilo třikrát více obyvatel. 

Prudký početní růst romské populace je vysvětlován především trvalou imigrací 

ze Slovenska a také vysokou reprodukcí etnika. 

Exaktní obraz stavu romské komunity bohužel ztěžuje absence 

celorepublikových výzkumů zaměřených na zmapování situace Romů, jejichž výsledky 

by byly ve vztahu k této cílové skupině reprezentativní a aktuální. Plošné výzkumy 

                                                      
25 FIALOVÁ, Ludmila, HORSKÁ, Pavla, KUČERA, Milan a kol. (1996): Dějiny obyvatelstva  

českých zemí. Praha: nakladatelství Mladá fronta, 1996. 399 s. ISBN 80-204-0283-7 
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nebyly na národní úrovni provedeny několik let, a to zejména z důvodů úsporných 

opatření, k nimž přistoupily instituce státní správy, které omezily investice 

do výzkumných aktivit. 

2.4. Sociální exkluze 

Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím 

a službám, tedy k institucionální pomoci, jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají 

dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Jako sociální 

vyloučení označujeme proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě 

výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, 

které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní 

společnosti26. Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění 

důvodů, které vedou k životní krizi. Jako příklad lze uvést ztrátu zaměstnání, platební 

neschopnost, bydlení, problémy dětí ve škole nebo nemoc. Sociálně vyloučení lidé 

obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem. S postupným 

propadem na dno společnosti přestává být zřejmé, co je původním důvodem propadu 

a co jeho následkem. Lidé se tak velmi snadno ocitají v tzv. pasti sociálního vyloučení, 

kdy je velmi těžké dostat se z ní ven, jak je i popsáno v obrázku č. 6: Past sociálního 

vyloučení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. Analýza romských lokalit. In: [online]. MPSV. 

[cit. 2014-04-14]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf 
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Obrázek č. 1.6: Past sociálního vyloučení 

 

Zdroj: www.mpsv.cz 

 

Lidé žijící na okraji společnosti se přizpůsobují podmínkám sociálního 

vyloučení a osvojují si tak specifické vzorce jednání. Ty jsou často v rozporu 

s hodnotami většinové společnosti. Soužití se proto může jevit jako problematické. 

Návyky získané adaptací na život v sociálním vyloučení těmto lidem znemožňují být 

úspěšní ve většinové společnosti. Nejenže ztrácí, ale taktéž nezískávají hodnotové 

žebříčky středostavovského občana orientovaného na kariérní vzestup a úspěch. Tímto 

způsobem jsou opakovaně uzavíráni v pasti sociálního vyloučení, z níž se nedokážou 

dostat bez cizí pomoci.27 

2.4.1. Faktory sociální exkluze dle Mareše 

• Chudoba – zdůrazňuje sociální vlivy způsobující chudobu, která může být 

jedním z řady důvodů sociálního vyloučení. 

                                                      
27MINISTERSTVO VNITRA ČR: Příručka pro sociální integraci. [online]. MV. [cit. 2014-04-23]. 

www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-cele-socialni-vylouceni-prirucka-pdf. 
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• Nezaměstnanost – příčinou sociálního vyloučení je (může být) nezaměstnanost 

(která velice úzce souvisí s chudobou). 

• Sociálně patologického jednání – podstatou a příčinou sociálního vyloučení je 

sociálně patologické jednání a morální úpadek.28 

 

2.4.2. Důvody sociálního vyloučení dle Vavříka 

• nedostatek finančních prostředků, projevuje se například zjevnou chudobou,  

• nedostatečné vzdělání a znalosti, v širším smyslu sem řadí kromě úrovně 

vzdělání i jazykovou bariéru, či občanská práva a povinnosti,  

• diskriminace, ve smyslu špatného zacházení na základě odlišností.29 

2.4.3. Indikátory sociální exkluze 

Pro identifikaci osob v sociální exkluzi používá sociální věda širokou škálu 

indikátorů. Pro potřeby této práce autorka vybrala dva nejpodstatnější. 

- indikátory sociálního vyloučení u rodin s dětmi: vyšší počet dětí 

v domácnostech bez práce, nízká porodní váha dětí, vyšší dětská úmrtnost, nízká 

účast na výuce ve škole, horší výsledky ve škole, vyšší míra porodnosti u dívek 

v nižších věkových skupinách, vyšší počet dětí ve výchovných institucích.  

- pro určení lokalit ohrožených sociálním vyloučením: větší počet přeplněných 

bytů, nižší míra dobrovolných aktivit, špatný zdravotní stav populace, nižší 

střední délka života, nízké vzdělání obyvatel, vyšší podíl obyvatel 

bez bankovních účtů popřípadě spořících účtů, vyšší podíl přečinů a trestných 

činů. 

 

 

 

                                                      
28Mareš, P. Faktory sociálního vyloučení. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006, 

s. 8. 
29VAVŘÍK, M. Sociální exkluze a ideologie. In: BARGEL, M., MÜHLPACHER, P. a kol. Inkluze versus 

exkluze – dilema sociální patologie. Brno: IMS, 2010. 1.vyd. s. 28-37. ISBN 978-80-87182-12-3. 
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2.4.4. Maslowova teorie potřeb 

Pro bližší upřesnění a komplexní pochopení problému vyloučení romské 

menšiny z majoritní společnosti lze použít Maslowovu hierarchii potřeb. Podle 

Maslowovy pyramidy má člověk pět základních potřeb, které jsou seřazeny 

do grafického konceptu pyramidy. Aby byl člověk schopen uspokojit potřeby na vyšším 

stupni, musí mít napřed uspokojeny potřeby nižšího stupně.  

 

Obrázek č. 1.7: Maslowova teorie potřeb 

 

     Zdroj: fi.muni.cz 

 

V prvním, nejzákladnějším patře se nacházejí fyziologické potřeby, mezi něž 

řadíme potřeby jíst, pít, vyměšovat a dýchat. Bez naplnění těchto základních potřeb není 

lidské tělo schopné dlouhodobě existovat. Podle aplikace na postmoderní společnost lze 

mezi tyto potřeby taktéž řadit plat nebo pohodlí. 

Potřeby bezpečí představují pocit ochrany před různými riziky. Řadit zde lze 

například bydlení nebo také jistotu zaměstnání. 

Ve třetím stupni pomyslné pyramidy se nachází sociální potřeby jako zařazení 

do společnosti a potřeba přátelství, milovat a být milován. V soudobé společnosti jde 

také o přijímání a úspěšnost v kolektivu spolupracovníků.  
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Čtvrtý stupeň patří potřebě společenského uznání a úcty. Jedná se jednak 

o pozitivní hodnocení sebe sama, tak o vysoké hodnocení a uznání ostatních členů 

společnosti. V tomto ohledu lze Maslowovu teorii aplikovat například na potřebu titulů 

nebo vysokého zisku. Obojí jsou hodnoty vysoce uznávané českou společností. 

Na vrcholku pyramidy se nachází potřeba sebeaktualizace, nebo také 

seberealizace. Tato potřeba je naplněna, může-li se jedinec rozvíjet a osobnostně růst 

tak, jak si sám představuje. 30 

2.5. Sociální vyloučení v České republice 

V České republice se problematika sociálně vyloučených oblastí částečně 

překrývá s problematikou romskou. Obecně jsou Romové jednou ze skupin nejvíce 

postižených sociálním vyloučením skupin české společnosti. Neplatí však, že by všichni 

Romové byli sociálně vyloučenými, stejně jako je irelevantní generalizovat všechny 

obyvatele exkludovaných lokalit jako Romy. Přesto byly tyto lokality (a mnohdy stále 

jsou) považovány za lokality romské. Pro tyto oblasti se postupem času vžilo nepřesné 

a do značné míry zavádějící označení „romské komunity“. 

Specifickou roli v sociálním vyloučení tedy hraje etnicita, zejména etnicita 

přisouzená. Podstatná část obyvatel Česka se nesprávně domnívá, že v případě 

sociálního vyloučení se jedná primárně o problém etnický, nikoliv sociální. Tedy že 

důvodem chudoby a sociálního vyloučení části romské populace není její sociální 

situace, ale etnický původ. I přesto je ale sociální vyloučení v České republice částečně 

etnizované. Etnická příslušnost (většinou romská) je totiž obvyklou příčinou 

negativního postoje většinové společnosti a částečné diskriminace, nejčastěji na trhu 

práce, ve vzdělávání a často také v bydlení.  

Romové jsou stigmatizováni jako osoby nebo skupina osob tzv. „problémových" 

nebo „nepřizpůsobivých". Etnická, náboženská, národnostní, kulturní či jiná odlišnost 

                                                      
30NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Vyd. 1. Editor Tomáš Sirovátka. Praha: 

Grada, 2005, 225 s. Rubikon (Masarykova univerzita), sv. 9. ISBN 80-247-0577-X. 
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by proto měla být při řešení zohledněna tehdy, je-li zdrojem diskriminace 

či stigmatizace.31 

Obecně lze chápat sociální exkluzi jako vyloučení nejenom z trhu práce 

(a dobrých příjmů), ale i vyloučení (často v důsledku diskriminace) z adekvátního 

bydlení, vzdělání, zdravotní péče, integrace v lokálních komunitách a občanství.32  

Romové jsou tedy sociálně vyloučenými, kdy jako pádné argumenty můžeme uvést 

obecně vyšší nezaměstnanost a chudobu Romů, nevyhovující bytové podmínky 

v devastovaných bytových zástavbách, které nabývají podoby slumů, nebo ztížený 

přístup a rozsah ke službám, která je pro majoritní obyvatelstvo standardem, či to, 

že jejich děti navštěvují velmi často zvláštní školy (dnešní praktické).33  Exkluze pak 

ohrožuje nejen vyloučené aktéry, ale taktéž ty, z jejichž společenství jsou vylučování, 

tedy jak Romy samotné, tak i majoritní společnost. Majorita je ohrožována růstem 

napětí a konflikty ve společnosti v podobě zvýšené kriminality a finančních nákladů s 

kompenzací vyloučení z pracovního trhu, spojených se sociálním zabezpečením 

vyloučených v podobě sociálních dávek.34 

2.5.1. Sociální vyloučení v rámci legislativy ČR 

Česká republika v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, velmi široce definuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby 

mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé 

sociální situace, kterou je chápáno oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob 

života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení 

                                                      
31MINISTERSTVO VNITRA ČR: Píručka pro sociální integraci. [online]. MV. [cit. 2014-04-23]. 

www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-cele-socialni-vylouceni-prirucka-pdf. 
32MAREŠ, P., Romové: Sociální inkluze a exkluze. In: Sociální práce/sociálnápráca.(Akademické statě), 

2003. č. 4, s. 65-75. ISSN 1213-624. (online). (2014-03-17). Dostupné na 

www:http://socialniprace.cz/soubory/2003-4.pdf S. 67 
33MAREŠ, P., Romové: Sociální inkluze a exkluze. In: Sociální práce/sociálnápráca.(Akademické statě), 

2003. č. 4, s. 65-75. ISSN 1213-624. (online). (2014-03-17). Dostupné 

z: www:http://socialniprace.cz/soubory/2003-4.pdf 
34MAREŠ, P. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Vyd. 1. Editor 

Tomáš Sirovátka. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2004, 237 s. Rubikon 

(Masarykova univerzita), sv. 9. ISBN 80-862-5119-5. S. 31 
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práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit 

vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před 

sociálním vyloučením.35 

2.6. Determinanty romské exkluze v českém prostředí 

Determinant podmiňujících sociální vyloučení romské menšiny ze společnosti je 

široké spektrum. Proto autorka této práce vlastní optikou vybrala na základě 

výzkumného šetření studenta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Milana Ference.36 

Determinanty vztahující se k romské exkluzi primárně dělíme na vnější a vnitřní. 

Vnější determinanty představují faktory, které jsou nezávislé na vůli jedince 

či komunity. Působí zvenčí a mají charakter povinností či závazných pravidel, jejichž 

porušení je sankciováno.  Těžiště vnitřních determinant sociální exkluze vychází 

z vnitřního hodnotového zaměření jedince, či komunity, které je z velké části utvářeno 

podmínkami života v sociální exkluzi, potažmo sociálně vyloučenou lokalitou. Mají 

charakter pevně zakotvených pravidel, hodnot a norem chování či životních strategií, 

rekrutujících se z podmínek života v dané lokalitě. Životní podmínky v nepodnětném 

prostředí tvoří uzavřený svět nepsaných pravidel a hodnot, které jsou zcela odlišné 

od kulturních vzorců většinové majoritní společnosti. 

2.6.1. Vnější determinanty  

1.) Prostorová (rezidenční) segregace  

Rezidenční segregaci můžeme definovat jako sociálně - prostorové odděleni bydlišť 

sociálních skupin, které mají ve společnosti vzájemně nerovné postaveni.37 Obce 

umisťují romské obyvatele do sociálně vyloučených lokalit a velkou měrou tak vědomě 

přispívají k jejich prostorové segregaci a životu v sociálním vyloučení. Všeobecnou 

                                                      
35Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z: 

http://aplikce.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. 
36FERENC, Milan. Příčiny sociální exkluze romské populace v České republice. Zlín, 2013. Diplomová 

práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 
37SÝKORA, L. (ed.), a kol. Rezidenční segregace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 

fakulta, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2010. 1. vyd. 143 s. ISBN 978-80-86561-34-9. 
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praxí je přednostní nabízení uvolněných bytů z lepší kategorie v neromských čtvrtích 

či lokalit majoritnímu obyvatelstvu, zatímco uvolněné nájemné byty z romských čtvrtí 

pouze Romům. Do jisté míry zde hraje podstatnou roli etnicita v tenzích úvah majoritní 

části společnosti v kombinaci se stigmatizací. 

Obyvatelé lokalit mají obecně velmi malé šance odstěhovat se mimo lokalitu. 

Obzvlášť velký problém představují potíže mladých rodin (žijících v jedné domácnosti 

s rodiči jednoho z partnerů) získat vlastní byt. K tomu, aby si pronajali byt za tržní 

nájemné, nemají rodiny, které jsou většinou závislé na sociálních dávkách, dostatek 

prostředků. Navíc jsou ztíženy dvojím stigmatem (kromě toho, že se jedná o Romy, jsou 

to Romové ze sociálně vyloučených oblastí), což násobí obavy na straně majitelů domů. 

Romské rodiny žijící v lokalitách nemají většinou velké šance ani k získání jakéhokoli 

jiného obecního bytu. Těch je nedostatek, některé obce a města dokonce nedisponují 

žádnými, protože celý bytový fond postupně zprivatizovaly. Uvolní-li se přece jen 

nějaké obecní byty, narážejí sociálně vyloučení na bariéru neprůhledného 

a diskriminačního systému přidělování obecních bytů. 

Se změnami v bytové politice České republiky po roce 1989, ale i během 

předchozího období, úzce souvisí dnešní rozmístění sociálně vyloučených lokalit 

na mapě České republiky, respektive na plánech jednotlivých měst a obcí. Sociálně 

vyloučené lokality se s větší pravděpodobností vyskytují v určitých regionech a určitých 

částech města a obcí, a sice v těch, které nejsou z nějakého důvodu lukrativní pro jiné 

obyvatele.38 Do těchto oblastí byly rodiny sociálně vyloučených postupně stěhovány, 

zde jsou také do určité míry „uvězněny“, tzn. že se jim odtud přes veškerou snahu 

nedaří dostat. Vyhraněným příkladem segregace je situace, kdy většina příslušníků 

určité sociální skupiny trvale žije v lokalitách obývaných především takovou sociální 

skupinou.39Mnohé obce považují prostorovou segregaci romského obyvatelstva 

za efektivní a z bezpečnostního hlediska pro majoritní obyvatelstvo žádoucí, přičemž 

nevědomě tímto fyzickým oddělováním majoritních skupin od minoritních konstruují 

                                                      
38MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Analýza romských lokalit. [online]. MPSV. [cit. 

2014-04-14]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf 
39 SÝKORA, L. (ed.), a kol. Rezidenční segregace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 

fakulta, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2010. 1. vyd. 143 s. ISBN 978-80-86561-34-9 (UK PřF)- 

ISBN 978-80-87147-25-2 (MMR ČR).S. 13. 
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časovanou bombu. Vzniká zde půda pro sociální nepokoje. Jestliže obě skupiny žijí 

a vzdělávají se v jiném než společném prostředí, pak zákonitě bude dané prostředí, 

a potažmo i jeho hodnoty a životní styl, považovat za normální. Vliv prostředí do jisté 

míry negativně ovlivní zásadní kategorizaci vzájemného vnímání skupin na ,,my“ 

a ,,oni“. 

Prostorovou segregaci můžeme zároveň rozlišit na dobrovolnou a vynucenou. 

Nedobrovolná segregace je daná omezením při výběru lokality a současně bariérami, 

které brání lokalitu opustit. Za bariéru se zdevětšinou považuje diskriminace menšiny. 

Segregace dobrovolná se dá charakterizovat v kontextu společenských elit, kdy 

se společenská skupina sama z vlastní vůle vyčleňuje na základě ekonomických 

a politických možností či vlastních preferencí.40 Podoba prostorového vyloučení Romů 

v České republice má dle výše popsaného charakter nedobrovolné segregace. 

2.) Diskriminace na trhu práce 

Dlouhodobé vyloučení z trhu práce velice často znamená změnu životních strategií, 

jež je vynucena mimo jiné oslabením příjmové základny rodin. V případě 

ekonomického vyloučení se nejčastěji jedná o znevýhodňování v rámci trhu pracovních 

příležitostí. Důležitým faktorem je v tomto případě specifická fyziognomie, kterou 

příslušníci majoritní populace rozeznávají jako romskou. Nejčastěji tedy vzniká 

diskriminace na trhu práce z důvodu etnicity. Snižují se tak šance na získání řádného 

zaměstnání v porovnání s příslušníky majoritní populace. Dlouhodobá devalvace 

motivace romského obyvatelstva již v přístupu ke vzdělání a jejich následné opakované 

přímé zkušenosti s negativním přístupem zaměstnavatelů, část minority rezignovala 

a o zaměstnání se dlouhodobě dále neuchází. V průběhu života romské obyvatelstvo 

vidí, že práce a vzdělání se nevyplácí, protože jejich etnicita v rámci pracovního trhu je 

sama o sobě negativní kategorií. 

Oproti roku 2011 byl zaznamenán pokles účasti romských uchazečů v aktivní 

politice zaměstnanosti státu. V roce 2012 bylo dle kvalifikovaných odhadů krajských 

pracovišť Úřadu práce ČR evidováno 47 854 romských uchazečů (v roce 2011 jich bylo 

                                                      
40 SÝKORA, L. (ed.), a kol. Rezidenční segregace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 

fakulta, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2010. 1. vyd. 143 s. ISBN 978-80-86561-34-9 (UK PřF)- 

ISBN 978-80-87147-25-2 (MMR ČR). 
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38 456). Do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti bylo zařazeno 46,5% romských 

uchazečů, což potvrzuje fakt, že významný podíl Romů potřebuje zvýšenou podporu při 

hledání pracovního místa (v roce 2011 se APZ účastnilo 69% romských uchazečů). 

Výrazný pokles byl zaznamenán v účasti v rekvalifikačních programech, do nichž bylo 

zapojeno 1,3% romských uchazečů (v roce 2011 to byla 4,5% uchazečů), dále 

i ve veřejně prospěšných pracích, které vykonávalo 0,5% romských uchazečů (v roce 

2011 se jednalo o 6,2% uchazečů). 41 

Určitou formou adaptace na tento stav je vytváření neoficiálních ekonomických 

struktur, kterou jsou vůči majoritní populaci do značné míry nezávislé. Mezi činnosti, 

které jsou v sociálně vyloučených lokalitách nejčastěji zastoupeny, patří sběr železa 

a vzácných kovů. Stále častěji však z nedostatku volných zdrojů těchto surovin dochází 

k jejich krádežím. V řadě lokalit představují možné zdroje příjmů lichva, prodej drog, 

prostituce apod. 42 

3.) Segregace romských dětí mimo hlavní vzdělávací proud 

Hlavním důvodem ztráty zaměstnání a především neschopnosti začlenit se zpátky 

na restrukturalizovaný pracovní trh byly a jsou nízké vzdělání a žádná či malá 

kvalifikace drtivé většiny dnešních obyvatel romské menšiny žijící ve vyloučených 

prostředích. Předškolní vzdělávání dětí a jejich následná segregace mimo hlavní 

vzdělávací proud do praktických škol v dlouhodobé perspektivě vyústí v absenci 

vzdělání. Edukace v praktických školách má za následek nízkou kvalifikaci romských 

dětí, staví další bariéru v možnosti dalšího vzdělávání na středních školách. Děti 

z chudinských čtvrtí se v dospělosti utvrzují ve faktu, že okraj společnosti je jejich 

přirozené prostředí. V tomto prostředí vzdělání nehraje významnou roli. 

Precedentem pro segregaci romských dětí v českém školském systému je rozsudek 

Evropského soudu ze dne 13.11.2007, kdy Česká vláda podle porušila právo 

                                                      
41ÚŘAD VLÁDY ČR. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012.[online]. Praha, 

2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-

komunity/dokumenty/III_Zprava_pripominky_1_11_2013.pdf 
42RADOSTNÝ, L.: Faktory sociálního vyloučení. In SÝKORA L., TEMELOVÁ, J. (2005): Prevence 

prostorové segregace, [online]. 

Dostupné z:http://old.mmr.cz/upload/files/060420_Publikace_segregace.pdf. 
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osmnácti romských dětí z Ostravska na vzdělání a zákaz diskriminace tím, že byly 

zařazeny do praktických, tedy dle původního názvosloví zvláštních škol. Velký senát 

Evropského soudu pro lidská práva tak zvrátil rozhodnutí nižší instance, proti němuž se 

stěžovatelé odvolali. Verdikt přijali soudci poměrem hlasů 13:4. Podle rozsudku 

porušila ČR článek evropské úmluvy o lidských právech o zákazu diskriminace a článek 

protokolu k úmluvě, který se týká práva na vzdělání. I přes mezinárodní kritiku České 

republiky tento problém stále přetrvává.43 

Hlavní překážkou změny je špatně nastavený systém, především financování 

regionálního školství. Praktické základní školy dostávají dvojnásobný příspěvek na žáka 

a kapacita míst ve školkách je nedostačující. Nízká motivace složek veřejné správy 

České republiky k začlenění romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu tak 

zastavuje mobilitu socioekonomicky znevýhodněných dětí. Zde řadíme i významný 

podíl dětí romských, které mají velmi nízké šance vymanit se ze sociálního vyloučení 

a současně tak velmi těžko v budoucnu dosahují na standardní způsob života, který 

se odvíjí od aktivní participace na trhu práce. Tento systém vzdělávání je pro ČR 

neekonomický, neboť zvyšuje náklady na řešení důsledků budoucí nezaměstnanosti 

a sociálního vyloučení Romů. V příloze č. 3: Zpráva o stavu romské menšiny v České 

republice za rok 2012 je uvedena bližší specifikaci problematiky segregace romských 

dětí z hlavního vzdělávacího proudu. 

4.) Mediální obraz Romské minority 

Většinová společnost má s negativním obrazem romské populace asociovánu 

špatnou zkušenost, která ovšem není jejich vlastní, ale převzata z mediálního obrazu, 

který je velmi často utvářen s poukázáním na problémové případy.44 Prohlubují propast 

mezi majoritní společností a romskou menšinou. Vzájemné soužití se tak stává díky 

předsudkům podporovanými mainstreamovými médii o to komplikovanější. Právě 

                                                      
43Ondřej Liška: Segregace romských dětí je v českém školství hluboce zakořeněná. 

In: Romea.cz [online]. 2013 [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ondrej-liska-segregace-romskych-deti-je-v-ceskem-

skolstvi-hluboce-zakorenena 
44RADOSTNÝ, L.: Faktory sociálního vyloučení. In SÝKORA L., TEMELOVÁ, J. (2005): Prevence 

prostorové segregace, [online]. Dostupné z: 

http://old.mmr.cz/upload/files/060420_Publikace_segregace.pdf. 
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média byla ta, která původně v rámci společenské korektnosti dala v život pojmy jako je 

nepřizpůsobiví, či neplatič. Pro většinovou společnost se rázem staly synonymem slova 

Rom. 

Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích od začátku července 2011 

do konce května 2012, která vznikla v rámci Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR, 

zaznamenala dvě protichůdné tendence médií při prezentování událostí týkajících 

se Romů. První z nich je převažující a vede k silně negativnímu stereotypnímu obrazu 

romské menšiny. Dominantní vyobrazení romské menšiny se ve zpravodajství opírá 

především o mediální konstrukci „romské“ kriminality a tematizování obav majority 

z Romů. 61,9% z 6 252 analyzovaných zpráv o Romech ve sledovaném období byla 

spojena s kriminalitou.  

2.6.2. Vnitřní determinanty  

1.) Příbuzenské vztahy a velkorodina 

Na rozdíl od většinové společnosti není model romské rodiny omezen na primární 

členy jedné rodinné jednotky otec, matka a jejich děti, avšak širších rodinných vazeb. 

Typicky je nejen vyšší počet dětí v rodině a soužití více generací, ale i bydlení s dalšími 

členy širší rodiny.  

Proces socializace, který probíhá v romské rodině, je zcela odlišný než v rodinách 

většinové společnosti. Výchova je zaměřena na kolektivismus, ne na individualismus, 

jako tomu bývá u majoritní společnosti. Kolektivní rozhodování a absence 

zodpovědnosti v romské rodině nevytváří u jedince vlastní životní ambice, 

což se citelně projevuje ve vzdělávání a následné profesní kvalifikaci. Individualismus 

zpravidla končí odloučením se od primární rodiny a životní samostatnosti, avšak 

u Romů tento proces není prakticky nikdy ukončen. Tento styl života v širší rodině 

vychází z kulturních vzorců přírodních národů, které žily v těžkých podmínkách 

na okraji civilizace, kdy rodina musela být velká a semknutá, aby přežila.  

2.) Způsob myšlení, uvažování a jednání 

Romové jsou vysoce impulzivní a jejich jednání může být mnohdy chápáno jako 

iracionální. Případné problémy v sociální, ekonomické nebo školní oblasti nejsou 

schopni řešit s dostatečným předstihem. Problémy časově delegují a řeší až tehdy, 
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když už je zpravidla pozdě. Pokud nepoukáže na problém nezainteresovaná osoba 

zvenčí komunity a nepožaduje jeho nápravu, v podstatě pro ně neexistuje. Typickým 

příkladem je školní docházka dětí. Pokud se škola sama nedotazuje, proč dítě není 

ve škole, tak rodiče nemají potřebu dítě ze školy řádně omluvit a doložit relevantní 

důvod. Až když jsou upozornění na problém, tak až poté řeší způsob omluvy dětí 

a hledají nějaké důvody školní absence. Romové nepřikládají význam budoucnosti 

či minulosti, žijí konkrétním okamžikem. Z tohoto způsobu myšlení, poměrně 

kontrastním s myšlením většinové společnosti, proto v budoucnu mohou vznikat 

obrovské problémy, povětšinou finančního rázu. 

3.) Finanční negramotnost 

Romové nepřemýšlí do budoucna, což je častou příčinou špatného hospodaření 

s financemi. Chod romské domácnosti je zpravidla ženskou záležitosti. Ty ale 

nedokážou sestavit rodinný rozpočet tak, aby pokryl měsíční výdaje. Způsob života 

orientovaný na konkrétní okamžik je aplikován i v přístupu k rodinnému rozpočtu, který 

rodině zřídkakdy pokryje měsíční výdaje na nákup základních potravin. Jde 

o uspokojování primárních potřeb, které souvisí s jejich dlouhodobou ekonomickou 

frustrací.  

Pokud nejsou finance na potraviny, nezaplatí se nájem. Vzniká nutná potřeba 

peněz a rozjíždí se bludný kruh zadlužování. Zadluženým rodinám banka nepůjčí žádné 

peníze, rodiny hledají alternativní způsob a nalézají je v nebankovním sektoru nebo 

u romských lichvářů. 

2.7. Sociální inkluze 

Boj proti sociálnímu vyloučení je jedním z cílů sociální politiky všech 

moderních států. Důležitým dějem při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením 

či osoby sociálně vyloučené je proces jejich sociálního začleňování zpět do společnosti. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jej definuje 

jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené, nebo vyloučením ohrožené, 

dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit 
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do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je 

ve společnosti považován za běžný.45 

Sociální inkluze je v rámci evropského společenství realizována především 

prostřednictvím trhu práce. Tento boj má zdůrazňovat začlenění do placeného 

zaměstnání pomocí tvorby pracovních příležitostí a účasti na komunitním životě. 

Do současné doby se tento boj ve vztahu k romské exkluzi u nás jeví jako negativní 

kategorie. Vzhledem k úrovni dosaženého vzdělání a kvalifikačních předpokladů 

na trhu práce však nejsou vyhlídky Romů optimální. Jako negativní kategorie se také 

jeví stereotypizace Romů, jakožto nespolehlivé a nemotivované pracovní síly.46 Inkluze 

v oblasti vzdělání Romů se tedy jeví jako primární kategorie. Význam edukace Romů 

roste, jelikož má své opodstatnění i pro další generace. 

V návaznosti na inkluzivní politiku evropského společenství je podstatné 

poukázat na iniciativu dvanácti států střední a jihovýchodní Evropy. V rámci 

programuDecadeof Roma Inclusion 2005-2015 (Dekáda romské integrace 2005-2015). 

Státy se zavazují, že vyvinou zvýšenou snahu o zlepšení kvality života Romů v oblasti 

jejich sociálně-ekonomického statutu, stejně jako participaci romské národnostní 

menšiny v těchto oblastech.Jde o první mezinárodní projekt v Evropě. 

Posláním sociální inkluze je tedy kontinuálně nastolovat trendy vedoucí 

ke zmírnění a posléze i k odstranění negativních faktorů vedoucím k sociální exkluzi 

Romů. Opatření pak zaručí plnohodnotné začlenění Romů do všech oblastí života 

společnosti. Za tímto účelem je potřeba prosazovat občanská práva Romů v oblastech 

jako je edukace, uplatnění na trhu práce, zkvalitnění bytových podmínek, participace 

Romů na veřejné moci a celkové pozvednutí životní úrovně romské populace. 

 

 

                                                      
45Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z: 

http://aplikce.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. 
46 MAREŠ, P., Romové: Sociální inkluze a exkluze. In: Sociální práce/sociálnápráca.(Akademické statě), 

2003. č. 4, s. 65-75. ISSN 1213-624. (online). (2013-03-17). Dostupné na 

www:http://socialniprace.cz/soubory/2003-4.pdf 
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2.7.1. Sociální inkluze versus integrace 

Rozdíly mezi sociální inkluzí a integrací lze v sociologickém diskursu 

charakterizovat takto:Sociální inkluze je v sociologii vyšší stupeň integrace postižených 

nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejich institucí.47 Integraci lze v tomto 

smyslu charakterizovat následujícím způsobem:Integrace je včlenění jednotlivce 

nebo skupiny do nového prostředí nebo nových poměrů a to bez proměny vlastní identity 

nebo ztráty specifičnosti.48 

2.8. Sociálně vyloučené lokality 

Sociálně vyloučených Romů je v ČR v současné době odhadem 80 – 100 tisíc, 

což představuje asi třetinu z celkového počtu Romů žijících v ČR. V roce 2006 bylo 

v České republice identifikováno přes tři sta sociálně vyloučených lokalit 

ve 167 obcích.49  V 80 % z těchto lokalit byl odhadovaný podíl Romů nadpoloviční, 

ve více než 40 % lokalit převyšoval 90 %. Lidé žijící ve vyloučených lokalitách jsou 

v drtivé většině nezaměstnaní, mívají nízkou úroveň vzdělání a téměř žádnou 

kvalifikaci. Dle kvalifikovaných odhadů počet lokalit nadále roste. V současné době 

podle odhadů existuje na území ČR již cca 400 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých 

žije cca 100 tis. obyvatel 

Problematické je také silné ohrožení sociálním vyloučením obyvatel zejména 

v rámci tzv. vnitřních a vnějších periferií, tedy v územích, které nejsou navázány 

na okolní infrastrukturu, kde se vyskytuje vysoká nezaměstnanost. Dalším problémem 

je bezdomovectví ve městech. Eskalace sociálních problémů může vyústit 

i v bezpečnostní problém v podobě ohrožení veřejného pořádku, snížení bezpečí občanů 

a v extremisticky motivované činy. V těch vyloučených lokalitách, kde současně sílí 

izolace romské menšiny, lze v posledních letech registrovat zvýšenou eskalaci 

etnických problémů. V současné době není prozatím dostatečně zmapován územní 

                                                      
47 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. 1. vyd. 285 s. ISBN 80- 7178-535-0. S. 

107. 
48 SEKOT, A., Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2004. 2. vyd. 206 s. ISBN 80-7315 S. 187 
49MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. GAC spol. s r.o.: Analýza sociálně vyloučených 

romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti.  Praha 2006. [online]. 

Dostupné z:www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf 
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rozsah tohoto jevu, není téměř monitorován, ani nejsou dostatečně zanalyzovány 

specifické důvody, které tento propad způsobují. Příčinou mohou být dopady státní, 

regionální a místní politiky, dopady změn systému sociálních dávek, prohlubující 

segregace v regionálním školství, neadekvátně cílená APZ, nedostatky v koordinaci, 

zaměření a rozsahu sítě sociálních služeb. Problémy Romů v ČR jsou i ze strany 

mezinárodních institucí dlouhodobě vnímány jako nedostatečně řešené. 
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3. Partnerská smlouva ČR a EU v romské otázce 

Podle definice je Partnerská smlouva neboli oficiálně Dohoda o partnerství 

pro programové období 2014–2020 (dále Dohoda; Dohoda o partnerství) dokument 

vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní 

využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF50) za účelem 

naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit51. 

Dohoda zastřešuje operační programy, cíle Investice pro růst a zaměstnanost 

a cíle Evropská územní spolupráce spadající pod kohezní politiku EU, která byla 

popsána v předešlé kapitole. Stejně tak zahrnuje i programy spadající pod II. pilíř 

Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky. Tento strategický dokument 

je zpracován v souladu s čl. 15 návrhu obecného nařízení ESIF. Dohoda byla 

vypracována za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové 

správě.  

Dohoda vychází z několika podstatných dokumentů. Tím stěžejním, od kterého 

se odvíjí prioritní cíle, je Evropa 2020. Kromě legislativy domácí i evropské, je tento 

dokument v souladu s odpovídajícími národními strategickými dokumenty - NPR, 

Konvergenčním programem ČR, SMK, Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR, 

návrhem SRR pro období 2014–2020. 

Poměrně velký význam přikládají vláda ČR i EK Národnímu programu 

reforem52 a strategii Evropa 2020. Zaměření budoucích programů pro období 2014 – 

2020 v ČR je od začátku přípravy v souladu s aktualizacemi a úpravami NPR. Stejný 

důraz je kladen na respektování strategie Evropa 2020, respektive tematických cílů, 

stěžejních iniciativ a integrovaných hlavních směrů.  
                                                      
50 ESIF zahrnují Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond 

soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a 

rybářský fond (ENRF). 
5151MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. MMR [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-

df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
52 NPR zohledňuje věcná opatření v oblasti veřejných financí, trhu práce a sociálního systému, vzdělání, 

podpory podnikání, rozvoje digitalizace, podpory růstu založeného na výzkumu a inovacích, životního 

prostředí a dopravní infrastruktury. 
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V rámci řešení otázky romské menšiny na úrovni kohezní politiky museli její tvůrci 

taktéž vycházet z vnitrostátní strategie sociální a hospodářské integrace Romů. Tu byly 

všechny členské státy nuceny komisi předložit do konce roku 2011. V rámci společných 

evropských cílů, které doplňují strategii Evropa 2020, tak byl vytvořen Rámec EU 

pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 202053. Státy tak musely navrhnout 

integrační strategie nebo soubor politických opatření ke zlepšení přístupu romského 

obyvatelstva, zejména pak v těchto oblastech: 

• vzdělání, kdy bylo cílem, aby všechny děti dokončily alespoň základní školu, 

• zaměstnání, zdravotní péči, bydlení a základním veřejně dostupným službám 

(zejména k dodávkám vody, plynu a elektřiny), aby se snížily stávající rozdíly 

mezi romským obyvatelstvem a zbývající populací. 

Komise v roce 2012 provedla hodnocení těchto strategií. Jejím úkolem je nadále 

dbát na jejich řádné provádění prostřednictvím kontrolního mechanismu, který bude 

zahrnovat různé aktéry. Za tím účelem má proto každým rokem předkládat kontrolní 

zprávu Radě a Evropskému parlamentu. 

3.1. Přípravy ČR na programové období 2007–2014 

Nároky, které jsou kladeny na ekonomiku ČR, tj. požadavky na stále silnější 

konkurenceschopnost v rámci evropských i globálních trhů a současně vytváření 

podmínek pro sociálně udržitelnou společnost, vyžaduje stále komplexnější 

a strategičtější přístup vlády ČR. Nutností je proto při tvorbě strategických dokumentů 

brát v úvahu jak současný stav hospodářské a sociální situace, tak i trendy, výhledy 

a širší, zejména rámcové podmínky EU. Česká republika je jako členský stát EU 

zapojena do prohlubujícího se integračního procesu, který vyžaduje stále těsnější 

propojení strategických cílů a politik EU se strategickými cíli a politikami ČR. Proces 

stanovování strategických cílů se tak stává stále složitější a dlouhodobější.  

                                                      
53 Vnitrostátní strategie integrace Romů: společný evropský rámec. Europa: Přehledy právních 

předpisů [online]. 2011 [cit. 2014-05-24]. Dostupné 

z:http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_

poverty/em0049_cs.htm 
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Evropská komise zveřejnila dne 6. října 2011 balíček šesti nových nařízení, která 

tvořily legislativní základ pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů 

pro období 2014-2020. K těmto návrhům nařízení vypracovalo Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR (MMR) Rámcové pozice, které byly projednány s relevantními partnery 

v příslušných poradních, pracovních a koordinačních skupinách. Soubor celkem šesti 

Rámcových pozic byl schválen vládou dne 18. ledna 2012 usnesením č. 42. 

Klíčovým dokumentem pro směřování kohezní politiky v započatém sedmiletém 

období je Dohoda o partnerství. Jde o dokument vypracovaný členským státem za účasti 

partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, který stanoví 

strategii členského státu, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání fondů SSR 

za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020.54 Přípravou Dohody o partnerství 

a jejím vyjednáváním s EK je pověřeno MMR. Dohoda o partnerství je stěžejní 

dokument, který každý členský stát vypracovává v rámci vyjednávání s Evropskou 

komisí ohledně podmínek pro čerpání fondů EU v programovém období 2014-2020. 

Ucelený návrh Dohody o partnerství zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj se 

svými partnery a finální verze musí projít schvalovacím procesem v Evropské komisi 

a na úrovni české vlády. Hlavním posláním tohoto dokumentu je vymezit a podložit, 

na co a jakým způsobem hodlá členský stát použít strukturální fondy. Obsahuje 

hospodářskou analýzu země, vymezuje silné a slabé stránky 

pro oblast konkurenceschopnosti, a v neposlední řadě navrhuje strukturu operačních 

programů a jejich implementační struktury. 

3.2. Hlavní milníky ve tvorbě politiky soudržnosti pro období 2014-

2020 

V roce 2011 vláda projednala dokument s názvem  Souhrnný návrh zaměření 

budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující 

                                                      
54MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové 

období 2014–2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní 

čerpání fondů Společného strategického rámce. [online]. MMR [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/4315f357-d17b-4639-8eb0-4346f30a44cb/Podklad-pro-Dohodu-o-

partnerstvi.pdf 
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i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 usnesením  č. 650/2011 

ze dne 31. srpna 2011.  

Další fáze procesu přípravy byla ukončena přijetím vládního usnesení s názvem 

Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 - 

Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání 

fondů Společného strategického rámce č.867/2012 ze dne 28. listopadu 2012. 

První návrh Dohody o partnerství byl vládou projednán dne 12. června 2013 

a bylo k němu přijato usnesení  č.447/2013 Návrh Dohody o partnerství v programovém 

období 2014-2020.  

Jednotlivé programy byly zpracovávány na základě výše uvedeného usnesení 

č. 867/2012 a o postupu jejich zpracování byla průběžně informována vláda. 

Podle usnesení vlády č. 809/2013 měla být vládě předložena Dohoda 

o partnerství ke schválení do konce března 2014. Výše zmíněné usnesení 

č. 809/2013 zároveň uložilo jednotlivým řídícím orgánům programů pro programové 

období 2014-2020 předložit vládě do konce března 2014 i programové dokumenty. 

Hlavním problémem při tvorbě dokumentu byl postoj EK, která po dokončení 

návrhu Dohody před koncem roku 2013 přišla s připomínkami v šesti hlavních 

oblastech, bez jejichž vyřešení by zůstaly fondy ESIF pro ČR uzavřeny. Komise 

upozornila, že za nejkritičtější bod považuje chybějící služební zákon a posuzování 

dopadů na životní prostředí. Nesplněním podmínek se tak ČR vystavovala možnosti, že 

by nebyl dokument schválen, a tím pádem ani spuštěny operační programy. Problémové 

byly následující oblasti55: 

1.) Zákon o státních úřednících – dle komise je problematická nízká transparentnost 

při udělování státních dotací a současně vysoká fluktuace ve státní službě. 

Přestože má ČR zákon o státní službě od roku 2002, jeho podstatná část stále 

nebyla účinná.  

2.) Posuzování vlivů na životní prostředí – jde o problematiku směrnic v oblasti 

EIA. Jde o posuzování vlivu konkrétního záměru (stavby, zařízení) na životní 

                                                      
55SHABU, M. Lidové noviny. Šest požadavků, ze kterých Unie nesleví. 1998, 3/2014. DOI: 0862-5921. 
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prostředí. Podle komise jsou evropské směrnice převedeny do české legislativy 

nedostatečně.  

3.) Vyšší energetická účinnost – mezi unijní směrnicí a českými právními předpisy 

o energetické náročnosti budov existuje nesoulad. Tyto evropské normy jsou 

součástí podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů ESIF. Komise 

požadovala jasné závazky pro snižování energetické náročnosti u velkých 

průmyslových provozů. 

4.) Regulátor obchodování s vodou–Evropská komise prosazuje zavedení vytvoření 

nezávislé regulační instituce, která by upravovala provoz vodohospodářské 

infrastruktury a ovlivňovala výši poplatků za vodu.56 

5.) Zjednodušené zakládání firem – Komise požadovala, aby administrativní 

poplatky při zakládání firem nepřesahovaly výši sta eur a založení společnosti 

netrvalo déle než tři pracovní dny. Tato opatření mají za cíl podpořit malé 

a střední podniky zvýšit tak konkurenceschopnost EU. 

6.) Čekání na výroky antimonopolního úřadu – jde o zkrácení rozhodovacích lhůt 

úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a posílení jeho schopnosti rozhodovat. 

Podle komise chybí ČR dostatečné administrativní kapacity pro uplatňování 

předpisů o veřejných zakázkách.  

Dohoda o partnerství tak byla vládou schválena dne 9. dubna 2014, ke dni 

odevzdání této práce probíhala vyjednávání s komisí. Předběžné podmínky byly 

propracovány v poslední verzi Dohody o partnerství, s jejímiž daty se pracovalo 

i v této diplomové práci.  

3.3. Vývoj Dohody o partnerství 

V následujícím textu jsou chronologicky seřazené nejpodstatnější dokumenty, 

které mapují postupný vývoj Dohody o partnerství. 

 

                                                      
56 ČR je kritizována za fakt, že vodohospodářskou oblast mnohdy provozují malé soukromé firmy, které 

neinvestují do renovací systému, který ale patří obcím a městům. EU proto odmítá poskytnout dotace 

na vybudování čističek vod v případě tohoto typu smluv. Ty byly dost často uzavřeny i na dobu několika 

desítek let dopředu.  
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3.3.1. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013  

Formulování národních rozvojových priorit vychází z klíčových strategických 

dokumentů EU a ČR.  Dle nastavených evropských a národních mechanismů měla 

připravovaná strategie politiky soudržnosti v ČR usilovat o co největší provázanost 

s nimi. Konzistentnost cílů a priorit národní strategie politiky soudržnosti, návaznost 

strategie na cíle a priority řídících dokumentů i funkčnost strategie byla předmětem 

podrobného zkoumání jak v průběhu její přípravy, tak i po dobu její současné realizace. 

V rámci podkladů byly využity strategické a analytické podklady resortů, krajů a 

měst.57 

V roce 2011 vláda projednala dokument s názvem „Souhrnný návrh zaměření 

budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující 

i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013“ svým usnesením 

č. 650/2011 ze dne 31. srpna 2011. Tento návrh taktéž obsahoval návrh rozvojových 

priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013. Současně definuje národní 

rozvojové priority pro vymezení operačních programů pro programové období 

2014-2020 takto: 

• zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, které zahrnuje: 

 rozvoj podnikání, podnikavosti a využívání inovací, 

 fungující trh práce, 

 rozvoj vzdělávání, 

 podpora prosazování inovací a výzkumu a vývoje. 

• rozvoj páteřní infrastruktury, 

• zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, 

• podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví, 

• integrovaný rozvoj území. 

Vláda uložila ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s příslušnými resorty 

a Meziresortní koordinační skupinou pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 

                                                      
57MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po 

roce 2013 v podmínkách ČR obsahující návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 

2013. [online]. MMR [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/27542947-660d-4dd9-

b919-dfaae12f36b9/Souhrnny-material-priority-kohezni-politiky-po-2.pdf 
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vypracovat a předložit návrhy pro období 2014-2020. Termín předložení návrhů byl 

stanoven na 30. dubna 2012. Zaměření požadovaných návrhů: 

a) rozpracovaných národních rozvojových priorit do úrovně vymezení operačních 

programů a k nim věcně příslušných řídících orgánů zodpovědných za jejich 

přípravu při respektování připravovaných nařízení Evropské unie, 

b)  dalšího postupu při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských 

fondů. 

Vláda pověřila ministra pro místní rozvoj přípravou a vyjednáváním Smlouvy 

o partnerství pro rozvoj a investice s Evropskou komisí a koordinací přípravy budoucích 

programových dokumentů a doporučila hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy 

spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj při vypracování výše zmíněných návrhů. 

 

3.3.2. Rozvojové priority  

V období 2007–2013 MMR indikovalo nedostatek jasných priorit pro řízení na úrovni 

fragmentované struktury více než dvaceti operačních programů. První strategické 

zaměření vyplynulo z analytických prací NERV, která pro vládu ČR určila tři základní 

strategické priority ČR vyplývající z Rámce analýzy konkurenceschopnosti, tzv. 3I: 

Inovace, Infrastruktura a Instituce.  

Česká republika se ztotožňuje se snahou Evropské unie efektivním a účelným 

způsobem propojit aktivity financované z politiky soudržnosti s posilováním 

konkurenceschopnosti a snahou vodohospodářský a společenský růst ve všech jeho 

dimenzích dle Strategie Evropa 2020. 

Koncepční přístup MMR při tvorbě návrhu rozvojových priorit MMR vycházel 

z potřeb České republiky a ze stávajících dokumentů EU. Přestože priority Strategie 

Evropa 2020 a dalších relevantních dokumentů EU jsou převážně tematické 

a definované dle přístupu „shora dolů“, na úrovni České republiky MMR přistupovalo 

k zaměření budoucí kohezní politiky jako k reflexi širších potřeb, a to na úrovni sektorů, 

krajů, měst a obcí, které vyplývají z jejich analytických a strategických dokumentů, 

přístup „zdola nahoru“ (vnímání aktuálních a výhledových potřeb z pohledu 

odpovědných resortů, krajů, měst a obcí a dalších partnerů). V procesu shromažďování 

priorit na domácí úrovni byly přijaty požadavky relevantních ministerstev, zástupců 
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regionů, měst a obcí a hospodářských a sociálních partnerů. Prokázala se vysoká míra 

shody s trendy a prioritami na evropské úrovni. 

Národní rozvojová priorita - Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou 

a systému péče o zdraví 

Národní rozvojová priorita Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou 

a systému péče o zdraví je vzhledem k výše popsané problematice otázky romské 

menšiny žijící na českém území. Autorka práce se proto podrobněji zaměří na hlubší 

deskripci tohoto okruhu. 

Od relativně homogenizovaného stavu společnosti před dvaceti lety se postupně 

rozevírají příjmové nůžky. Tento trend se negativně projevuje ve snižování životní 

úrovně, ale i životních a pracovních šancí specifických skupin obyvatelstva. 

V evropském kontextu je Česká republika hodnocena jako země s nízkou mírou 

ohrožení obyvatelstva chudobou. Veřejné rozpočty nejsou v mezinárodním srovnání 

zatíženy excesivními výdaji na sociální systém. Chudoba, ač je v tuto chvíli v České 

republice nominálně nízká, představuje potenciální hrozbu pro velké skupiny obyvatel, 

ve svém dopadu může zásadním způsobem narušit až ohrozit stávající systém péče 

o zdraví, zejména v jeho preventivních složkách. První změny v přerozdělování 

bohatství ve společnosti byly registrovány s nástupem hospodářské krize, další zhoršení 

situace by ale mohlo mít na identifikované skupiny velmi selektivní dopad. 

V souvislosti se zvýšením slev na dani nicméně rostly v roce 2013 příjmy skupinám 

domácností, které patří mezi nejvíce ohrožené chudobou, což ve spojitosti se snížením 

příjmové diferenciace znamenalo pokles počtu osob ohrožených chudobou jak v těchto 

skupinách domácností, tak i v celkové populaci. Míra ohrožení příjmovou chudobou je 

podíl osob žijících v domácnostech, jejichž příjem je nižší než stanovená hranice 

chudoby, což pro rok 2013 znamenalo 116 196 Kč. Počet osob žijících v domácnostech 

s příjmem pod touto hranicí poklesl v roce 2013 v ČR na 871,8 tis., tedy 8,5 % všech 

osob bydlících v bytech58, což můžeme registrovat i v příloze č. 4, která detailněji 

poukazuje na míru ohrožení příjmovou chudobou v letech 2012 a 2013. 

                                                      
58Životní podmínky 2013 – předběžné výsledky. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2014-04-18]. 

Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivotni_podminky_2013_predbezne_vysledky_20131126 
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Rozevírání příjmových nůžek je na mnoha místech ještě umocněno prostorovou 

segregací, jež byla popsána výše. Očekává se dopad sociálních problémů na místní 

samosprávy, avšak není dostatečně propracován systém podpory, zajištěno finanční 

zabezpečení a jsou k dispozici jen aktuálně dostupné lidské zdroje. Z vyloučených 

skupin a vyloučených míst již posléze téměř neexistuje úniku a je již možné pozorovat 

i vícegenerační projevy pasti vyloučení a chudoby. Hlavním cílem národní rozvojové 

priority „Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví“ je 

jednak zejména sociální prevencí snižovat sociální vyloučení s důrazem na začleňování 

znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce a jednak zlepšovat 

životní styl a zdravotní stav populace.59  

Konkurenceschopnou evropskou ekonomiku si nelze představit bez efektivních 

opatření, která napomáhají stabilizovat sociální soudržnost a zaměřují se na řešení 

problémů, jež jsou důsledkem tržních selhání a dlouhodobých sociálních procesů 

ve společnosti. Je nutné posílit efektivní sociální politiku s důrazem na podporu 

zaměstnanosti pro ohrožené skupiny, sociální inkluzi s důrazem na děti a jejich 

vzdělávání, ochranu před diskriminací, podporu obětí trestné činnosti apod.60  

Významný podíl na sociálním začleňování mají i sítě sociálních služeb a ucelená 

sociální rehabilitace. Pokračovat by měli proces transformace pobytových sociálních 

služeb. ČR by měla věnovat velkou pozornost problematice začleňování včetně 

efektivního fungování školství jako nástroje pro získávání klíčových kompetencí pro trh 

práce a pro plnohodnotný život ve společnosti. Výrazné zlepšení kvality tj. efektivity 

vzdělání je mnohonásobně levnější než řešení důsledků sociálního vyloučení a 

neschopnosti dospělých uplatnit se na trhu práce. 

Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou 

                                                      
59MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po 

roce 2013 v podmínkách ČR obsahující návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 

2013. [online]. MMR [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/27542947-660d-4dd9-

b919-dfaae12f36b9/Souhrnny-material-priority-kohezni-politiky-po-2.pdf 

60MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po 

roce 2013 v podmínkách ČR obsahující návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 

2013. [online]. MMR [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/27542947-660d-4dd9-

b919-dfaae12f36b9/Souhrnny-material-priority-kohezni-politiky-po-2.pdf 
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Dobré podmínky pro život mají svůj významný sociální rozměr. Důraz je dle 

návrhu nutno klást na rozvoj služeb sociální prevence se snižováním sociálního 

vyloučení. Základním přístupem k této oblasti je zvyšování uplatnitelnosti osob sociálně 

vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce a podpora jejich 

pracovní integrace. Jedním z vhodných nástrojů by měla být podpora sociálního 

podnikání, jež povede jak k solidárnímu chování, tak k sociálnímu začleňování. Zvláštní 

pozornost bude potřeba věnovat ohroženým skupinám mládeže, lidem 

v předdůchodovém věku a zdravotně postiženým občanům. Významnou aktivitou je 

dle návrhu taktéž podpora inkluzívního vzdělávání, dalšího vzdělávání a rovných 

příležitostí. Tento přístup doplňuje úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. 

Zároveň je třeba podporovat rozvoj sociální práce s cílem prevence a snižování 

chudoby a jejich negativních doprovodných jevů. Pozornost bude věnována zvýšení 

dostupnosti, kvality a rozvoji služeb pro rodinu a děti. Důraz by měl být kladen 

i na zvyšování dostupnosti, kvality a rozvoj komunitních aktivit a dalších navazujících 

aktivit za účelem prevence sociálního vyloučení nebo realizace sociálního začleňování 

osob s posílenou rolí obcí s rozšířenou působností. Postupně se musí zvyšovat soulad 

a provázanost politiky zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky. V neposlední řadě jde 

o zvýšení účinnosti systému sociální ochrany prostřednictvím veřejné správy, včetně 

systému péče o ohrožené děti a o podporu aktivního stárnutí a sdílené a neformální 

péče. 

Podpora systému péče o zdraví 

Součástí péče o dobré podmínky života je také zajištění kvalitního a efektivního 

systému péče o zdraví, snižování zdravotních a bezpečnostních rizik (včetně zkvalitnění 

systému veřejného zdraví a zajištění zdravotní péče při mimořádných událostech) 

a jejich prevence. Později byly národní rozvojové priority rozpracovány do tematických 

okruhů, které se staly podkladem pro vznik Dohody o partnerství. Ta obsahuje i seznam 

operačních programů, jejichž prostřednictvím budou podporovány jednotlivé projekty.  

3.4. Dohoda o partnerství 

Dohoda o partnerství je strategický dokument, který rýsuje základní pravidla 

pro čerpání evropských prostředků v letech 2014-2020. Má za úkol analyzovat 

rozvojové potřeby, uvádí rozvojové potřeby a potenciál růstu s odkazem na tematické 
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cíle a výzvy na území členského státu. Její součástí jsou souhrny předběžného 

hodnocení jak vlastní Dohody o partnerství, tak programů. Dohoda o partnerství určuje 

tematické cíle, stanovuje objem finančních prostředků k dosahování jejich cílů 

a přiřazuje k nim souhrn hlavních očekávaných výsledků podle příspěvku jednotlivých 

fondů. Taktéž popisuje způsob uplatnění horizontálních principů. V Dohodě 

o partnerství je uveden seznam programů, jejichž obsah, struktura a způsob 

implementace je základem pro naplňování Dohody.  

3.4.1. Příprava Dohody o partnerství 

Základním stavebním kamenem byl dokument Ministerstva pro místní rozvoj 

s názvem Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 

2014-2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky 

pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce z listopadu 2012.61 

Materiál navrhuje strukturu programů, která je odrazem priorit indikovaných 

v předchozích fázích přípravy a analýz a zároveň odrazem pozitivních i negativních 

zkušeností s dosavadním čerpáním prostředků EU. V materiálu jsou rozpracovány 

vládou projednané národní rozvojové priority (NRP), a to zejména na základě dalšího 

zhodnocení jejich věcné potřebnosti a koncentrace, do úrovně vymezení programů 

pro období 2014–2020. Přitom MMR vycházelo z návrhů nařízení EU, zkušeností 

a potřebnosti v ČR. V první části předloženého materiálu jsou uvedena východiska 

pro zaměření programů pro období 2014–2020. Druhá část předloženého materiálu 

obsahuje návrhy vymezení programů pro fondy SSR 2014–2020. Další části materiálu 

jsou věnovány následnému postupu při přípravě ČR pro efektivní čerpání fondů SSR 

pro období 2014–2020. 

Tato fáze přípravy byla ukončena přijetím vládního usnesení č. 867/2012 ze dne 

28. listopadu 2012. Vláda tímto dokumentem schválila pro následující rozpočtové 

období postup přípravy programů spolufinancovaných z fondů Společného 

strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České 

                                                      
61MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro 

programové období 2014–2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro 

efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce. [online]. MMR [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/4315f357-d17b-4639-8eb0-4346f30a44cb/Podklad-pro-Dohodu-o-

partnerstvi.pdf 
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republiky. Taktéž vymezila operační programy pro Evropský fond regionálního rozvoje, 

Fond soudržnosti a Evropský sociální fond. 

Za účelem jednoduchého vytvoření systému i řízení OP bylo navrženo 

8 tematických okruhů (TO). Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové 

analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny debatě 

a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů. TO byly vytvořeny s ohledem na 

potřeby fondů SSR nastavit, dlouhodobě sledovat a korigovat fungování budoucích 

programů. Dále byly kvantifikovány cíle a efektivní indikátory pro jednotlivé TO. Tato 

data budou základnou pro sledování tzv. milníků a cílů realizace intervencí fondů SSR 

požadovaných v návrzích nařízení v kontextu tzv. výkonnostního rámce. Navržené OP 

jsou pak detailním odrazem priorit indikovaných v předchozích fázích přípravy a analýz 

a zároveň by měly reflektovat pozitivní i negativní zkušenosti s čerpáním prostředků 

EU od okamžiku vstupu ČR do unie. Ve srovnání s předchozím obdobím (2007-2013), 

ve kterém měla Česká republika celkem 26 operačních programů, došlo k jejich 

omezení.  

Pro EFRR, FS a ESF cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ jsou v tomto 

dokumentu navrženy operační programy: 

• OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený MPO, 

• OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený MŠMT, 

• OP „Zaměstnanost“ řízený MPSV, 

• OP „Doprava“ řízený MD, 

• OP „Životní prostředí“ řízený MŽP, 

• „Integrovaný regionální operační program“ řízený MMR, 

• OP „Praha - pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy, 

• OP „Technická pomoc“ řízený MMR. 

Pro EFRR cíle „Evropská územní spolupráce“ byly navrženy OP: 

• OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou 

řízený MMR, 

• OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou 

koordinovaný na území České republiky MMR, 
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• OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou 

koordinovaný na území České republiky MMR, 

• OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou 

republikou koordinovaný na území České republiky MMR, 

• OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 

koordinovaný na území České republiky MMR, 

• OP nadnárodní spolupráce CentralEurope koordinovaný na území České 

republiky MMR, 

• OP pro meziregionální spolupráci koordinovanou na území České republiky 

MMR, 

• OP nadnárodní spolupráce Danube (tento byl ovšem vymezen až dodatečně 

v červnu 2013). 

Pro intervence EZFRV byl navržen Program rozvoje venkova 2014–2020 

a pro ENRF OP Rybářství v gesci Ministerstva Zemědělství.62 

Hlavní směry zaměření intervencí z programů spolufinancovaných z fondů 

Společného strategického rámce (SSR) pak jsou: 

• vznik kvalitního podnikatelského prostředí, které podpoří konkurenceschopnost 

České republiky na evropském i globálním trhu, povede k zakládání nových 

podniků, zvýší inovační schopnost stávajících podniků a posílí atraktivitu ČR 

pro domácí a zahraniční investory, 

• inkluzívní společnost vytvářející podmínky pro plnohodnotné uplatnění všech 

skupin obyvatelstva, zvýšení zaměstnanosti dnes vyloučených skupin, 

a vytvářející atraktivní podmínky pro život. 

Detailní zaměření na operační programy inklinující s romskou otázkou jsou 

detailněji rozpracovány v kapitole 3. 

                                                      
62MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro 

programové období 2014–2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro 

efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce. [online]. MMR [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/4315f357-d17b-4639-8eb0-4346f30a44cb/Podklad-pro-Dohodu-o-

partnerstvi.pdf 



56 
 

3.5. Principy pro programové období 2014–2020 

Cíle programů prostřednictvím výše zmíněných vymezených národních priorit je 

nutné průběžně a průkazně naplňovat. Podmínky a potřeby byly koncentrovány 

do skupiny principů potřebných pro úspěšné řízení intervencí po roce 2014. Dle 

principu strategického zaměření a propojování budou cíle a priority plněné v budoucnu 

podřízeny naplňování strategie Evropa 2020, NPR a SMK. Princip podpory fungujícího 

trhu indikuje, že budou posíleny tržně konformní mechanismy finančních nástrojů. 

Tržní principy budou podporovány prostřednictvím intervencí pouze tam, kde lze 

indikovat tržní selhání. Princip podpory kvalitních projektů se zaměřuje 

na defragmentaci jednotlivých projektů prostřednictvím efektivní soustavy indikátorů. 

Princip snadnější přípravy a realizace projektů umožňuje koordinátorovi projektu 

vytvořit zjednodušené a jednotné metodické prostředí pro přípravu projektů, 

včetně kvalitní přípravy stabilních lidských zdrojů pro budoucí intervenci. 

3.6. Návrhy Dohody o partnerství 

První návrh Dohody o partnerství, tedy strategického dokumentu, který má 

v započatém sedmiletém období určovat základní rámec pro čerpání prostředků 

z evropských fondů, projednala vláda  dne 12. června 2013 a bylo k němu přijato 

usnesení č. 447/2013 s názvem „Návrh Dohody o partnerství pro programové období 

2014-2020“, jež uložil ministru pro místní rozvoj dopracovat návrh ve spolupráci 

s ministry zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, 

ministryní práce a sociálních věcí, ministry dopravy, životního prostředí, financí 

a primátorem hlavního města Prahy, územními samosprávnými celky a dalšími partnery 

a vládě do 31. října 2013 předložit úplný návrh Dohody pro vyjednávání s Evropskou 

komisí. Usnesením č. 809/2013 ze dne 23. října 2013 ovšem vláda změnila toto původní 

usnesení ze dne 12. června 2013 č. 447 v bodě IV změnou textu.: Vládě do 31. října 

2013 předložit úplný návrh Dohody pro vyjednávání s Evropskou komisí“ nahrazuje 

textem, který zní: „vládě ke schválení do 31. března 2014 předložit Dohodu 
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o partnerství a následně ji zaslat Evropské komisi pro zahájení formálního 

vyjednávání“.63 

Jednání s Evropskou komisí o jednotlivých programech začalo v květnu 2013. 

Neformální dialog započal v lednu 2014. Dohoda o partnerství by byla vládou 

podepsána dne 9. dubna 2014. Podpis Evropské komise by měl následovat nejpozději 

v létě 2014. 

V rámci analýzy disparit, rozvojových potřeb a potenciálního růstu České 

republiky vychází Dohoda z národních rozvojových priorit, které si ČR stanovila jako 

základ celého programovacího procesu 2014–2020. Pro potřeby této práce se proto opět 

zaměříme na části relevantní problematice romské menšiny, která byla popsána v úvodu 

této kapitoly. Mezi tyto oblasti tedy logicky řadíme předně tématiku trhu práce, 

vzdělávacího systému a samozřejmě boj s chudobou a sociální začleňování. 

3.6.1. Fungující trh práce 

Fungující trh práce je jeden ze čtyř identifikovaných pilířů nutných pro úspěšné 

naplnění národní rozvojové priority Zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti. V září 

roku 2013 bylo registrováno přes 550 tisíc nezaměstnaných. V porovnání s červnem 

2008 (tj. doba před dopadem krize na české prostředí), kdy jejich počet klesl 

pod 300 tisíc, jde o nárůst o téměř 90 %. Registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla 

na konci roku 2012 9,4 %. Přes 192 tisíc nezaměstnaných je v evidenci déle než rok, 

v období 2008–2012 toto číslo narostlo o více než 90 %. Hrozí proto nebezpečí 

zvyšování strukturálního charakteru nezaměstnanosti. I když v mezinárodním srovnání 

je situace na českém trhu práce stále ještě poměrně dobrá, realita pro některé skupiny 

populace je výrazně horší. Značně vyššímu riziku ztráty uplatnění a nezaměstnanosti 

                                                      
63VLÁDA ČR. Usnesení vlády České republiky k ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy 

programového období 2014 - 2020 na národní úrovni. [online]. 2013 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/djv-

agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_re

source_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=IHOA9CXGF3NW 
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jsou vystaveny osoby ve věku 50+, lidé se zdravotním znevýhodněním a příslušníci 

menšin, zejména Romové.64 

Zkušenosti z programového období 2007–2013 v oblasti trhu práce cílily 

v programovém období 2007–2013 aktivity na zvýšení schopnosti pracujících a podniků 

přizpůsobovat se změnám, flexibilitu trhu práce, pomoc osobám ohroženým sociálním 

vyloučením, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb a zavedení opatření 

zvyšující zaměstnatelnost těchto osob a také na prosazování rovných příležitostí žen 

a mužů na trhu práce.Hospodářská recese ale bohužel zvrátila trend v nivelizování 

rozdílů míry regionální zaměstnanostiv jednotlivých krajích ČR. Aktuálnost potřeby 

podpory v oblasti trhu práce a zaměstnanosti tak nadále trvá, resp. její význam ještě 

vzrostl. Stejně tak vzrůstá důležitost územní dimenze – rozdílný dopad recese 

na regiony ČR a významné strukturální územní rozdíly způsobují koncentraci problémů 

trhu práce především do některých regionů. I přes negativní vývoj české ekonomiky 

se podařilo zvyšovat celkovou míru zaměstnanosti v ekonomice stejně jako míru 

zaměstnanosti žen a starších osob. ČR se tak přiblížila splnění některých národních cílů 

v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na strategii Evropa 2020. 

Zkušenosti z předchozího programového období ukázaly důležitost spolupráce 

všech aktérů na trhu práce v řešení problémů zaměstnanosti a nutnost provázat lépe 

opatření APZ s dalšími nástroji, zejména v oblasti sociálního začleňování. Dalším 

uvedeným zjištěním je potřeba posílit analytické a monitorovací nástroje, které by 

umožnily přesnější zacílení intervence a zvýšení efektivity jejich realizace. Vzhledem 

k dopadům hospodářské recese období 2014–2020 se intervence v oblasti trhu práce má 

zaměřit na zkvalitnění a modernizaci služeb zaměstnanosti a jejich provázání s dalšími 

službami především v oblasti sociálního začleňování. Hlavní identifikované problémy 

a potřeby rozvoje pak jsou: 

1.) nedostatečná kvalita a kapacita služeb podporujících zaměstnanost, 

2.) nesoulad kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce, 

3.) obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen 

na trhu práce, 
                                                      
64MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. MMR [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-

99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
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4.) nedostatečná spolupráce klíčových aktérů a nízká provázanost různých typů 

nástrojů při řešení problémů na trhu práce. 

Přestože se v Dohodě o partnerství hned několikrát zmiňuje a podtrhuje nutnost 

podpory provázanosti řešení problémů v oblasti sociálního začlenění a trhu práce, 

nepřichází dokument s konkrétním řešením. Na rozdíl od další diskriminované skupiny 

na trhu práce, tedy žen, kterou se konkrétně zabývá bod 3. identifikovaných problémů, 

není problematice romské menšiny při uplatnění na trhu práce, navzdory vážnosti 

situace, kterou sama dohoda popisuje, věnován téměř žádný prostor. Romové jsou 

v dokumentu uvedeni jako jedna z vysoce ohrožených skupin na trhu práce, na rozdíl 

od zbylých diskriminovaných či problémových skupin typu ženy, absolventi nebo osoby 

50+ věku, se však v příslušné analýza nevěnuje jedinému konkrétnímu návrhu 

na podporu zaměstnanosti této skupiny. Přestože všechny zprávy a dokumenty reflektují 

Romy v návaznosti na trhu práce jako problém vyžadující vysokou pozornost, 

neposunuje se od deskripce problému k samotnému řešení, či přinejmenším k jeho 

návrhu. 

3.6.2. Moderní a kvalitní vzdělávací systém 

Základním předpokladem pro růst založený na lidském kapitálu a zvýšení účasti 

na trhu práce předpokládá nejen kvalitní vzdělávání, jež odpovídá potřebám trhu práce, 

ale také rovný přístup k tomuto vzdělávání. Ve srovnání se zbytkem členských států je 

sice pozice ČR v hodnotách míry předčasného ukončování školní docházky velmi 

příznivá(dosahuje méně než poloviční úrovně)65, ale stále existují ohrožené skupiny, 

které jsou znevýhodněné v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. ČR má v mezinárodním 

srovnání relativně silnou závislost výsledků vzdělání na rodinném zázemí a tato 

závislost se dále posiluje. Zajištění rovného přístupu ke vzdělání napomáhá ke snižování 

sociálních rozdílů.66 Jak již bylo výše uvedeno, maximální využití potenciálu všech 

občanů ředstavuje efektivní opatření podstatnému snižování nákladů budoucích 

sociálních politik. 

                                                      
65Dohoda zde navazuje na provázanost se Strategii Evropa2020, kde se ČR zaručuje snížit do roku 2020 

podíl dětí, které předčasně ukončují školní docházku, ze současných 15 % na 10% 
66MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. MMR [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-

df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
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Cílem podpory v programovém období 2007–2013 v oblasti vzdělávání byla 

zejména modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a jejich 

propojení do komplexního systému celoživotního učení. Těchto cílů však bylo dosaženo 

pouze částečně. Hlavní zkušenosti, které vedly k nenaplnění cíle, jsou jednak 

fragmentovanost podpory – vzniklo mnoho malých projektů, ale celková systémová 

změna nenastala, na druhou stranu vzniklo mnoho národních projektů, ale systém 

neumožňoval efektivní supervizi. Pozitivně jsou naopak hodnoceny projekty 

realizované prostřednictvím zjednodušené formy vykazování výdajů – na tuto formu 

podpory je potřeba navázat a rozšířit ji. Hlavní identifikované problémy aktuální situace 

jsou: 

1.) nedostatečná úroveň kvality počátečního vzdělávání, 

2.) nedostatečná dostupnost a kvalita předškolního vzdělávání, 

3.) nerovný přístup a nízká schopnost rozvíjet individuální potenciál žáků 

a studentů, 

4.) nesoulad vzdělávání s požadavky trhu práce, 

5.) kvalita vysokoškolského vzdělávání a využití jeho potenciálu 

pro konkurenceschopnost, 

6.) neuspokojivá kvalifikační struktura v oblasti zemědělství. 

V druhém bodě upozorňuje dokument na nízkou účast dětí se sociálním 

znevýhodněním v předškolním vzdělávání, což má negativní vliv na jejich sociální 

začlenění a úspěšnost v dalších stupních vzdělávací soustavy. Jako řešení navrhuje 

rozvoj, zkvalitnění a zvýšení kapacit pro předškolní vzdělávání67. Dokument zde 

navazuje na doporučení Rady, která navrhuje přijmout opatření k posílení efektivnosti 

a účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti a taktéž výrazně zvýšit dostupnost zařízení 

péče o děti podporující sociální začlenění se zaměřením na děti do tří let a zvýšit účast 

romských dětí, a to zejména přijetím a provedením zákona o soukromých zařízeních 

péče o děti a zvýšením kapacity veřejných zařízení péče o děti. 

Stěžejní je pak v rámci romské otázky třetí bod identifikovaných problémů, 

kdy dokument uvádí, že vzdělávací systém ČR není schopen vyrovnávat handicapy 

                                                      
67Návaznost na Národní program reforem, kdy se ČR zavázala ke zvýšení kvality a dostupnosti 

předškolní péče a slučitelnost rodinného a pracovního života. 
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znevýhodněných žáků a studentů a rozvíjet jejich individuální potenciál. Dohoda 

reflektuje problém především jako nedostatečné soustředění na pokrok a výsledky žáků 

ze strany vedení škol, špatně identifikované vzdělávací potřeby jako jsou 

např. nedostatečné dovednosti pedagogů, nerovnoměrná kvalita a kapacita systému 

pedagogicko-psychologického poradenství, nedostatečná návazná rozvojová 

či podpůrná a vyrovnávací opatření pro žáky. Problém je také nedostatečná otevřenost 

škol, tedy jejich téměř nulová spolupráce s rodinou a sociálními službami, stejně jako 

nízká prostupnost s mimoškolním vzděláváním.  

Všechny tyto proměnné vedou k nízké individualizaci českého edukačního systému, 

zobecňují potřeby každého žáka, a tím se stávají zastaralé a prkenné, především pak 

v situacích, kdy je třeba zcela specificky reagovat na potřeby každého dítěte zvlášť, aby 

mohlo dosáhnout svého osobního maxima. To se projevuje nízkým podílem 

znevýhodněných žáků, včetně těch romského původu, na společném předškolním 

vzdělávání, a provází následně celou vzdělávací dráhu, ve které žáci se znevýhodněním 

nedosahují takových výsledků jako jejich spolužáci, volí si nematuritní obory (s nižší 

šancí na pracovní uplatnění) nebo předčasně vzdělávací systém opouštějí. Segregační 

tlaky ve finále způsobí, že na VŠ je podíl studentů se specifickými potřebami nízký68. 

Rodiče žáků z majoritní společnosti a celkově veřejnost se staví k inkluzívnímu 

vzdělávání víceméně odmítavě, což jen upevňuje stávající systém v jeho nastoleném 

směřování. Důsledkem nedostatečného rozvoje individuálních potřeb žáků je pak špatný 

vztah ke škole69, u chlapců se zvyšuje podíl předčasného opouštění vzdělávacího 

systému70, přičemž přetrvává dlouhodobý nízký a stále klesající podíl žáků dosahujících 

nejlepších výsledků71.  

Významným problémem vyloučených lokalit je umisťování žáků ze sociálně 

vyloučených rodin mimo běžné základní školy hlavního vzdělávacího proudu, tedy 

do segmentu škol pro mentálně hendikepované děti. Školy se tak často stávají místem 
                                                      
68MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. MMR [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-

df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
69hodnota indexu vypovídajícího o tom, zda žák považuje školu za přátelské prostředí, byla v roce 2012 

nejnižší v zemích OECD 
70 v roce 2012 více než 6% a vzrůstá 
71 zejména v matematice a v přírodovědě (PISA 2012) 
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sociální diferenciace i předčasné determinace budoucího úspěchu na trhu práce 

i v životě.  

V nástinu řešení se tak v dohodě apeluje především na podporu inkluzívního 

vzdělávání v regionálním školství, v návaznosti na práci s veřejností pro zvýšení 

pochopení a podpory tohoto typu vzdělávání. Nezbytná je též změna v postoji 

uzavřenosti škol a samotný rozvoj infrastruktury potřebné pro tyto účely. Dalším 

aspektem je pak podpora vzdělávacích zařízení přímo v sociálně vyloučených 

lokalitách.72Místní vzdělávací soustava musí reagovat na potřeby dětí se sociálním 

znevýhodněním komplexním způsobem a v celé délce vzdělávací dráhy, resp. nejméně 

od předškolní přípravy k ukončení sekundárního vzdělávání a podporovat jejich 

vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu73. Nutné je pak propojení podpory v oblasti 

vzdělávání, ať už jde o formální či zájmové, se sociálním začleňováním a politikou 

zaměstnanosti. 

3.6.3. Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví 

Chudoba a sociální vyloučení v ČR nepostihuje rozsáhlé kategorie populace, 

u některých skupin se však koncentruje. Jde o dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

osoby, neúplné a vícečetné rodiny, seniory74, osoby opouštějící ústavní zařízení 

nebo zařízení výkonu trestu, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

bezdomovce nebo osoby se zdravotním postižením. Sociální chudoba a vyloučení má 

také generový rozměr - specificky postihuje více ženy, než muže z výše uvedených 

skupin. Úzce je také provázána chudoba a sociální vyloučení s nezaměstnaností.75 

                                                      
72Návaznost na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020, Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí 

rozvojových území (průřezové opatření 3.X. Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním 

vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva; opatření 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 

službami). 
73MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. MMR [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-

df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
74Eurostat. Peopleat risk ofpovertyorsocialexclusion by age and sex [online]. 2014 [cit. 2014-05-24]. 

Dostupné z:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en 
75Strategickým dokumentem pro tuto oblast v rámci legislativy ČR je Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení na období 2011–2015. Dokument byl schválen vládou ČR v r. 2011; navazující dokument na 

období 2016–2020 bude dle usnesení vlády zpracován v letech 2014-2015. 
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Na 46,4 % domácností, které uvádí alespoň jednu osobu jako nezaměstnanou, je dle dat 

statistického úřadu v České republice ohrožena chudobou. Dlouhodobě nezaměstnaní 

ztrácejí pracovní návyky a jejich šance na uplatnění na trhu práce dále klesají. 

Zároveň narůstá zcela specifická skupina mladých lidí, kteří nepokračují ve studiu 

na středních školách, po ukončení povinné školní docházky se stávají nezaměstnanými 

a pracovní návyky vůbec nezískají, jak již bylo zmíněno výše v podkapitole zabývající 

se úrovní vzdělání v ČR. Současně ve skupině sociálně vyloučených obyvatel narůstá 

počet osob, které nemají dokončené ani základní vzdělání. 

Chudoba a sociální vyloučení mají silný územní charakter z důvodu jejich 

nerovnoměrného rozmístění na území státu. Ve vybraných regionech narůstá počet 

sociálně vyloučených lokalit, což reflektuje také mapa sociálně vyloučených lokalit 

v příloze č. 5: Mapa zkoumaných obcí se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením 

ohroženými romskými lokalitami na území ČR. Počty osob ohrožených chudobou se 

pak zvyšují především v hospodářsky problémových regionech ČR. Národní průměr 

v míře ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením (15,3 %) převyšuje především 

region (NUTS 2) Severozápad s téměř 25 % a Moravskoslezsko s 22 %76. Sociálně 

vyloučených lokalit je v ČR již na 400 a žije v nich přibližně 100 tisíc obyvatel. Dalších 

zhruba 60 tisíc lidí pak žije v podstandardních podmínkách segregovaných ubytoven 

lokalizovaných ve středních a velkých městech. 

Dohoda taktéž upozorňuje na provázanost sociálního vyloučení, chudoby 

a zdravotního stavu postižených osob. Zdraví patří mezi základní faktory vázané 

k sociálnímu začleňování. Výše popsaný problém sociálního začleňování a chudoby je 

nerozlučně svázán také se zdravotními riziky u ohrožených osob, celkovým podceněním 

prevence závažných onemocnění a nedostatečnou dostupností odpovídající zdravotní 

péče v oborech s nejvýraznějším společenským dopadem. Vzniká zde urgentní potřeba 

propojení zdravotní péče ve vyloučených lokalitách se sociálními službami. Dokument 

uvádí, že problémy, na které se chce ČR v oblasti zdravotní péče s využitím ESIF 

v programovém období 2014–2020 zaměřit, jsou především prevence, rozdílná 

regionální dostupnost odpovídající infrastruktury pro léčbu onemocnění s největšími 

socioekonomickými dopady a rovněž sociální vyloučení a stigma osob trpících 

                                                      
76Eurostat. European Union Statistics on Income and LivingConditions (EU-SILC).  [online]. 2014 [cit. 

2014-04-24]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc 
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duševními poruchami77. Počet osob, které vyhledaly odbornou pomoc, vzrostl na území 

České republiky od roku 2000 o 60 %. V současné době v ČR žije přibližně 300 až 500 

tisíc lidí trpících vážným psychiatrickým onemocněním78 a u téměř třetiny obyvatel 

se duševní onemocnění vyskytlo alespoň jednou za život. Poruchy chování jsou druhým 

nejčastějším důvodem pro vyplácení invalidního důchodu v ČR (v případě invalidity 

třetího stupně dokonce důvodem nejčastějším). Psychiatrická diagnóza s sebou přináší 

výrazné stigma, které nemocného doživotně vyřazuje ze společnosti (také jejich rodiny 

a blízké). Rozpadlé sociální vazby a chudoba nakonec vedou až k bezdomovectví. 

V rámci minulého rozpočtového období Dohoda uvádí jako nejúčinnější aktivitu 

v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména projekty zaměřené 

na podporu začleňování ohrožených osob zpět do společnosti, potažmo na trh práce, 

stejně tak jako projekty zaměřující se na sociálně preventivní programy, sociální služby, 

podporu integrace příslušníků romské menšiny a odstraňování bariér při vstupu na trh 

práce. Na místní úrovni se taktéž testoval model sociálního bydlení. Na tyto projekty 

se plánuje v započatém rozpočtovém období navázat. Problémovou oblast dokument 

definuje jako zásadní nedostatky ve zvolených intervencích a zároveň i absorpční 

kapacita je v dané oblasti relativně dostatečná. Určitým problémem pro dosažení cílů 

intervencí byla nedostatečná provázanost jednotlivých projektů a malá míra sdílení 

informací a zkušeností.79Taktéž v rámci projektu sociálního začleňování existuje příliš 

mnoho obecně podporovaných aktivit, které ovšem v konečném důsledku nenaplňují 

reálné potřeby lidí. Nejlépe se osvědčily projekty zaměřené na přímé práci v terénu, 

stejně jako partnerství a zapojování místních komunit při řešení sociálních problémů. 

Při zaměření intervencí na zlepšení situace romské menšiny by měl být podpořen 

tzv. „explicitní, nikoliv exkluzivní přístup“80. 

                                                      
77MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. MMR [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-

df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 

78 ÚZIS Psychiatrická péče 2012 
79MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. MMR [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-

df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
80 Evropským sítím, které se zabývají právě sociální inkluzí Romů, se tento přístup osvědčil jako jeden 

z nejlepších způsobů integrace Romů, která umožňuje formulovat jasné cíle, adekvátní formy 
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Jako cíl pro rozpočtové období 2014-2020 si ČR stanovila v návaznosti na 

Strategii Evropa 202081udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální 

deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou do roku 2020 

na úrovni roku 2008, s úsilím o snížení o 30 tisíc osob,provázanost cílů Strategie Evropa 

2020 a Národního programu reforem blíže uvádí příloha č. 6: Cíle strategie Evropa 

2020 a cíle Národního programu reforem. 

Česká republika bude dle Dohody o partnerství taktéž reagovat na tyto výzvy: 

1.) malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost osob sociálně vyloučených 

nebo sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce, 

2.) rostoucí počet vyloučených lokalit, 

3.) malá dostupnost sociálního bydlení, 

4.) nastavení a dostupnost sociálních služeb neodpovídá potřebám cílových skupin, 

5.) nedostatečné využívání moderních nástrojů řešení problematiky sociálního 

vyloučení, 

6.) nedostatky v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a v prevenci závažných 

onemocnění. 

Chudoba, způsobená především dlouhodobou a opakovanou nezaměstnaností, je 

v České republice spojena především s problémem nízké kvalifikace, zdravotním 

znevýhodněním popřípadě diskriminací ze strany zaměstnavatelů, a to ať už se jedná 

o diskriminaci vůči etnickým menšinám, ženám s malými dětmi či osobám ve věku 

50 let a více. Potřeby rozvoje tedy dohoda reflektuje jako začleňování těchto osob 

zpět na trh práce prostřednictvím komplexních programů zaměstnanosti a poskytováním 

individualizovaných služeb. Klade taktéž důraz na zajištění provázanosti sociální 

a navazující pracovní integrace. Jednou z potřebných cest je taktéž zvýšení edukace 

                                                                                                                                                            
implementace a zároveň specifické formy monitoringu a evaluace. Explicitní, nikoli exkluzivní přístup je 

rovněž akcentován iniciativou EU „For Diversity AgainstDicrimination“ jako jeden z 10 základních 

principů Romské inkluze tzv. The 10 Common Basic Principles on Roma Inclusion 
81Cíl Strategie Evropa 202 je snížit min. o 20 mil. počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí 

chudoby. Iniciativa „Evropská platforma pro boj proti chudobě“. Integrovaný hlavní směr 7: „Zvyšování 

účasti žen a mužů na trhu práce, omezování strukturální nezaměstnanosti a prosazování kvality 

pracovních míst“ a 10: „Podpora sociálního začlenění a boj proti chudobě“. 
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podnikatelské veřejnosti ve smyslu sociálního podnikání82 a jeho celkové podpory. 

Taktéž by stát měl vytvořit podmínky k zajištění snadnějšího přístupu k finanční 

podpoře sociálních podniků. 

V rámci problematiky rostoucího počtu sociálně vyloučených lokalit upozorňuje 

dokument na potřebu meziinstitucionálního a komplexního přístupu k řešení problémů 

v dotčených oblastech, který bude taktéž zahrnovat aktivní přístup veřejné správy 

a koordinaci a posílení partnerství při tvorbě integračních strategií, podpůrné, motivační 

a sankční nástroje vůči lokálním aktérům a optimalizaci pokrytí sociálními službami. 

Taktéž se v dohodě usuzuje, že je zde vysoká potřeba tvorby specifických nástrojů 

pro řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. 

V důsledku předlužení taktéž často vzniká problém ztráty bydlení. Většina sociálně 

vyloučených obyvatel žije v substandardních podmínkách pro bydlení, na ubytovnách, 

nebo jsou postiženi bezdomovectvím. V ČR není zaveden systém sociálního neboli 

veřejného bydlení.83Rozvoj tohoto typu bydlení je brán jako základní sociální potřeba. 

Stejně jako rozvoj mechanismů krizového a podporovaného bydlení pro jedince i rodiny 

s dětmi. V tomto ohledu je tedy nezbytné propojení služby bydlení a sociální práce, 

popřípadě i zdravotní péče spolu s rozvojem provázanosti a propustnosti sociálních 

služeb a strategií místního rozvoje s vedoucí úlohou komunit. Taktéž je v dokumentu 

upozorňováno na potřebu rozvoje modelů podpory vedoucích k bydlení, a to včetně 

modelu HousingFirst84. 

                                                      
82Sociální podnikání jsou ty podnikatelské aktivity, které prospívají společnosti a životnímu prostředí. 

Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo 

společenským znevýhodněním. Zisk z tohoto podnikání jde z větší části použít pro další rozvoj sociálního 

podniku. Motivace v dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu je pro sociální podnik ekvivalentní. 
83Sociální bydlení je definováno jako funkční systém nástrojů sociální a bytové politiky, řešících 

problémy osob znevýhodněných v přístupu k bydlení. Jedná se o komplexní systém opatření upravených 

různými oblastmi práva. Mezi nástroje sociální a bytové politiky jsou zahrnuty sociální služby (včetně 

rezidenčních), sociální práce, sociální dávky a investiční podpora sociálního bydlení. 
84HousingFirst je relativně nedávná inovace v programech lidských služeb a sociální politiky ve smyslu 

zacházení s bezdomovci. Jde o alternativu k systému nouzových přístřeší popřípadě přechodných bydlení. 

Oproti kontinuální péči, kdy se lidé bez domova začleňují zpět do systému prostřednictvím postupování 

z jedné úrovně bydlení na další, resp. vyšší, řeší otázku bydlení přímo. 
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Přestože se přetrvávající problémy nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů sociální 

politiky a politik trhu práce, neinvestuje Česká republika do vývoje inovací v této 

problematice. Dlouhodobě přetrvávající a obtížně řešitelné problémy jsou potenciálně 

vhodné pro řešení pomocí sociálních inovací. Míra využívání těchto sociálních inovací 

a nově vzniklých  nástrojů je však v ČR v podstatě nulová. Neexistuje zde infrastruktura 

pro vývoj a šíření sociálních inovací, není zde inovační poptávka, úroveň povědomí 

o sociálních inovacích a jejich přínosech je celkově nízká. Důsledkem tohoto stavu je 

i minimum finančních prostředků, které je na jejich podporu poskytováno a roztříštěnost 

inovační nabídky. Dohoda o partnerství proto nastiňuje potřebu zlepšení kapacit 

a infrastruktury pro vývoj a šíření sociálních inovací a vytvoření a rozvoj kapacit 

pro inovační nabídku a poptávku. 

Nedostatky v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a v prevenci závažných 

onemocnění se mají pro budoucí období řešit formou aktivního zapojení nejvíce 

ohrožených skupin obyvatelstva do realizace programů na podporu zdraví a zdravého 

životního stylu. Ty pak mají být zaměřené především na včasné zachycení a snížení 

výskytu rizikových faktorů. 

Klíčovým strategickým materiálem České republiky, o který se bude opírat politika 

sociálního začleňování a boje s chudobou v následujících letech, bude připravovaná 

Strategie sociálního začleňování 2014–202085 vycházející z koncepčního materiálu 

                                                                                                                                                            

 
85Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 je rámcovým dokumentem ČR pro oblast sociálního 

začleňování. Popisuje prioritní oblasti a definuje jejich cíle, a to včetně přehledu opatření, které mají vliv 

na sociální začleňování a boj s chudobou. Uvedenými oblastmi jsou: Podpora přístupu osob sociálně 

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k zaměstnání a jeho udržení, sociální služby, 

podpora rodiny, podpora rovného přístupu ke vzdělání, přístup k bydlení, podpora přístupu ke zdravotní 

péči, zajištění slušných životních podmínek a podpora dalším začleňujícím veřejným službám. 
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„Dlouhodobá vize Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast sociálního 

začleňování“. 

3.7. Priority financování České republiky 

Na základě analýzy disparit, rozvojových potřeb a potenciálu ČR byly nadefinovány 

dva hlavní strategické cíle, k jejichž dosažení musí věcné zaměření pro programové 

období 2014–2020 v ČR směřovat: 

1.) Vytvoření kvalitního podnikatelské prostředí, které podpoří 

konkurenceschopnost ČR na evropském i globálním trhu, povede k zakládání 

nových podniků, zvýší inovační schopnost stávajících podniků a posílí 

atraktivitu ČR pro domácí a zahraniční investory. 

2.) Zajištění inkluzívní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné 

uplatnění všech skupin obyvatelstva, zvýšení zaměstnanosti s důrazem 

na snížení počtu vyloučených skupin obyvatel a podpora kvalitních podmínek 

pro život obyvatel. 

Na základě identifikovaných problémů a potřeb rozvoje a v souladu s hlavními 

strategickými cíli byly stanoveny následující hlavní priority pro ČR pro programové 

období 2014-2020, které reflektují potřeby na národní i regionální úrovni.: 

1.) účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti 

zejména ohrožených skupin, 

2.) kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou 

a adaptabilní pracovní sílu, 

3.) výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném 

s aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům, 

4.) podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu 

a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství, 

5.) udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky 

a odpovídající obslužnost území, 

6.) transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní 

a regulační zátěže a účinně reagující na mimořádné události, 
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7.) sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně 

proti chudobě, 

8.) ochrana životního prostředí a krajiny a přizpůsobení se změně klimatu. 

Bližší údaje o financování jsou uvedeny v třetí kapitole, kde jsou taktéž popsány 

operační programy směřovány k řešení romské otázky. 
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4. Neziskový sektor v oblasti romské problematiky 

Finanční alokace směřující do České republiky z fondů ESIF pro programové 

období 2014-2020 je opět velká příležitost pro nestátní neziskový sektor, jak získat 

prostředky pro naplnění cílů konkrétních organizací. Finance se dají čerpat 

prostřednictvím operačních programů, a to buď na centrální a regionální úrovni, 

nebo v rámci tematických operačních programů.  

Následující kapitola se proto zabývá těmi operačními programy, prostřednictvím 

kterých půjde v následujících sedmi letech ovlivnit situace Romů na Českém území. 

Stejně tak se v této kapitole zaměřujeme na způsob, jakým se bude romská 

problematika řešit. 

Součástí je také analýza problematických okruhů při čerpání finančních 

prostředků v minulých programových obdobích na úrovni neziskového sektoru.  

4.1. Orientační rozdělení podpory Unie dle tematických cílů  

Na základě potřeb rozvoje a definovaných priorit financování, stejně tak s vazbou 

na Poziční dokument a Národní program reforem, byly nakonec v ČR vybrány 

k podpoře tyto tematické cíle: 

1. Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

2. Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT 

3. Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

4. Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích 

5. Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení 

6. Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání 

zdrojů 

7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 

infrastrukturách 

8. Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 

9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci 

10. Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy 

pro získání dovedností a do celoživotního učení 
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11. Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných subjektů 

a zlepšování účinnosti veřejné správy 

Výběr tematických cílů vyplývá z identifikovaných problémů a potřeb v rámci 

analytické části a z nich vyplývajících priorit financování ČR, z relevantních cílů 

strategie Evropa 2020, specifických doporučení Rady a souvisejících opatření 

Národního programu reforem.86 V příloze č. 7: Orientační rozdělení podpory 

poskytované Unií podle tematických cílů na vnitrostátní úrovni můžeme pro každý 

z ESI fondů z tabulky vyčíst rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílů 

a fondů. Pro potřeby této práce se opět zaměříme na tematické cíle Podpora udržitelné 

a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; Podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci a tematický cíl Investice do vzdělávání, 

odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností 

a do celoživotního učení. 

Pro tematický cíl č. 8:Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora 

mobility pracovních sil je z fondu EFRR vyčleněno 194 858 340,44 € 1, z fondu ESF 

pak 282 213 786,28 €. Dohromady se tedy pro otázku zaměstnanosti a podpory mobility 

pracovních sil počítá s částkou 1 477 072 126,72 €. 

Vyšší částky se pak pohybují v rámci oblasti tematického cíle č. 9:Podpora 

sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci, který je pro problematiku 

této práce vysoce validní. Z fondu EFRR bylo pro započaté období vyčleněno 

pro Českou republiku 806 546 323,72 €. O více jak 10 % bylo pro potřeby sociálního 

začleňování rozděleno v rámci ESF, a to konkrétně 892 779 801,96 €. Celkově pak bude 

možnost čerpat 1 699 326 125,68 €. 

Nejvyšší částky pak bude možno čerpat v okruhu tematického cíle č. 10: Investice 

do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností 

a do celoživotního učení. Fond EFRR nabízí pro následující rozpočtové období částku 

938 648 680,79 €. ESF pak pro tento okruh zájmů vyhradil pro následující rozpočtové 

                                                      
86

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 Česká republika. [online]. 

MMR [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4-

efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
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období 1 034 338 386,31 €, což celkově odpovídá 1 972 987 067,10 €, které mohou být 

čerpány v rámci zvyšování kvality vzdělávání v ČR pro období 2014-2020.  

Pro potřeby této práce a tedy řešení problematiky romské otázky v rámci kohezní 

politiky ČR jsou vysoce relevantní tři tematické cíle z celkových jedenácti. V rámci 

každého ze tří fondů, tedy fondů ESF, EFRR a EZFRV, jsou nicméně určeny jiné 

výsledky, které vycházejí z problematiky uvedené v druhé kapitole. V příloze 

č. 8:  Hlavní výsledky pro fondy EFRR a EFS pak nalezneme detailní rozdělení 

primárních výsledků pro každý konkrétní fond EFRR a EFS.  

4.2. Operační programy EU pro rozpočtové období 2014-2020 

Členská země EU může využívat zdroje evropských fondů pouze na základě 

vypracovaných a schválených operačních programů (OP), které se pro každé nové 

programové období připravují zvlášť. Realizace kohezní politiky se řídí principem 

programování, projekty jsou tedy k financování vybírány dle přesně stanovených 

kritérií. Mezi ty řadíme především fakt, zda pomáhají odstraňovat problémy 

identifikované ve strategických dokumentech. Zárukou tohoto přístupu jsou operační 

programy s prioritními osami sledujícími záměry politiky soudržnosti. Prospívá se tím 

ekonomice a společnosti v konkrétním regionu a zároveň i na celoevropské úrovni.  

OP se tedy dělí na prioritní osy, které specificky vymezují na účel, jakým mohou být 

finance přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále 

skládají z oblastí podpory, případně i z podoblastí podpory.87 

Řazení operačních programů v rámci celého systému pak můžeme přehledně 

sledovat v obrázku č. 3.1: Zařazení operačních programů dle strategických dokumentů. 

 

 

 

 

                                                      
87 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Strukturální fondy [online]. MMR [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Operacni-programy 
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Obrázek č. 3.1: Řazení operačních programů dle strategických dokumentů 

 

Zdroj: MMR 

 

4.3. Operační programy v rámci tematických cílů 

Celkový počet operačních programů byl radikálně snížen. Z nynějších 

26 operačních programů došlo k jejich snížení na osm. Tento, dá se říct radikální řez, by 

měl přispět k efektivnějšímu čerpání dotací. Finanční prostředky tedy půjde pro celé 

následující období čerpat z těchto tematických operačních programů
88: 

1. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

3. OP Doprava 

4. OP Životní prostředí 

5. OP Zaměstnanost 

6. Integrovaný operační program 

7. OP Praha – pól růstu ČR 

8. OP Technická pomoc 

                                                      
88Práce se dále nezaobírá operačními programy v gesci ministerstva zemědělství pro společnou 

zemědělskou politiku ani operačními programy v cíli Evropská územní spolupráce. 
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Operační programy pak navazují na konkrétní tematické cíle. K jejich naplňování 

směřuje realizace programů ESIF. Níže uvedená tabulka popisuje příslušné programy 

přispívající k naplnění jednotlivých tematických cílů. Vizuálně jsou pak odděleny 

operační programy relevantní pro problematiku romské otázky. 

 

Tabulka č. 3.1: Operační programy v návaznosti na tematické cíle 

TC Fondy Operační programy 

TC 1 EFRR, 

EZFRV 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Praha – pól růstu ČR 

Program rozvoje venkova 

TC 2 EFRR OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Integrovaný regionální operační program 

TC 3 EFRR, 

ENRF, 

EZFRV 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Integrovaný regionální operační program 

OP Rybářství 

Program rozvoje venkova 

TC 4 EFRR, FS, 

EZFRV 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP Životní prostředí 

Integrovaný regionální operační program 

OP Praha – pól růstu ČR 

Program rozvoje venkova 

TC 5 EFRR, FS, 

EZFRV 

OP Životní prostředí 

Integrovaný regionální operační program 

Program rozvoje venkova 

TC 6 EFRR, FS, 

ENRF, 

EZFRV 

OP Životní prostředí 

Integrovaný regionální operační program 

OP Rybářství 

Program rozvoje venkova 

TC 7 EFRR, FS OP Doprava 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Integrovaný regionální operační program 
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TC 8 ESF, EFRR, 

EZFRV 

OP Zaměstnanost 

Integrovaný regionální operační program 

OP Rybářství 

Program rozvoje venkova 

TC 9 ESF, EFRR, 

EZFRV 

OP Zaměstnanost 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Integrovaný regionální operační program 

OP Praha – pól růstu ČR 

Program rozvoje venkova 

TC 10 ESF, EFRR, 

EZFRV 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Integrovaný regionální operační program 

OP Praha – pól růstu ČR 

Program rozvoje venkova 

TC 11 EFRR, ESF OP Zaměstnanost 

Integrovaný regionální operační program 

Zdroj: Vlastní zpracování, data MMR 

 

Z tematických cílů č. 8, 9 a 10, které jsou dle předešlých popsaných kritérií 

vysoce relevantní pro řešení romské problematiky, vyplývá, že nejdůležitějšími 

operačními programy jsou OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělání. Dne 

28. listopadu 2012 bylo usnesením vlády ČR č. 867 schváleno vymezení operačních 

programů Evropského sociálního fondu OP Zaměstnanost v gesci MPSV, OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT. Z tohoto důvodu se bude práce dále zabývat těmito 

dvěma operačními programy.89 

 

 

 

                                                      
89MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Česká republika. [online]. Praha, 2014 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
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4.4. Operační program Zaměstnanost 

Operační program Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu 

pro období 2014-2020. Je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která 

vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních 

a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty. 

Řídicím orgánem operačního programu Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. 

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna uvedená a zpracovaná data této 

subkapitoly čerpána z programového dokumentu Operační program Zaměstnanost, 

verze z 23. dubna 2014.90 

OP Zaměstnanost tedy pokrývá oblasti podpory zaměstnanosti, rovných 

příležitostí žen a mužů,adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, 

sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných 

služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a veřejné správy. 

V rámci operačního programu Zaměstnanost jsou podporovány intervence ze tří 

tematických cílů pro Evropské strukturální a investiční fondy, a to konkrétně TC 8 

Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil, 

TC 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci a TC 11 

Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné 

veřejné správy. Pro potřeby této práce jsou tedy relevantní první dva ze tří zmíněných. 

Operační program Zaměstnanost vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, jež 

se zabývají podporou zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje 

s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní 

                                                      
90MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program 

Zaměstnanost 2014-2020: Verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení.  [online]. 2014, Praha 

[cit. 2014-05-10]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/file/8918/ 
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spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování 

a veřejné správy, přičemž program podporuje pouze intervence nehmotného charakteru. 

OP Zaměstnanost je tedy pro podporu z ESF funkčně rozdělen do pěti prioritních os. 

Jednotlivé prioritní osy navazují na tematické cíle pro Evropské strukturální a investiční 

fondy a korespondují s investičními prioritami ESF v programovém období 2014-2020. 

Struktura prioritních os OP Zaměstnanost je následující:  

• Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,  

• Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, 

• Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce, 

• Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, 

• Prioritní osa 5 Technická pomoc. 

Každá z těchto prioritních os pak svou náplní odpovídá jednomu tematickému cíli. 

Výjimkou je pouze prioritní osa 3. Pátá prioritní osa je pak v souladu s legislativním 

rámcem pro ESIF a zaměřuje se na podporu řízení a implementace celého operačního 

programu. Při implementaci prioritních os a tematických cílů se braly v úvahu 

i zkušenosti z předešlého období 2007-2013 pro operační program Lidské zdroje 

a zaměstnanost, kdy se ukázalo jako vhodné dále nekombinovat v rámci jedné prioritní 

osy intervence z více tematických cílů, jestliže to není nezbytně nutné. V následující 

tabulce lze sledovat detailní popis jednotlivých prioritních os v návaznosti na tematické 

cíle. 

 

Tabulka č. 3.2: Prioritní osy a jejich návaznost na tematické cíle OP Zaměstnanost 

Prioritní osa Tematický 

cíl 

Náplň 

Prioritní osa 1 TC 8 Zvýšení nezaměstnanosti 

Snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce, 

Slaďování soukromého a pracovního života, 

Rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, 

dovedností a kompetencí pracovníků; 

Zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 
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modernizace veřejných služeb zaměstnanosti; 

Zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky 

zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb; 

Realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti 

mládeže.  

Prioritní osa 2 TC 9 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce; 

Rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny 

a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby 

sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené;  

Podpora sociálního podnikání 

Podpora rozvojových strategií řízených na místní úrovni 

zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti 

lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování. 

Prioritní osa 3 

 

TC 8 

TC 9 

TC 11 

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce v oblastech 

přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby, 

včetně místních iniciativ zaměstnanosti; 

Mobility pracovní síly; 

Aktivní začleňování s cílem zvýšení zaměstnatelnosti 

a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy. 

Prioritní osa 4 TC 11 Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy;  

Snížení administrativní a regulatorní zátěže; 

Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. 

Prioritní osa 5 - Řízení; 

Implementace;  

Kontrola; 

Monitorování; 

Hodnocení a publicita. 

Zdroj: Vlastní zpracování, data MPSV 
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4.4.1. Finanční alokace OP Zaměstnanost 

OP Zaměstnanost byl připraven v rámci Pracovní skupiny pro programování 

na období 2014-2020, kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, 

nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. V rámci této skupiny 

bylo pro zvýšení efektivnosti vytvořeno dalších 5 pracovních podskupin.  

 

Tabulka č. 3.3: Podpora EU v rámci jednotlivých prioritních os OP Zaměstnanost 

Prioritní osa ESF (EUR) YEI (EUR) Celkem 

% část z 

celkové 

podpory 

Prioritní osa 1 - Podpora 

zaměstnanosti a adaptability 

pracovní síly 1 252 061 130 13 599 984 1 265 661 114 58,62 

Prioritní osa 2 - Sociální 

začleňování a boj s chudobou 636 641 253 0 636 641 253 30,00 

Prioritní osa 3 -Sociální inovace a 

mezinárodní spolupráce 42 442 750 0 42 442 750 2,00 

Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná 

správa 106 106 875 0 106 106 875 4,00 

Prioritní osa 5 - Technická pomoc 84 885 500 0 84 885 500 4,00 

2 122 137 508 13 599 984 2 135 737 492 

Zdroj: Vlastní zpracování, data MPSV 

 

Z tabulky lze tedy odvodit, že téměř celá finanční podpora pro operační program 

Zaměstnanost jde z Evropského strukturálního fondu. Celková částka činí 

4 271 474 984 €. Pro vizuální představu můžeme sledovat finanční rozložení v grafu 

č. 3.1: Podpora EU v rámci jednotlivých prioritních os OP Zaměstnanost. 
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Graf č. 3.1: Podpora EU v rámci jednotlivých prioritních os OP Zaměstnanost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. Data MPSV 

 

Pro konkrétní představu se zaměříme taktéž na procentuální rozdělení finanční 

alokace OPZ. 

 

Graf č. 3.2: Podpora Evropské Unie dle prioritních os – OP Zaměstnanost (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. Data MPSV 
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Nejvyšší část připadne na první prioritní osu Podpora zaměstnanosti 

a adaptability pracovní síly, kam se koncentruje téměř 60 % celkové částky, tedy 

1 265 661 114 mld. €.  Tato osa má však jako jediná ze všech pěti hned dva finanční 

zdroje, a to ESF a YEI. Finanční zdroje z YEI je nicméně poměrně zanedbatelný, jde 

o 1,07 % z celkové částky vyhrazené pro tuto osu. Peníze z tohoto fondu jsou navíc 

konkrétně určeny pro pátý investiční cíl této osy, tedy pro trvalé začlenění mladých lidí 

na trhu práce.  

Druhou nejvýznamněji finančně podpořenou osou je chronologicky druhá 

v pořadí, tedy PO s názvem Sociální začleňování a boj s chudobou. Zde se soustředí 

30 % z celkové částky, tedy 636 641 253 €. Společně s první osou tak tvoří základnu 

pro řešení romské problematiky v rámci následujícího rozpočtového období. 

Následující tři prioritní osy, tedy osa Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

(2 %), Efektivní veřejná správa (4 %) a Technická pomoc (4 %). Dohromady tyto tři 

zmiňované osy čerpají zhruba desetinu z celkového příspěvku Evropské Unie 

pro operační program Zaměstnanost. 

4.4.2. Investiční priority OPZ vhodné pro řešení romské otázky 

Z výše uvedeného tedy můžeme konstatovat, že téměř většinová část podpory 

Evropské unie v rámci operačního programu Zaměstnanost míří do první a druhé 

prioritní osy. Každá ze čtyř funkčních prioritních os se dále dělí na jednotlivé investiční 

priority, přičemž každá priorita obsahuje jeden nebo i více specifických cílů, jež jsou 

charakterizované tzv. společnými a specifickými výsledkovými indikátory, pro které byl 

stanoven cíl. Blíže se tedy podíváme na ty investiční priority, které by měly mít přímý 

efekt i na obyvatelstvo romské příslušnosti.  

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Pro tuto osu jsou relevantní investiční priority 1.1. a 1.5. Zbylé tři priority jsou 

rovněž využitelné, ale na základě problematiky popsané v první kapitole se svým 

charakterem řadí spíše k doplňkové části. Jde o eliminaci diskriminace žen na trhu 

práce, pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 

a o Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti 

a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce. 
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Investiční priorita 1.1.si za specifický cíl klade zvýšit míru zaměstnanosti 

podpořených osob. Zaměřuje se na přístup k zaměstnání pro ty, jež hledají zaměstnání 

a také neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu 

práce. Využity by měly být místní iniciativy na podporu zaměstnanosti a podpory 

mobility pracovníků. Výsledným indikátorem budou původně neaktivní účastníci, kteří 

po ukončení znovu začali hledat zaměstnání, účastníci, kteří získali kvalifikaci, také 

zaměstnaní bývalí účastníci, včetně OSVČ  a v neposlední řadě i bývalí účastníci, 

jejichž situace na trhu práce se zlepšila. 

Investiční priorita 1.5. má za úkol trvalé začlenění mladých lidí na trhu práce, 

a to zejména těch, kteří nemají zaměstnání nebo nejsou v procesu vzdělávání či vůbec 

neprocházejí odbornou přípravou. Zahrnuti jsou rovněž mladí lidé, kterým hrozí 

sociální vyloučení, a mladí lidé z marginalizovaných komunit. Tato investiční priorita je 

jako jediná ze všech financována z fondu YEI. Jako specifický cíl je zde určeno snížit 

míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob v regionu NUTS II Severozápad. 

Indikátor je v tomto případě stejný jako u investiční priority 1.1. 

Prioritní osa 2 – Sociální začleňování 

Jak již bylo uvedeno, tato osa je pro řešení romské otázky po dobu následujících 

sedmi let velmi podstatná. V rámci financování je pro tuto problematiku vyčleněno 

30 % z celkového příspěvku Unie pro OPZ. Tato prioritní osa se dále dělí na tři 

investiční priority. 

Investiční priorita 2.1. se zabývá aktivním začleňováním, včetně začleňováním 

s ohledem na podporu rovných příležitostí a na aktivní účast a zlepšení 

zaměstnatelnosti. Specifické cíle má pak hned dva. Tím prvním je zvýšit uplatnitelnost 

osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti 

a na trhu práce, přičemž indikátor je stejný jako v případě IP 1.1. a 1.5. Druhým 

specifickým cílem investiční priority 2.1. je rozvoj sektoru sociální ekonomiky. 

Mezi společné specifické indikátory u tohoto specifického cíle řadíme zaměstnané 

bývalé účastníky, včetně OSVČ a bývalé účastníky, jejichž situace na trhu práce 

se zlepšila. 

Investiční priorita 2.2. se zaměřuje na zlepšování přístupu k dostupným, 

udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb 
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obecného zájmu. Specifické cíle se opět dělí na dva. Tím prvním je zlepšení kvality 

a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících 

služeb podporujících sociální začleňování. Indikátorem pro tento cíl jsou účastníci, kteří 

získali kvalifikaci po ukončení své účasti a následné využívání podpořených služeb. 

Druhým specifickým cílem, který ovšem není primární pro oblast romské problematiky, 

je zvýšení kvality péče o duševní zdraví a udržitelnost systému zdravotnictví cílenou 

podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí. 

Investiční priorita 2.3. se pak zaměřuje na komunitně vedené strategie místního 

rozvoje. Jejich cílem je lepší zapojení lokálních aktérů do řešení konkrétních problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Indikátor je 

v tomto případě opět stejný jako u popsaných IP 1.1. a 1.5. 

Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Finanční alokace této osy je v komparaci s předešlými dvěma poměrně 

zanedbatelná, jelikož jde o pouhá 2 % z příspěvku Evropské unie pro OP Zaměstnanost. 

Investiční priorita zde není blíže charakterizována, nicméně se kryje s třemi 

tematickými cíly – TC 8 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce v oblastech 

přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ 

zaměstnanosti; TC 9 Mobility pracovní síly a TC 11 Aktivní začleňování s cílem 

zvýšení zaměstnatelnosti a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy. Specifickým 

cílem je v tomto případě nárůst efektivity sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 

v tematických oblastech OPZ. Za indikátor pak považujeme počet validních 

experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů, účastníky, kteří 

získali kvalifikaci po ukončení své účasti a také počet podpůrných institucí, jež fungují 

i po ukončení podpory. 

Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa  

Tato prioritní osa opět patří mezi ty, jejichž podíl z celkového příspěvku unie je 

poměrně nízký, tedy 5 %. Současně je zde vyčleněna pouze jedna investiční priorita. 

Investiční priorita 4.1. se zabývá investicemi do institucionální kapacity 

a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní 
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úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Specifickým cílem 

je zde zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy. 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

Tato prioritní osa je pouze doplňková, řadící se za její čtyři funkční sestry. Proto 

nemá ani tematický cíl, ani investiční prioritu. Úkolem tohoto čtyřprocentního podílu 

financí je v rámci jediného specifického cíle zajistit řádnou implementaci OPZ 

prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci 

programu. 

Ke dni odevzdání diplomové práce se předpokládalo, že návrh dokumentu OP 

Zaměstnanost bude vládě ČR předložen ke schválení do konce června 2014. Poté bude 

OP Zaměstnanost zaslán Evropské komisi, čímž bude zahájeno formální vyjednávání 

daného operačního programu.  

4.5. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Stejně jako tomu bylo u OP Zaměstnanost, i v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR (MŠMT), se v započatém sedmiletém programovém období 

2014-2020 budou dát čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie 

(EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice 

založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 

výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.91 

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna uvedená a zpracovaná data této 

subkapitoly čerpána z programového dokumentu Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (aktuální verze k 5. 5. 2014).92 

                                                      
91 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. OP Výzkum, vývoj a vzdělání 

období 2014-2020. [online]. Praha. 2014 [cit. 2014-05-17]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy/op-vvv 
92MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělání 2014-2020: Verze k 5.5. duben 2014. [online]. Praha. 2014. [cit. 2014-05-18]. Dostupné z: 

http://www.esfcr.cz/file/8918/ 



85 
 

OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek 

pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu 

rovného přístupu ke vzdělávání. Za cíl si taktéž klade snížit rizika neúspěchu mladých 

lidí ve vzdělání, ta totiž následně vysoce ovlivňuje celý jejich profesní i soukromý život. 

OP VVV má mimo jiné podporovat zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné 

přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity 

a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání 

a odborné přípravy. 

Díky pravidelnému mezinárodnímu srovnání lze říci, že zdaleka nejlepších 

výsledků dosahují právě ty vzdělávací systémy, které dokážou propojit rovnost 

v přístupu k edukaci s jeho kvalitou a každému žáku, bez ohledu na jeho osobní 

nebo sociálně-ekonomické okolnosti, tedy bez ohledu na podmínky, z nichž pochází, 

umožnit naplnit jeho potenciál. Posílení rovného přístupu ke vzdělávání je klíčovým 

úkolem vzdělávacího systému ČR. V rámci OP VVV se v následujícím období bude 

aplikovat intervence v této oblasti, konkrétní změny pak připadnou na systémové 

změny, jež se vybudovaly v předešlém sedmiletém období. 

Klíčovým principem OP VVV je tedy rozvoj lidských zdrojů pro znalostní 

ekonomiku v sociálně soudržné společnosti a je opět podporován intervencemi v rámci 

prioritních os, jako je tomu i u OP Zaměstnanost. Na tento cíl pak navazuje druhý, a to 

téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje 

klíčový vstupní faktor. Na tyto pak naváží systémové změny. Oblasti intervencí OP 

VVV proto zahrnují:  

• podporu rovnosti a kvality přístupu ve vzdělávání, 

• rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, 

• posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.  

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání jsou podporovány 

intervence ze tří tematických cílů pro Evropské strukturální a investiční fondy, a to 

konkrétně TC 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, TC 9 Podpora 

sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci a TC 10 Investice 

do vzdělávání, školení, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností 

a do celoživotního učení. Jak můžeme sledovat, TC 9 se kryje s výše uvedenými 
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tematickými cíly OP Zaměstnanost. Pro potřeby této práce jsou nadále podstatné 

především poslední dva tematické cíle, s důrazem na TC 9. 

OP Výzkum, vývoj a vzdělání je tedy pro podporu z ESF funkčně rozdělen do čtyř 

prioritních os. Jednotlivé prioritní osy navazují na tematické cíle pro Evropské 

strukturální a investiční fondy a korespondují s investičními prioritami ESF 

v programovém období 2014-2020. 

Struktura prioritních os OP Výzkum, vývoj a vzdělání je následující:  

1. Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum  

2. Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj  

3. Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání  

4. Prioritní osa 4 Technická pomoc 

Každá z prioritních os opět svou náplní odpovídá jednomu tematickému cíli. 

Výjimkou je pouze prioritní osa 3, která současně kombinuje cíle dva. Poslední prioritní 

osa se stejně jako u OPZ zaměřuje na podporu řízení a implementace celého operačního 

programu. Při implementaci prioritních os a tematických cílů se braly v úvahu 

i zkušenosti z předešlého období 2007-2013 u programů OP Vzdělání 

pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovaci. V následující tabulce lze 

sledovat detailní popis jednotlivých prioritních os v návaznosti na tematické cíle. 

 

Tabulka č. 3.4: Prioritní osy a jejich návaznost na tematické cíle OP Vývoj, 
výzkum a vzdělání 

Prioritní osa TC Náplň 

Prioritní osa 1 TC 1 Zvýšení zaměstnanosti ve VaV, 

zvýšení zastoupení žen a zahraničních odborníků,  

zvýšení účasti v mezinárodních programech a počtu 

špičkových výsledků, 

internacionalizace výzkumných týmů, 

investice do výzkumných center a infrastruktury v Praze,  

spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou,  
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popularizace výzkumu.  

Prioritní osa 2 TC 10 Poměr vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let 

ve výši 32 % do roku 2020,  

zvyšování kvality, excelence a relevance činností VŠ a 

diverzifikace vysokého školství,  

zlepšení systému akreditace a financování VŠ,  

podpora profesního rozvoje pedagogických a dalších 

pracovníků ve vzdělávání. 

Prioritní osa 3 

 

TC 9 

TC 10 

Zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání pro co největší 

počet osob se zdravotním postižením, 

vyšší spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních organizací 

zabývajících se vzděláváním, se sociálními službami a 

rodinou dítěte, 

realizace podpůrných pedagogických a preventivních 

opatření nástroji pro sledování a rozvoj pokroku žáků se 

SVP,  

podpora sociálně znevýhodněných žáků při prevenci 

předčasných odchodů a usnadnění jejich přechodu na trh 

práce, 

zlepšený systém poradenství, 

zlepšení sociální integrační role ZŠ a rovného přístupu ke 

vzdělání.  

Prioritní osa 4 - Řízení, 

implementace,  

kontrola, 

monitorování, 

hodnocení a publicita. 

Zdroj: Vlastní zpracování, data MŠMT 

 

4.5.1. Finanční alokace OP Vývoj, výzkum a vzdělání 

Zdroje finanční alokace OP Výzkum, vývoj a vzdělání pro rozpočtové období 

2014-2020 jsou rozděleny mezi dva fondy. A to EFS a ERFD. Jak můžeme registrovat 
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v tabulce č. 3.5: Procentuální poměr rozdělení finanční alokace mezi fondy ERDF a 

ESF, lze vysledovat snahu poměrně rovnoměrně rozdělit finanční prostředky mezi 

všechny tři osy s cílem extrémně nekombinovat zdroje.  Výjimkou je Prioritní osa 2 - 

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, kdy byly finanční 

prostředky rozděleny mezi oba fondy na 56,46 % a 43,54 %. 

 

Tabulka č. 3.5: Procentuální poměr rozdělení finanční alokace mezi fondy 
ERDF a ESF 

Prioritní osa ERDF ESF 

Prioritní osa 1 - Posilování 

kapacit pro kvalitní výzkum 100 0 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých 

škol a lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj 56,46 43,54 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 0 100 

Prioritní osa 4 - Technická pomoc 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování, data MŠMT 

 

Jak můžeme sledovat v detailnějším rozdělení finančních prostředků v tabulce 

č. 3.6: Podpora Evropské unie v rámci jednotlivých prioritních os OP Vývoj, výzkum 

a vzdělání, z fondu ERFD je pro OP VVV přiděleno 1 547 713 286 EUR, o něco méně 

pak z fondu EFS, a to konkrétně 1 231 887 285. Celková částka určená pro Vývoj, 

výzkum a vzdělání pro období 2014 až 2020 tedy činí 2 779 600 571 EUR. 
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Tabulka č. 3.6: Podpora Evropské unie v rámci jednotlivých prioritních os 
OP Vývoj, výzkum a vzdělání 

Prioritní osa ERDF (EUR) ESF (EUR) 
Celkem 

(EUR) 

% část z 

celkové 

podpory 

Prioritní osa 1 - Posilování 

kapacit pro kvalitní výzkum 
1 006 198 263 0 1 006 198 263 36,20 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých 

škol a lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj 

431 227 827 332 609 567 76 3837 394 27,50 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup 

ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

0 899 277 718 899 277 718 32,35 

Prioritní osa 4 - Technická pomoc 110 287 196 0 110 287 196 4,00 

1 547 713 286 1 231 887 285 2 779 600 571 

Zdroj: Vlastní zpracování, data MŠMT 

 

Graf č. 3.3: Podpora Evropské unie v rámci jednotlivých prioritních os OP Vývoj, 
výzkum a vzdělání 

 
   Zdroj: Vlastní zpracování, data MŠMT 
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Graf č. 3.4: Podpora Evropské Unie dle priorit
a vzdělání (%) 

Vlastní zpracování, data MŠMT

 

Nejvyšší část podpory Unie p

pro kvalitní výzkum, a to 36,20 % z

zdrojů pro výzkum a vývoj pak bude mít p

připadne na třetí prioritní osu s

primárnímu a sekundárnímu vzd

z celkové částky.93 

4.5.2. Investiční priority OP VVV vhodné pro 

Z výše uvedeného tedy m

třech funkčních osách pom

pak opět dále dělí na jednotlivé investi

stejně jako u OPZ vykazuje jeden nebo i více specifických cíl

charakterizované tzv. spole

                                                     
93 Alokace PO 4 je v souladu s 

alokace odpovídající limitu na technickou pomoc je dána vyšší administrativní náro

oblasti VaV a vzdělávání a vyplývající z p

aktivit. Ve vazbě na zkušenosti z

příjemců při realizaci projektů

dekomitmentu. 

90 

: Podpora Evropské Unie dle prioritních os – OP Vývoj, výzkum 

Vlastní zpracování, data MŠMT 

část podpory Unie připadne na první prioritní osu Posilování kapacit 

kvalitní výzkum, a to 36,20 % z celku. Druhá osa Rozvoj vysokých škol a lidských 

 pro výzkum a vývoj pak bude mít přiděleno 27,50 % z celkové 

řetí prioritní osu s názvem Rovný přístup ke kvalitnímu p

primárnímu a sekundárnímu vzděláváním. Technická pomoc bude kryta 4,00 % 

ční priority OP VVV vhodné pro řešení romské otázky

výše uvedeného tedy můžeme konstatovat, že finanční alokace je ve 

ních osách poměrně rovnoměrně rozdělena. Každá z pěti prioritních os se 

ělí na jednotlivé investiční priority, přičemž každá priorita obsahuje 

OPZ vykazuje jeden nebo i více specifických cíl

společnými a specifickými výsledkovými indikátory. Blíže 

              
Alokace PO 4 je v souladu s čl. 119 obecného nařízení vyčleněna na 4 % prostředk

alokace odpovídající limitu na technickou pomoc je dána vyšší administrativní nároč

lávání a vyplývající z předpokládaného velkého množství projektů

 na zkušenosti z předchozího období bude nutné využít větší % prostř

i realizaci projektů, především ve vazbě na snížení procenta nesrovnalostí a snížení rizika 

36,20

27,50

32,35

4,00

OP Vývoj, výzkum 

 

na první prioritní osu Posilování kapacit 

celku. Druhá osa Rozvoj vysokých škol a lidských 

celkové částky. 32,50 % 

kvalitnímu předškolnímu, 

láváním. Technická pomoc bude kryta 4,00 % 

ešení romské otázky 

ční alokace je ve všech 

pěti prioritních os se 

emž každá priorita obsahuje 

OPZ vykazuje jeden nebo i více specifických cílů, jež jsou 

sledkovými indikátory. Blíže 

na na 4 % prostředků OP VVV. Váha 

alokace odpovídající limitu na technickou pomoc je dána vyšší administrativní náročností projektů v 

edpokládaného velkého množství projektů a počtu výzev a 

ětší % prostředků na podporu 

 na snížení procenta nesrovnalostí a snížení rizika 

1

2

3

4
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se opět zaměříme na ty investiční priority, které jsou využitelné především 

pro problematiku romské menšiny.  

Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Tato prioritní osa zahrnuje pouze jedinou prioritní investici, a to Posilování 

výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu 

a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem 

celoevropského zájmu. V tomto případě jsou zahrnuty dva specifické cíle - Posílit 

excelenci ve výzkumu a Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost.  

Indikátory zde pak budou počty účastí podpořených výzkumných týmů 

realizovaných v zahraničních programech mezinárodní spolupráce, odborné publikace 

výzkumníků, mezinárodní patentové přihlášky, míra využívání modernizované 

infrastruktury a další. 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

I v tomto případě je aplikován pouze jedna investiční priorita, a to Zlepšování 

kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména 

v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání. 

Specifických cílů je v tomto případě hned pět.  

1.) Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby 

trhu práce a společnosti  

2.) Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky 

znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní 

neúspěšnosti  

3.) Zkvalitnit podmínky pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách  

4.) Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického 

řízení vysokých škol  

5.) Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů 

v oblasti výzkumu a vývoje 

Mezi indikátory pak řadíme například podíl studijních oborů majících povinné 

absolvování odborné praxe po dobu alespoň 3 měsíců, podíl studijních programů 
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vyučovaných v cizím jazyce, počet VŠ s novými produkty podpory studentů, počet 

vysokých škol s novými produkty celoživotního vzdělávání i jiné.  

Pro potřeby této práce je pak relevantní druhý specifický cíl této investiční priority - 

Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky 

znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti. 

Z šetření vyplynulo, že je podíl studentů se specifickými potřebami při participaci 

ve vysokoškolském vzdělávání výrazně nižší, než jaký je jejich podíl v nižších stupních 

vzdělávání. Jako možnou příčinu tohoto stavu OP VVV uvádí fakt, že studenti 

se specifickými potřebami jsou znevýhodněni již ve snaze dostat se na VŠ, 

nebo se z důvodu vlastního přesvědčení o znevýhodnění na schopnost studovat 

ani o vysokoškolské studium nepokoušejí. Výsledkem plánovaných intervencí tak 

jednak má být zlepšení dostupnosti vysokoškolských poradenských a asistenčních 

služeb a taktéž revize a adaptace studijního prostředí pro zájemce o studium, s důrazem 

na osoby se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin. 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání  

Tato prioritní osa je pro problematiku romské otázky jednou z klíčových. 

Nespravedlivost a nerovnost omezující šance jednotlivých dětí a žáků využít jejich 

vzdělávací potenciál má negativní vliv na kvalitu jejich života i uplatnění na trhu práce 

a ve společnosti. Projevuje se velmi často v předčasném odchodu osob se SVP 

ze vzdělávacího systému. Podstatou řešení je podpora sociálního začleňování, boj 

proti chudobě a diskriminaci, v souladu s TC 9. Mezi nástroje řešící tuto problematiku 

by měla v neposlední řadě patřit možnost okamžité intervence, a to především 

v lokalitách a u cílových skupin s nejtěžší situací. Investiční priority jsou v tomto 

případě dvě.  

1.) Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí  

Tato investiční priorita má pouze jediný specifický cíl - Vzdělávání k sociální 

integraci dětí a žáků se SVP. Potřeba je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu 

vzdělání pro každého jedince už na úrovni místních plánů rozvoje vzdělávání v obcích 

se sociálně vyloučenými lokalitami. Potřebná je také podpora spolupráce škol, 

zřizovatelů, rodičů a veřejnosti pro inkluzívní vzdělávání. Nutné je také sociální 
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začlenění těchto jedinců, a to jejich aktivizací ve školách, zapojením do neformálního 

a zájmového vzdělávání, podporou na SŠ a při přechodu ze školy do práce a zajištěním 

kvalitní výchovy a vzdělávání v institucích výchovné péče. 

Bude tedy nutné zvýšit počet proinkluzívně nastavených běžných škol a školských 

zařízení, také zvýšení účasti dětí se SVP na kvalitním předškolním vzdělávání a rozvoj 

systému včasné peče o ohrožené děti z vyloučených lokalit. Taktéž je potřeba cílit 

na zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického 

poradenství. Taktéž se budou muset začít zavádět tranzitní programy přechodu ze školy 

do práce pro žáky se SVP a vzděláváni rodičů těchto dětí a žáků. 

2.) Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora 

rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, 

k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního 

a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu 

Tato investiční priorita zahrnuje 5 specifických cílů: 

1.) Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu 

dětí na ZŠ 

Cílem je zlepšení úrovně předškolního vzdělávání a spolupráci MŠ a prvního 

stupně ZŠ. Kvalitu předškolního vzdělávání zásadně ovlivňuje kvalita 

předškolního pedagoga. SC 1 se proto zaměřuje na profesní podporu 

pedagogů. 

2.) Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Cílem je, aby učitelé dokázali každého žáka primárního i sekundárního 

vzdělání vést k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu tak, aby jej 

rozvíjel nejen pro osobní a společenský život, ale i pro trh práce. Docílit toho 

stavu by se mělo prostřednictvím individuální podpory žáků, vzájemného 

učení a dalšího vzdělávání pedagogů.  

3.) Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

Cílem je zvýšení úrovně strategického přístupu k vedení, sdílení idey 

o kvalitě ve vzdělávání a budování kultury hodnocení výsledků vzdělávání. 

To vše pak na všech úrovních vzdělávacího systému 

4.) Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 

pracovníků 
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Cílem je zvýšení kvality přípravy učitelů a usnadnění jejich adaptačního 

období. 

5.) Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 

relevance pro trh práce 

Cílem je podpořit motivaci mládeže ke studiu technických a přírodovědných 

oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit 

jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je pak zkvalitnění 

podmínek pro vzdělávání dospělých. 

Prioritní osa 4 – Technická pomoc 

Specifické cíle jsou zde stanoveny za účelem poskytování podpůrných aktivit 

nezbytných pro účinnou realizaci OP VVV. Jejich východiskem jsou zdroje získané 

v průběhu implementace předcházejících operačních programů. Jedná se především o ty 

lidské zdroje, jejichž kvalifikace se v období 2007-2013 zvýšila, o infrastrukturu včetně 

vybavení a systémů, analýz, evaluací, informačních kanálů, ověřených postupů 

a příkladů dobré praxe. Specifické cíle tedy jsou Zajištění efektivní administrace 

a Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity. 

Diplomová práce operuje s poslední vydanou verzí OP Výzkum, vývoj 

a vzdělání, ze dne 5.5.2014. Programový dokument byl na konci dubna projednán 

v pracovních skupinách Vzdělávání a Výzkum a vývoj a vysoké školy a následně byl 

na začátku května projednán Řídícím výborem operačního programu a na úrovni vedení 

MŠMT. Aktuálně je tato verze dokumentu předkládána do meziresortního 

připomínkového řízení. 

4.6. Neziskový sektor 

          V dokumentech, které se vztahují k systému implementace a administrace 

operačních programů lze reflektovat snahu zjednodušit a zprůhlednit administrativu 

spojenou s předkládáním a řízením projektů. Ta byla sice již deklarována pro období 

2007-2013, bohužel v reálném povedení nedošlo k naplnění této myšlenky. Například 

v rámci programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho priority na podporu 

rozvoje středního a vyššího odborného technického školství a spolupráce 

s průmyslovými podniky. Výzvy byly v tomto případě rozděleny do dílčích výzev 

administrovanými krajskými úřady, a přestože měly všechny mít jednotná metodická 
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pravidla, v praxi se jejich výklad často lišil. 

          Cílem pro období 2014-2020 je především zavedení potřebného jednotného 

metodického prostředí a zjednodušení řady procesů. Národní orgány deklarují

zjednodušení administrativních postupů, snadnější orientaci žadatele nebo příjemce 

v systému přidělování evropských dotací, zlepšení komunikace mezi žadatelem 

nebo příjemcem a poskytovatelem dotace, jednotná a srozumitelná pravidla, zavedení 

jednotné terminologie napříč celým systémem implementace, zkrácení administrativních 

lhůt a úprava legislativního prostředí vedoucí k jednodušší administrativě.94 

          V praxi je potřeba takových opatření, které napomohou žadateli nebo příjemci 

jednoznačně a závazně vyložit pravidla, podle kterých se má řídit ve sjednocených 

operačních programech. Podle grantových agentur by práci žadatelům, 

tak poskytovatelům dotace ve většině případů ulehčilo dvojkolové předkládání projektů, 

kdy je v prvním kole žádosti ověřena průchodnost projektu a žadatele po stránce jeho 

přijatelnosti. Přínosem by byla také určitá mírná tolerance nedostatků a možnost 

průběžné nápravy, což v uplynulých obdobích nebylo možné. Nutná je taktéž celková 

elektronizace projektů. Nejen české, ale také ostatní zahraniční instituce členských 

států, mají obdobné problémy. Například možnost účtování nepřímých výdajů není 

v jednotlivých zemích automatická.Od programového období 2014-2020 lze sice 

očekávat snížení finančního objemu dotační podpory a zvýšení podílů programů, 

které pracují s mechanismem zvýhodněných půjček a garancí. 

          Značným problémem je ovšem pokřivený poradenský systém na území ČR95: 

1.) „Zlatokopecké“ poradenské firmy - jde o firmy, které nabízejí nerealisticky 

nízkou cenu za poradenské služby. Dovedou sice projekt do fáze schválení, 

nicméně samotná realizace má téměř nulovou šanci na úspěch. 

2.) Sesterské společnosti - poradci zakládají sesterské společnosti, aby vyhrály jimi 

nastavená výběrová řízení. 

3.) Firmy neoprávněně se prezentují oficiálním logem poskytovatelů dotací. 

4.) Firmy, které jsou přes politické strany propojeny se schvalovatelem dotací. 

                                                      
94Co přinese další rozpočtové období 2014 - 2020. Dotaceonline.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-19]. 

Dostupné z:http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=programovaciobdobi2014-2020 
95Tendry na zakázku. Ale koho?. KRÁLOVÁ, Táňa. Bezkorupce.cz [online]. 23.6.2008 [cit. 2014-05-19]. 

Dostupné z:http://www.bezkorupce.cz/blog/2008/06/23/tendry-na-zakazku-ale-koho/ 
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5.) Nízká transparentnost mechanismu schvalování. 

6.) Nastavená nesplnitelná nebo navzájem se vylučující pravidla - především 

u neinvestičních programů a programů řízených z regionální úrovně byla 

pravidla nastavena tak, že nešlo podmínky programu splnit: vzájemně se totiž 

vylučovala.  

7.) Absence mechanismů pro okamžité přezkoumání pochybných projektů. 

8.) Absence sankcí pro tyto pochybné projekty. 

          Tyto problémové oblasti se rozvinuly až v uplynulém programovém období 

2007-2013, kdy byl České republice přislíben zhruba čtrnáctinásobek prostředků, než 

v období 2004 až 2006. Podle průzkumů společnosti Grant Advisor bylo v tomto období 

možné monitorovat zhruba stejně velký nárůst poradenského trhu. 

          Na rozdíl od ČR trh poradenských firem v Nizozemsku a Velké Británii je 

podstatně průhlednější, na trhu působí v přepočtu na disponibilní dotace podstatně méně 

firem, avšak s vyšším počtem specializovaných zaměstnanců, s dlouhodobou zkušeností 

v oboru, s vyšší odpovědností za odvedenou práci a odměnou založenou na podpoření 

a proplacení projektu. Předpokladem nápravy českého systému se tak může stát 

sjednocení metodiky výběru projektů i poradců. 
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5. Závěr 

Romové v Evropě žijí zhruba od 9. století našeho letopočtu. Jejich historie 

na tomto kontinentě je však po celou tu dobu poměrně neútěšná. Od nepaměti byli 

pronásledování a utlačováni. Přesto si udrželi kulturní identitu v podobě vlastního 

jazyka, nepsaných zákonů, zvykových obyčejů i hodnotového zaměření. Majoritní 

společnost však v Romech vidí pouze občany, kteří jsou takzvaně nepřizpůsobiví 

a problémoví. V České republice, kde Romové tvoří nejpočetnější menšinu, se pak 

stávají terčem poměrně rozsáhlé diskriminace, a to nejen na trhu práce, ale i v dalších 

oblastech sociálního života. 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat možnosti, které přináší nová Politika 

soudržnosti pro rozpočtové období 2014-2020 v oblasti romské tématiky. Jednalo 

se tedy o vysoce aktuální téma, kdy bylo potřeba reflektovat živé dokumenty jak 

na úrovni národní, tak i evropské.  

Stěžejním dokumentem pro Politiku soudržnosti aplikovanou v českých 

podmínkách, je Dohoda o partnerství. Ta určuje, jakým způsobem bude moci který stát 

čerpat prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů pro započaté 

sedmileté programové období. V návaznosti na tento dokument, který musí současně 

korespondovat jak se strategiemi národními, tak i evropskými, se tvoří pro každý 

příslušný resort operační programy, které detailně určují prioritní cíle, kam budou 

finanční prostředky směřovány.  

Romská exkluze obsahuje několik proměnných, které vedou k postavení Romů 

a celkovému napětí ve společnosti. Tyto determinanty lze dělit na vnější a vnitřní. 

Mezi vnější řadíme prostorovou segregaci, diskriminaci na trhu práce, segregaci 

romských dětí mimo hlavní vzdělávací proud a mediální obraz romské menšiny. 

Do vnitřních determinant lze zahrnout rodinné vztahy, způsob myšlení, uvažování 

a jednání a finanční negramotnost. V možnostech politiky soudržnosti by pak mělo být 

ovlivnit vnější determinanty tak, aby tento tlak zvenku postupně dokázal formovat 

i vnitřní podmínky. 

Z deskripce romské otázky v první kapitole této práce lze vyvodit, že hlavními 

oblastmi, které způsobují sociální exkluzi a nízkou životní úroveň Romů, a na které by 
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se měla kohezní politika při řešení této otázky zaměřit, jsou vzdělání a zaměstnanost. 

Po identifikaci tohoto problému a deskripci fungování kohezní politiky, proto práce 

v dalších kapitolách poukazuje na řešení těchto okruhů zprvu na úrovni Partnerské 

dohody, a poté v rámci příslušných operačních programů. 

Na základě uvedených dat lze konstatovat, že nízká úroveň vzdělání, kdy romské 

děti čelí školské segregaci, vedou v pozdějším věku k jejich nízké uplatnitelnosti na trhu 

práce. Nepotýkají se tak pouze s diskriminací v rámci jejich etnické příslušnosti, 

ale také s nízkými počátečními investicemi do jejich lidského kapitálu, kdy v budoucnu 

nemají příslušné vzdělání, které by mohly zúročit, a na základě těchto dovedností pak 

multiplikovaly efekt pro dosažení vyšší životní úrovně. Druhou stránkou mince je 

bohužel fakt, že Romové dlouhodobě nedoceňují význam vzdělání pro své děti, jelikož 

na základě vlastní zkušenosti nejsou dále motivování k vzdělání jakožto ekonomické 

investici do budoucna. Významný podíl na nedostatečné vzdělanosti romské populace 

má také jazyková bariéra. Slovní zásoba romských děti při započetí školní docházky je 

chudá, děti většinou z finančních důvodů nenavštěvují ani předškolní zařízení. 

Přestože Evropský soud v roce 2007 přikázal České republice zrušit tzv. zvláštní 

školy, k faktické systémové změně nedošlo. Česká republika si s tímto nařízením 

poradila po svém, zvláštní školy přejmenovala na praktické. Díky tomu také čelí vysoké 

kritice ze strany Evropské unie. V rámci otázky vzdělávání romského žactva existuje 

hned několik bariér – na jedné straně nízká kapacita učitelů pro individuální přístup 

ke specifickým potřebám jednotlivých žáků, na druhé pak nulová motivace romských 

rodičů posílat své potomky do klasické školy. Děti nejsou navyklé klasickému českému 

přístupu ve vzdělání, již v raném věku čelí etnické diskriminaci ze strany svých 

spolužáků a současně nejsou motivovány vidinou kvalitního života, jež by jim edukace 

přinesla, jelikož jim chybí vzor v rodině. Zde se dostáváme ke generačnímu problému, 

kdy je téměř nemožné vystoupit ze začarovaného kruhu. 

V Dohodě o partnerství je pro tento okruh vymezeno řešení především v rámci 

národní rozvojové priority Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému 

péče o zdraví, kdy dohoda reflektuje, že vzdělávací systém ČR není schopen vyrovnávat 

handicapy znevýhodněných žáků a studentů a celkově rozvíjet jejich individuální 

potenciál. Stěžejním brzdícím faktorem je pak podle dokumentu nedostatečné 
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soustředění na pokrok a výsledky žáků ze strany vedení škol a špatně identifikované 

vzdělávací potřeby. 

Na popsané problémy pak navazuje Operační program Vývoj, výzkum 

a vzdělání, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V tomto 

dokumentu se apeluje především na rovný přístup ke vzdělání, jelikož 

dle mezinárodního srovnávání dosahují nejlepších výsledků právě ty vzdělávací 

systémy, které dokážou propojit rovnost v přístupu k edukaci s jeho kvalitou a současně 

každému žákovi, bez ohledu na jeho osobní nebo sociálně-ekonomické okolnosti, 

tedy bez ohledu na podmínky, z nichž pochází, umožnit naplnit jeho potenciál. V rámci 

třetí prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání bude z Evropského sociálního fondu čerpat 

899 277 718 EUR. Celkově je pro tento operační program vymezeno pro následující 

sedmileté období 2 779 600 571 EUR 

Jako slabinu řešení rovného přístupu ke vzdělání lze nicméně považovat fakt, 

že dokument nepřichází s žádnou větší systémovou změnou ani nevyvíjí podstatný tlak, 

díky němuž by byly instituce nuceny modernizovat svůj přístup. Jedním ze skrytých, 

avšak podstatných problémů v rámci segregace školství mohou být i zastaralé metody 

psychologicko-pedagogických poraden, na základě jejichž posudků jsou děti posílány 

do praktických škol. Zde se vychází z testů inteligence, o nichž je však všeobecně 

známo, že pracují s veličinami statickými a neberou v potaz složku zkušenostní. Děti 

jsou pak mnohdy posílány do praktických škol, protože i když jsou chytré, jejich 

sociální inteligence není rozvinuta natolik, aby vhodně reagovaly na jednotvárně 

nastavené testy IQ.  

Současně dle posouzení autorky práce ve školách chybí oproti vzorům 

v západních zemích, na kterých OP VVV poukazuje při mezinárodním srovnání a kde 

neexistuje segregované školství, vyšší kapacita pedagogů. Je tedy potřeba zajistit takové 

množství kvalitních učitelů, aby byli schopni individuálního přístupu k dětem 

se speciálními potřebami. Možností by tedy mohla být změna v zavedení asistentů 

pedagogů i v soudobém školském systému. Současně je potřeba dalšího vzdělání 

pro české pedagogy tak, aby dokázali vhodně rozvíjet děti s těmito speciálními 

potřebami, resp. handicapem sociálního vyloučení. Operační program Vývoj, výzkum 

a vzdělání vyčlenil pro zkvalitnění rovného přístupu ve vzdělání poměrně vysoké 
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prostředky, nyní je však třeba, aby sítě sociálních služeb a neziskové organizace ruku 

v ruce vyvinuly tlak na místní municipality.  

Druhou oblastí, která je pro otázku romské menšiny vysoce relevantní, je jejich 

zaměstnatelnost a uplatnění na trhu práce. Tato navazuje na problematiku vzdělávání, 

jelikož Romové, jejichž investice do lidského kapitálu je poměrně nízká, nemají jak 

v budoucím životě zúročit minimum, které se naučili. Mnohdy pouze dokončí základní 

vzdělání a díky nízké motivace ze strany rodiny a blízkého okolí, špatných vzorů 

i odmítání majoritní společností, selhávají ve tvorbě hodnot ve společnosti a především 

při uplatnění na trhu práce, kde vládne silná diskriminace. 

Dohoda o partnerství tak vyčleňuje národní rozvojovou prioritu Zvýšení 

ekonomické konkurenceschopnosti, která se taktéž zabývá disfunkčními oblastmi 

na trhu práce. Přestože se v Dohodě hned několikrát podtrhuje nutnost podpory 

provázanosti řešení problémů v oblasti sociálního začlenění a trhu práce, nepřichází 

dokument s řešením specifikovaným konkrétně pro oblast romské menšiny.  

Na tento nedostatek pak navazuje Operační program Zaměstnanost. Podstatné 

pro řešení romské situace jsou první dvě prioritní osy, PO Podpora zaměstnanosti 

a adaptability pracovní síly, kam se koncentruje téměř 60 % celkové částky, tedy 

1 265 661 114 mld. € a PO Sociální začleňování a boj s chudobou. Zde se alokuje 30 % 

z celkové částky, tedy 636 641 253 €. Dohromady je pro sedmileté období 2014-2020 

vyčleněno pro OP Zaměstnanost 4 271 474 984 €. 

V celkovém hodnocení lze říct, že je prostřednictvím politiky soudržnosti 

a finančních prostředků z fondů ESIF nutné posílit efektivní sociální politiku s důrazem 

na podporu zaměstnanosti pro ohrožené skupiny a sociální inkluzi. Nutná je především 

investice do vzdělávacího systému a důsledná tvorba podmínek pro individuální 

a multikulturní edukaci budoucí generace. Je potřeba operovat s propočtem, 

že předcházení problému nezaměstnanosti romské minority prostřednictvím aktuální 

vyšší finanční alokace do vzdělávacího aparátu, je mnohonásobně levnější 

a pro společnost zdravější, než budoucí vyplácení sociálních dávek státním aparátem. 

Vzdělání by tedy mělo být pojato jako nástroj pro získávání klíčových kompetencí 

pro trh práce a pro plnohodnotný život ve společnosti. Vklad do rozvoje lidského 
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potenciálu je nejúčinnější formou veřejných investic. Je třeba si uvědomit, že znalosti 

a dovednosti lidských zdrojů jsou klíčovým faktorem konkurenceschopnosti celé země.  

Dle politiky soudržnosti v českém kontextu je tedy kromě obecného pojetí 

sociálního začleňování také potřeba podporovat rozvoj sociální práce s cílem prevence 

a snižování chudoby a jejich negativních doprovodných jevů. Pozornost by 

v následujících sedmi letech měla být taktéž věnována zvýšení dostupnosti služeb pro 

rodinu a děti. Důraz by měl být kladen i na zvyšování kvality a rozvoje komunitních 

aktivit a dalších navazujících aktivit za účelem prevence sociálního vyloučení 

nebo realizace sociálního začleňování osob. Postupně se musí zvyšovat soulad 

a provázanost politiky zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky. Posílená by se v tomto 

procesu měla být role municipalit a apelovat by se mělo na řešení problému na úrovni 

místních samospráv. 

Přestože Politika soudržnosti, Dohoda o partnerství i operační programy přichází 

s poměrně dobrým plánem změny současné neutěšené situace romské menšiny, musíme 

vždy tyto brát s rezervou a uvědomit si, že jde opět o řešení shora dolů. Václav Havel, 

filozof a zesnulý prezident ČR, v roce 1993 prorocky pronesl, že to, jak se k Romům 

chováme, je prubířským kamenem naší demokracie. Pokud se lidé nezačnou vzájemně 

respektovat a vážit si pluralitní společnosti s množstvím různorodých názorů, nikdy 

nemůže fungovat ani sebelepší projekt či politika. Právě soucit, snaha o pochopení 

odlišného a tolerance jsou jediným klíčem k vyřešení této problematiky. Problematiky, 

kterou jen stěží můžeme nazývat romskou, když se týká nás všech.  
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Příloha č.1: Soudobá rétorika politické strany Úsvit přímé demokracie 

 

Zdroj: www.hnutiusvit.cz 
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Příloha č. 2: Kohezní politika 2007-2013 vs. 2014-2020 

 

 

 

Zdroj: Evropská komise 
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Příloha č. 3: Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 

2012 

V oblasti vzdělávání se Zpráva zabývá pokrokem v plnění požadavků průlomového rozsudku 

Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR, od jehož vynesení uběhlo 

v roce 2012 5 let. V souvislosti s pětiletým výročím byla provedena reflexe stavu v plnění 

požadavků rozsudku. Na ní se kromě institucí státní správy a nevládních organizací podílely 

i významné mezinárodní instituce, které za tímto účelem vykonaly v ČR hodnotící návštěvy. 

Výsledky hodnotících návštěv nebyly povzbudivé, neboť mezinárodní delegace konstatovaly, že 

v ČR nedošlo k výraznému pokroku v plnění požadavků rozsudku ani po 5 letech od jeho 

vynesení. Nadále se významný podíl romských žáků vzdělává v bývalých zvláštních školách, 

dnes často označovaných jako základní školy praktické. V červnu 2012 byl zveřejněn Výzkum 

veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. Pracovníci 

veřejného ochránce práv identifikovali prostřednictvím metody pozorování celkem 32% 

romských žáků na sledovaných 67 školách (kvalifikovaný odhad učitelů byl vyšší – 35% 

romských žáků). V červenci 2012 vydala Česká školní inspekce „Tematickou zprávu České 

školní inspekce: Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012“, 

která informuje o pokroku v transformace těch škol, které se v souladu s § 189 odst. 3 školského 

zákona staly od 1. ledna 2005 základními školami, základními školami praktickými 

a základními školami speciálními. Podíl romských žáků, kteří se v nich vzdělávali podle 

rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen „RVP ZV - LMP“), činil dle kvalifikovaných 

odhadů ředitelů škol 26,4%. Oproti šetření, které bylo realizované ve školním roce 2009/20102, 

byl zaznamenán pozitivní vývoj, neboť byl tento podíl v roce 2012 o 8,6% nižší.  

Problematický je celkový průchod Romů vzdělávací soustavou, a to od zahájení vzdělanostní 

dráhy. Výzkum Světové banky (dále jen „WB“), Rozvojového programu OSN (dále jen 

„UNDP“) „Směrem k rovnému začátku: uzavření propasti ve včasném vzdělávání romských 

dětí z východní Evropy“ poukázal na nízkou účast romských dětí v předškolním vzdělávání, 

kdy ČR zaostává i v mezinárodním srovnání (účast v ČR 28%, účast v Maďarsku 76%, účast 

v Bulharsku 45%, účast v Rumunsku 37%, účast na Slovensku 24%). Zároveň zde byly 

zaznamenány nejvyšší výdaje romských domácností na předškolní vzdělávání v porovnání 

s ostatními sledovanými zeměmi. Právě vysoké výdaje jsou výraznou překážkou v účasti Romů 

v tomto stupni vzdělávání. Špatná socioekonomická situace vyloučených romských domácností, 
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nízká úroveň vzdělání rodičů jim brání zabezpečit dostatečnou přípravu a rozvoj dovedností dětí 

v domácím prostředí.  

Romské rodiny také více preferují krátkodobější předškolní přípravu, která probíhá 

v přípravných třídách. Počet přípravných tříd v roce 2012 opět vzrostl, kdy 209 škol zřídilo 244 

přípravných tříd, v nichž se vzdělávalo 2 884 dětí (pro srovnání - v roce 2011 zřídilo 194 

celkem 228 přípravných tříd, do nichž docházelo 2 800 žáků). Krátkodobější příprava však 

nemůže nahradit dlouhodobější přípravu v mateřských školách. Naopak je nutné vzhledem 

k pozitivnímu vlivu dlouhodobějšího předškolního vzdělávání na budoucnost romských dětí 

usnadňovat této cílové skupině přístup k účasti v mateřských školách. I výzkum WB a UNDP 

prokázal, že se jejich romští absolventi vzdělávali ve vyšší míře v běžných základních školách, 

méně v základních školách praktických, dále dosáhli vyšší úrovně vzdělání, v dospělém životě 

našli lépe pracovní uplatnění a nyní jsou i méně závislí na sociální pomoci.  

Pozitivní vývoj byl zaznamenán u programu asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

sociálním znevýhodněním, což je jedno z vyrovnávacích opatření, které pomáhá 

znevýhodněným žákům setrvat v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. Tento 

program je spolufinancován z rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga 

pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“. V rámci něj přerozděluje MŠMT 

každoročně částku 75.000.000 Kč, což představovalo v roce 2012 asi 65% požadavků krajů 

na financování tohoto opatření. Vzhledem k nárůstu požadavků krajů na počet nových míst 

pro asistenty pedagoga, se nakonec rozhodlo MŠMT v roce 2012 navýšit podporu na pokrytí 

88% jejich požadavků a přerozdělilo tak celkem částku 93.166.987 Kč. Díky ní bylo zřízeno 

554 pracovních míst pro asistenty pedagoga (v roce 2011 byla přerozdělena částka 74.416.906 

Kč a zřízeno 508 míst). V roce 2012 bohužel nespolufinancoval tento program ani jeden z krajů 

(v roce 2011 jej spolufinancovaly 3 kraje).  

V důsledků nedostatečné připravenosti romských dětí, které neabsolvovaly předškolní 

vzdělávání, pak u nich dochází ve vyšší míře k odkladům povinné školní docházky či k zařazení 

do programů vzdělávající podle přílohy RVP ZV - LMP na základě doporučení školských 

poradenských zařízení. Významným problémem je také etnická segregace romských žáků 

v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu, v jejichž spádové oblasti se vyskytují 

vyloučené romské lokality. Nedostatečná stimulace a podpora znevýhodněných romských žáků 

jak doma, tak i v běžných školách, kde je pro ně obtížnější zabezpečit vyrovnávací opatření, 

vede k tomu, že významný podíl romských žáků předčasně ukončuje vzdělanostní dráhu 

a nepokračuje ve studiu na střední škole (odhadem 15%), případně přechází do učňovských 
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oborů (58%). Získání výučního listu jim však už neumožňuje přechod na vyšší odborné 

a vysoké školy.  

OECD v roce 2012 ve zprávě „Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků 

a škol“5 upozornila na to, že současný systém vzdělávání v ČR zachovává sociální stratifikaci 

české společnosti a nepodniká žádné kroky k inkluzi znevýhodněných skupin dětí, žáků 

a studentů do hlavního vzdělávacího proudu. Nedochází tak k vzestupné mobilitě 

socioekonomicky znevýhodněných dětí, mezi něž patří významný podíl dětí romských, které 

mají velmi nízké šance na to, že se vymaní v budoucnu ze sociálního vyloučení a budou žít 

standardním způsobem života, který se odvíjí od aktivní participace na trhu práce. Tento systém 

vzdělávání je pro ČR neekonomický, neboť zvyšuje její náklady na řešení důsledků budoucí 

nezaměstnanosti a sociálního vyloučení Romů.  

V roce 2012 došlo také k pokroku, neboť si je vláda ČR vědoma nutnosti zlepšit situaci. 

Z tohoto důvodu předložila na konci roku 2012 Výboru ministrů Rady Evropy Plán opatření pro 

výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti ČR. 

Ten představuje jednotlivé kroky k odstranění nepřímé diskriminace romských žáků, kterou 

shledal ve svém rozsudku Evropský soud pro lidská práva. Naplánovaná opatření mají za účel 

nastavit účinné právní záruky zajišťující, že proces zařazování dětí do vzdělávajících programů 

podle RVP ZV - LMP bude objektivní, prostý diskriminace na základě etnicity a sociálního 

původu a bude zajišťovat nejlepší zájem dítěte. ČR je přesvědčena, že přijetím těchto 

specifických opatření bude v kratším horizontu dosaženo hmatatelného pokroku v terénu apodle 

RVP ZV - LMP se bude postupem času vzdělávat snižující se počet romských dětí. Základním 

cílem opatření je důsledné naplňování zásad zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský 

zákon“), Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvy o právech dítěte 

a Listiny základních práv a svobod tak, aby etnicita a sociální zázemí neměly vliv na zařazování 

žáků do vzdělávacích programů. Realizace plánu byla zahájena na začátku roku 2013. 

 

 

 

 

Zdroj: Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012. In: Úřad vlády ČR [online]. Praha, 
2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-
komunity/dokumenty/III_Zprava_pripominky_1_11_2013.pdf 
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Příloha č. 4: Míra ohrožení příjmovou chudobou v letech 2012 a 2013 

 

 

Míra ohrožení příjmovou chudobou v letech 2012 a 2013, v % 

 

    2012 2013* 

 

Hranice chudoby 114 953 116 196 

 

Míra chudoby 9,6 8,5 

 

Pohlaví muži 8,7 7,6 

 

  ženy 10,5 9,3 

 

Věk do 17 let      13,9 11,0 

 

  18 - 24  13,4 11,1 

 

  25 - 49 8,7 7,9 

 

  50 - 64 8,8 8,4 

 

  65 a více 6,0 5,7 

 

Převažující ekonomická aktivita (osoby ve věku 16+)     

 

  pracující celkem 4,5 4,0 

 

  nezaměstnaní 46,7 43,4 

 

  důchodci 6,4 6,1 

 

Typ domácnosti     

 

  domácnosti bez dětí celkem 7,5 7,1 

 

  jednotlivci celkem 14,9 14,7 

 

  2 dospělí, oba do 64 let 7,1 6,4 

 

  2 dospělí, aspoň jeden 65 a více let 2,3 2,3 

 

  domácnosti se závislými dětmi celkem 11,6 9,8 

 

  neúplné rodiny, alespoň 1 závislé dítě 31,3 27,7 

 

  2 dospělí, 1 závislé dítě 6,8 8,6 

 

  2 dospělí, 2 závislé děti 8,9 6,3 

 

  2 dospělí, 3 a více závislých dětí 22,4 13,5 

 

Právní forma užívání bytu     

 

  vlastník a bezplatné užívání 7,8 6,8 

 

  nájemní 18,5 16,6 

 

* Předběžné údaje 

  

     

 

Zdroj: ČSÚ EU-SILC 2013 
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Příloha č. 5: Mapa zkoumaných obcí se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými romskými 
lokalitami na území ČR 

 

Zdroj: http://www.esfcr.cz/mapa/stav_mapy_geo.html 
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Příloha č. 6: Cíle strategie Evropa 2020 a cíle Národního programu 
reforem 

Strategie Evropa 2020 stanovuje cíl „snížit o 25% počet Evropanů, kteří žijí pod 

vnitrostátní hranicí chudoby, což vyvede z chudoby přes 20 milionů lidí (přičemž 

vnitrostátní hranice chudoby je stanovena na úrovni 60% průměrného disponibilního 

příjmu v každém členském státě). 

 

Zdroj: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t2020_5
0&tableSelection=1 
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Příloha č. 7: Orientační rozdělení podpory poskytované Unií podle tematických cílů na vnitrostátní úrovni pro 
každý z ESI fondů (tis. EUR) 
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Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj: Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 Česká republika
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