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CÍLE PROJEKTU 

Vymezování a uznávání úloh strategického a průřezového charakteru a jejich promítání do 

rozhodovací praxe naráží ve veřejné správě jak na institucionální bariéry, tak na nezkušenost 

zúčastněných aktérů. Na řešení těchto úloh se kromě představitelů veřejné správy podílejí 
také politici, odborníci, představitelé zájmových skupin a občanská veřejnost. 
Komunikace a rozhodování o směru, obsahu a způsobu realizace uvažovaných změn 
ovšem naráží na překážky, které mohou vyústit buď do nepromyšlených reforem, nebo 
mohou naopak zdržovat nebo znemožnit realizaci těch potřebných – s negativními 
důsledky pro občany i ekonomiku. Cílem tohoto projektu bylo zhodnotit dosavadní 
zkušenosti s řešením takových úloh u nás a ve světě a navrhnout vztahové a procesuální 
inovace, které povedou k jejich efektivnějšímu řešení v budoucnosti.  

V průběhu řešení nebylo jednoduché věnovat přiměřenou pozornost jak vývoji metod, 

směřujících k efektivnímu řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě, tak postupu 

meritorního zkoumání vybraného předmětu, na němž byly tyto metody experimentálně 

ověřovány, v tomto případě řešení návratu lidí bez domova do bydlení. 

Další komplikací byla epidemie Covid-19, kterou jsme museli řešit žádostí adresovanou a 

posléze schválenou Technologickou agenturou ČR. Šlo především o posun konání konsensuální 

konference z podzimu roku 2020 na jaro 2021. Vzhledem k trvání omezení souvisejících 

s touto epidemií jsme museli překlopit odborné akce z klasické na smíšenou online formu 

komunikace, ovšem s důrazem na volbu takových metod, které zachovají maximum možností 

pro rozvíjení široce rozkročeného participativního diskursu potřebného pro nalézání nosného 

konsensu řešení vybraného předmětu výzkumu. 

Na začátku řešení jsme uzavřeli Dohodu o spolupráci řešitelského pracoviště s MPSV ČR při 

řešení tohoto projektu.1Tato dohoda se v průběhu řešení velmi osvědčila. S dalším meritorně 

relevantním Ministerstvem pro místní rozvoj měla spolupráce z jeho strany své výkyvy, 

nicméně v posledním roce řešení jsme s potěšením přijali nabídku na podporu vydání společné 

publikace „Návrat lidí bez domova do bydlení. Konsensuální konference“, která výrazně zvýší 

věcný i metodologický rozsev výsledků našeho projektu ve veřejném prostoru.2  

Spolupráce s aplikačním garantem, panem PhDr. Martinem Poláškem, PhD. z Odboru politiky 

životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí, byla dělná a 

přínosná. 

Tuto výzkumnou zprávu členíme do dvou relativně nezávislých části, metodologické a 

meritorní. I když je orientace celého projektu včetně milníků metodologického charakteru, byli 

bychom neradi, aby ta druhá, věcně orientovaná část byla brána pouze jako jakási přidaná 

hodnota, potvrzující vhodnost a účinnost uplatněných, částečně i experimentálně vyvinutých 

metod. Domníváme se, že i ona představuje velký potenciál pro uplatnění jejích dvou výstupů 

ve výrazně zanedbané oblasti dosavadní veřejně politické praxe v naší zemi. 

 

ČÁST METODOLOGICKÁ: METODY USNADŇUJÍCÍ EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ 

ROZSÁHLÝCH ROZHODOVACÍCH ÚLOH VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Rozsáhlá rozhodovací úloha ve veřejné správě se vyznačuje minimálně těmito čtyřmi 

charakteristikami: 

                                                 
1 Viz Příloha 1 Odborné zprávy o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018. 
2 Potůček, M., Prudký, L., Svoboda, R., Šmídová, M. (eds.) 2021. Návrat lidí bez domova do bydlení. 
Konsensuální konference. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro sociální a ekonomické strategie 
FSV UK. ISBN 978-80-7538-352-5 (tištěná verze), ISBN 978-80-7538-353-2 (online). 
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1. Je legitimizována identifikací nějakého sociálního problému, o němž pracovníci veřejné 

správy předpokládají, že má řešení. 

2. Její řešení spadá do kompetence dvou či více resortů. 

3. Na jejím řešení se kromě veřejné správy podílejí i aktéři a instituce komerčního a 

občanského sektoru, dotčení občané (klienti) a případně i média. Jde tedy o úlohu vládnutí, 

nikoli pouze veřejné správy. 

4. Už v minulosti byl učiněn jeden nebo i více pokusů o její vymezení a řešení, ale problém 

byl vyřešen jen zčásti nebo nebyl vyřešen vůbec. 

5. Její řešení přesahuje horizont volebního období jedné vlády.  

Rozsáhlá rozhodovací úloha se může (ale nutně nemusí) vyznačovat i dalšími 

charakteristikami: 

1. Úloha má povahu strategického zadání, které překračuje institucionální rámce a praxi běžné     

správní operativy. Podmínkou jejího úspěšného řešení je tedy i odpovědná identifikace jak 

možných budoucích ohrožení, tak i rozvojových příležitostí. 

2. Její vymezení a řešení se odehrává na půdorysu víceúrovňového vládnutí. (Kromě centrální 

úrovně veřejné správy může zahrnovat také úroveň krajskou a obecní, případně souviset se 

správním rámcem EU.) 

3. Jak její identifikace, tak i předpoklady o způsobu jejího řešení vyvolávají ve veřejném 

diskursu střet diferencovaných přístupů, odrážejících rozdílné ideové i meritorní pozice 

relevantních aktérů. 

Rozsáhlá rozhodovací úloha tedy bývá formulována na základě sociálního problému, který je 

na základě probíhajícího společenského diskursu identifikován jako veřejně politický problém, 

který je řešitelný dobře artikulovanou veřejnou politikou. 

Následuje stručné uvedení sady metod, jejichž popis, možnosti a podmínky uplatnění budou 

v následujícím textu rozvedeny podrobněji. 

Stručný popis prvků sady metod – vztahových a procesuálních inovací 

Vztahový rámec. Soubor základních předpokladů nebo standardů, které určují a postihují 

chování aktérů. Založen na systematickém dotazování a systematického zpracování odpovědí 

pečlivě vybraného panelu expertů. 

Telekonferenční varianta školení aktérů, simulující fyzické setká(vá)ní a kolektivní diskusi 

účastníků, zprostředkované internetovými nástroji komunikace. Vhodný je předchozí výklad 

disponibilních poznatků, který může zahrnovat zpětnou vazbu zúčastněných ve stručném 

diskusním režimu. Důležité je udržet neformální moderaci diskuse, podporující pocit 

sounáležitosti a připravenost hledat a dosahovat konsensus. 

Mediální analýza veřejně politického problému. Je vhodným nástrojem pro hledání mediálně 

činných aktérů, kteří se věnují vybranému veřejně politickému problému. Její výsledky lze 

využít i pro zacílení kolokvia či konsensuální konference, obecně pak pro moderované diskuse, 

které mají sloužit hledání společného řešení.  

Kolokvium. Uplatňuje se v procesu identifikace konkrétního veřejně politického problému. 

Jeho hlavním cílem je zvýšit pravděpodobnost dosažení konsenzu na možnostech a způsobech 

jeho řešení, a to formou intenzivní a soustředěné komunikace s předem definovaným cílem 

zúčastněných aktérů. 

Konsensuální konference. Metoda veřejné skupinové diskuse ke společensky kontroverzní 

problematice. Vybraná skupina účastníků má možnost téma konzultovat s experty a poté 

diskutovat tak, aby výsledkem bylo, pokud možno jednotné (konsenzuální) stanovisko coby 

podklad pro politické rozhodnutí. Podmínkou úspěchu této metody je její pečlivá a dlouhodobá 

příprava.  

Následuje podrobnější uvedení podoby, možností a podmínek uplatnění všech těchto metod. 
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TVORBA A UŽITÍ „VZTAHOVÝCH RÁMCŮ“ („FRAME OF REFERENCES“) 

Po vymezení rozsáhlé rozhodovací úlohy následuje náročná fáze shromáždění dostupných 

poznatků o ní jako o obtížně řešitelné veřejné politice. V identifikaci bariér, příležitostí a 

podmínek a aktérů jejího řešení se jako první krok metodického postupu osvědčuje uplatnění 

vztahových rámců. 

Základní postup tvorby vztahových rámců a jejich využití při uchopení složitých rozhodovacích 

procesů byl publikován v ČR v rámci Certifikované metody MPSV z roku 2015 na téma 

„Metodika učení se dobrým hodnotám prostřednictvím rozhodování ve veřejném prostoru.“ 

Výstupem uplatnění této metody je soubor základních předpokladů nebo standardů, které určují 

a postihují chování aktérů. Je založena na systematickém dotazování a systematického 

zpracování odpovědí pečlivě vybraného panelu expertů. Uplatňuje se i v kombinaci s metodou 

„focus groups“. 

Metoda vztahových rámců je opřená o zahraniční zkušenosti (především z oblasti lékařského 

výzkumu, zvláště Dánského) a také o certifikovanou metodiku MPSV z roku 2015, konkrétně 

„Pojetí analýzy složitých rozhodovacích procesů s využitím metody tvorby vztahových rámců“. 

Tato metodika nabízí pravděpodobně jeden z nejefektivnějších postupů při vymezování a 

porozumění složitým rozhodovacím procesům, tudíž i pro jejich efektivní řešení.  Jde však o 

metodiku, kterou by měl připravovat otevřený tým odborníků pro danou oblast. Její nezbytnou 

součástí je trvalá a otevřená komunikace aktérů podílejících se na tvorbě této metodiky. Nejde 

nikdy o krátkodobou aktivitu. S oběma těmito skutečnostmi musí vždy řešitelský tým a jeho 

zadavatelé počítat.   

Jedná se o postup, který je uskutečňován – se znalostí odborné literatury a s využíváním 

relevantních pramenů – ve schematické podobě takto: 

1. V návaznosti na konceptualizaci problematiky (včetně vymezení základních pojmů a 

samotného sociálního a veřejně politického pojetí problematiky), navazující studium 

dokumentů, dosud shromážděných výsledků výzkumů a aktivit v podobných projektech ( 

v našem případě především v projektu MPSV „sociální bydlení v obcích“) . 

2. Konkretizace týmu spolupracovníků, pokud možno ze všech relevantních institucí a 

organizací – tedy těch, které se danou problematikou zabývají, oslovení těchto potenciálních 

spolupracovníků s výzvou a podmínka mi pro spolupráci, navázání spolupráce a první 

rozhovory. 

3.  Uskutečnění focus groups, navazujících pracovních setkání a výsledného kolokvia (včetně 

záznamů, kritického posouzení a využití výsledků v dalším postupu). 

4. Výsledné zpracování využitelných indikací, a tudíž i komunikace o použitelném vymezení 

problematiky. Jako základ pro další práci, a především pro prohloubení komunikace aktérů. 

Konkrétní podoba aplikace postupu opřeného o tvorbu a využití vztahových rámců se 

uskutečňuje prostřednictvím několika kroků: 

 1. Shromáždění skutečností, které spolupůsobí na podobu prvotně vymezeného předmětu 

představuje první krok naplňování vztahového rámce dané problematiky.  

Mělo by jít o skutečnosti, které jsou zachytitelné prostřednictvím uchopitelných indikátorů. 

Nejde „jen“ o číselné údaje, ale i o poznatky, které v sobě nesou např. hodnocení či postoje – 

míru souhlasu či nesouhlasu s nimi. Je nutné, aby každý z takových indikátorů byl označen, aby 

s ním bylo možné dál pracovat. Využití literatury, podkladů, skupinových diskusí a předchozích 

materiálů podobného druhu je tu nezbytné. Samozřejmě práce s ověřenými podklady je základ.  

V tomto projektu jsme pracovali prostřednictvím mj. uskutečnění a vyhodnocení focus groups 

zabývajících se touto problematikou. 
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Byly realizovány v několika kolech, vždy s pevným moderováním, záznamem a přepisem 

celého průběhu, který byl následně zpracován a vyhodnocen pro další analýzu. Celkem se jich 

zúčastnilo na čtyřicet odborníků z nejrůznějších oblastí a institucí, které se problematikou 

návratu lidí bez domova do bydlení z určitého pohledu zabývají. Tímto způsobem jsme dospěli 

k vymezení více než 250 indikátorů. 

2. Uspořádání vybraných indikací do relevantních seskupení a jejich redukce 

K naplnění tohoto kroku jsme rovněž využili odborníky působící ve focus groups, plus další 

externí spolupracovníky. Závěrečnou podobu tohoto hodnocení dotvořili členové týmu řešitelů. 

V úvahu jsme samozřejmě brali i dostupné výzkumy této problematiky u nás i v zahraničí. 

Hodnocení se uskutečňovalo v pěti oblastech: 

-nalezení a posouzení obsahové blízkost indikátorů (s jasným označením). Celkem šlo o pět 

obsahových bloků 

- uspořádání indikací podle míry jejich obecnosti (míry agregace). Pracovali jsme ve třech 

úrovních, podle míry obecného významu a platnosti indikátorů. 

- porovnání míry závažnosti indikátorů podle jejich váhy (významu) při řešení problematiky. I 

tady jsme hledali diference či shody v rámci třístupňové škály. 

 - redukce indikátorů podle míry jejich dostupnosti/nedostupnosti.  I zde jsme pracovali 

s třístupňovou škálou.  

-redukce indikátorů po dle možnosti jejich naplnění v rámci daného projektu. Zde šlo o míru 

dostupnosti dat nutných k naplnění daného indikátoru.  Také tady jsme vymezili tři stupně 

„dostupnosti“ naplnění indikátorů údaji. 

Základním analytickým přístupem bylo soustavné vracení se zpět k předchozím krokům – 

princip kyvadla jako základ postupu při řešení. Znamená to, že návrat k předchozímu kroku 

může vést i ke změně kroků následujících.  

Výsledkem bylo jednak označení každého indikátoru podle uvedených hledisek a samozřejmě 

také výsledná podoba indikátorů k užití – tedy bez redukovaných indikátorů vyplývajících 

z aplikace uvedených kroků analýzy. 

Taková redukce je nezbytná pro naplnění dané metodiky a také pro zjednodušení , avšak ne pro 

zploštění či zdůvěryhodnění celého postupu. I proces hodnocení a redukcí je nutné kriticky 

posuzovat i s externími spolupracovníky. 

3. Výsledný vztahový rámec 

dává základ pro definování předmětu zkoumání problematiky řešené ve veřejném prostoru. 

Může být zdrojem i pro změnu předmětu proti původní představě: když během práce na 

vztahovém rámci došlo k podstatné změně původního přehledu indikací, může se stát, že se 

takto posune celý předmět a cíl problematiky řešené ve veřejném prostoru. V každém případě 

řešitelé i zadavatelé vědí, které části dané problematiky nebudou v tomto případě předmětem 

řešení. Čili v čem spočívají věcná omezení předmětu poznávání. Když se stane, že výsledný 

vztahový rámec je zcela mimo původní a potřebné zacílení a vymezení předmětu problematiky 

řešené ve veřejném prostoru, je nutné celý proces tvorby referenčního rámce opakovat.  

Praktici působící ve veřejném prostoru se asi pousmějí, protože na uvedený postup vymezení 

předmětu poznávání nebývá skoro nikdy čas. Pokud tomu tak je, jde o jeden 

z nezpochybnitelných zdrojů nedostatečných či dokonce falešných řešení problémů ve 

veřejném prostoru. To, že se i tam, kde to není dost dobře možné zvládnout, počítá s 

perspektivou jednoho volebního období, je nejčastější příčina této chyby.  

Metoda vymezení, zpracovávání a vyhodnocení složitých rozhodovacích úloh ve veřejné 

politice opřená o metodiku užití tvorby a aplikace vytvořených vztahových rámců představuje 

kombinaci kvalitativních a následně kvantitativně – hodnotících postupů. Umožňuje tak – 
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kromě samotného výsledného popojetí předmětu výzkumu a řešení – podstatné zlepšení 

komunikace při pojetí a přístupu k řešení právě takových úloh. A to je oblast, jejíž řešení bývá 

pro specifikaci postupů práce s rozsáhlými procesy veřejné politiky zásadní. 

Spíše dříve, než později je projektový tým postaven před úkol odpovědně spolupracovat s často 

poměrně širokou sítí aktérů – úředníků, politiků, expertů, představitelů zájmových organizací, 

novinářů, představitelů institucí poskytujících veřejné služby a uživatelů těchto služeb. Ukazuje 

se, že je vhodné pro ně zorganizovat školení, která jim umožní proniknout zasvěceněji do 

pojednávané problematiky a vtáhnout je vhodnou formou do hledání konsensu. Jednou z metod, 

které se v poslední době i vzhledem k omezením daným infekcí Covid-19 osvědčily, je jeho 

telekonferenční varianta.  

 

TELEKONFERENČNÍ VARIANTA ŠKOLENÍ AKTÉRŮ  

Ta simuluje fyzické setká(vá)ní a kolektivní diskusi účastníků, zprostředkované internetovými 

nástroji komunikace. Vhodný je předchozí výklad disponibilních poznatků, který může 

zahrnovat zpětnou vazbu zúčastněných ve stručném diskusním režimu. Důležité je udržet 

neformální moderaci diskuse, podporující pocit sounáležitosti a připravenost hledat a dosahovat 

konsensus.  

I. přípravná fáze 

Postupné vítání účastníků, tak jak se postupně připojují. Čas před samotným zahájením lze 

využít k prolomení ledů, eventuálně jako alternativu ke skupinovým seznámením. Skrze 

individuální odlehčené společenské konverzace dochází k přirozenému rozběhu simulujícímu 

fyzické setkání a průběžné docházení účastníků. Oproti fyzické formě je velkou výhodou, že 

daných rozhovorů jsou přítomni všichni hosté, a tak se přirozenou formou navzájem poznávají, 

bez nutnosti překonávat ostych či navazovat nucené konverzace s cizími kolegy. V tomto 

smyslu má pozitivní vliv i domácnost prostředí a s ohledem na toto je tedy doporučení hodné, 

aby nebyly předem stanoveny striktní podmínky přenosových nástrojů (PC, laptop, mobilní 

telefony atd.). Účastnící by neměli být nuceni k video přenosu, pokud si to nepřejí nebo nemají 

příslušné technické vybavení. Osvědčuje se ale zdvořilá výzva k tomuto kroku, neboť, je-li 

vyslyšena, může přispět k přiblížení této formy komunikace s tou přirozenou a k posílení její 

neformálnosti, potenciálně obohacující samotný její obsah. 

II. úvodní fáze 

I během počáteční fáze samotného školení je dobré udržet zdravě neformální pojetí, kdy 

neautoritativní zasvěcení do společné věci vede k pocit sounáležitosti. Obsahové uvedení do 

daného tématu je třeba mít velmi dobře připravené, nicméně forma by měla být přirozená a text 

nepředčítán, aby se maximalizoval zájem a verbální projev neupadl do monotónnosti. Pokud 

lze je dobré úvod rozdělit mezi více řečníků. Vhodné je si předem rozdělit party, ovšem během 

realizace zachovat plynulost a navazovat bez zbytečných uvození tak, aby se uchoval dojem 

spontánnosti. 

III. meritorní fáze 

Je důležité demonstrovat poznání na jednoduše pochopitelných a zvučných klíčových 

termínech. Ideálně pokud tyto poukazují na kritický faktor daného problému a zároveň se 

stávají jedním z hlavních témat daného školení ve smyslu nejen předávání samotných poznatků, 

ale i předávání otevřených návrhů možnosti jejich využití pro řešení daného problému. 

Pro uvědomění si hloubky významu daného termínu je vhodné předchozím výkladem nabytých 

poznatků, který může zahrnovat zpětnou vazbu zúčastněných ve stručném diskuzním režimu, 

dojít k zarámování výsledku výzkumu daným termínem, který může být originální či běžně 

používaný v odborném jazyku sociologie, politologie, historie či jiných relevantních oborů. 

Například v našem konkrétním případě byl tímto termínem tzv. “skleněný strop“, který 
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ozřejmila analýza situace komunitních iniciativ usnadňujících přístup lidem bez domova 

k bydlení, na který narážely kvůli scházejícím legislativním, finančním, metodickým i 

personálním zdrojům zabezpečení jejich aktivit ze strany centrální státní správy.  

IV. fáze otevřené diskuse 

Následuje prostor pro příspěvky jednotlivých účastníku s vymezenou časovou dotací, na kterou 

však mluvčí upozorňuje jen v případě nutnosti. U digitální formy školení hrozí větší efekt 

odrazení u dalších potenciálních mluvčích, pokud je předřečník uveden v nervozitu či zaskočen 

– u většiny IT telekonferenčních nástrojů je aktuální mluvčí vizuálně v popředí a rovněž 

pozornost posluchačů bývá soustředěnější než u fyzické formy komunikace. Jakákoliv 

nervozita či dokonce náznak konfliktu mezi diskutujícími, tak mají hlubší dopad a zapůsobí 

negativně na většinu účastníků. Naopak platí, že je vhodné, aby hostitel laskavě nabádal 

zejména k technickým nápravám jako nepříjemný šum mikrofonu, nízká hlasitost mluveného 

slova atd. Negativní technické projevy mohou mít odrazující a zlehčující efekt, jelikož odradí 

od komunikace komplikovanějších podnětů.  

Jednotlivé konzultace během školení probíhají otevřeně. Hostitel by měl dbát o dobrou 

atmosféru a povzbuzovat mluvčí, nevznášet hodnotící soudy během průběhu školení, ale spíše 

zobecnit či dodat kontext vyřčeným příspěvkům, které bývají často svým ideovým záměrem 

nedotažené, jelikož vznikají z okamžitého popudu. V případě informativně podnětného 

příspěvku hosta je dobré, aby hostitel před dalším příspěvkem doplnil či aspoň kvitoval daný 

podnět, tak aby jeho dozvuky byly úměrně akcentovány u všech účastníků. 

Po čistě technické stránce se doporučuje využívat možností, které nabízí pokročilé IT nástroje, 

např. individuální chatovací konzoli pro výzvy a organizaci ze strany hostitelů. 

 

MEDIÁLNÍ ANALÝZA VEŘEJNĚ POLITICKÉHO PROBLÉMU 

Žijeme v době mediální. Média zaznamenávají a interpretují události každodenního života a 

přinášejí poznatky o motivacích a životních podmínkách osob vztahujících se k dané 

problematice. Na druhé straně je nutno k těmto informacím přistupovat s kritickou rezervou – 

zprostředkují často limitované pohledy a deformované výklady těchto událostí. I tak jsou pro 

analýzu rozhodovacích úloh velmi cenným zdrojem poznatků. Jejich obsahu se systematicky 

věnuje vhodně koncipovaná a zaměřená mediální analýza. Ta je vhodným nástrojem pro 

hledání mediálně činných aktérů, kteří se věnují vybranému veřejně politickému problému. Její 

výsledky lze využít i pro zacílení kolokvia či konsensuální konference, obecně pak pro 

moderované diskuse, které mají sloužit hledání společného řešení.  

I. přípravná fáze 

Postupné vítání účastníků, tak jak se postupně připojují. Čas před samotným zahájením lze 

využít k prolomení ledů, eventuálně jako alternativu ke skupinovým seznámením. Skrze 

individuální odlehčené společenské konverzace dochází k přirozenému rozběhu simulujícímu 

fyzické setkání a průběžné docházení účastníků. Oproti fyzické formě je velkou výhodou, že 

daných rozhovorů jsou přítomni všichni hosté, a tak se přirozenou formou navzájem poznávají, 

bez nutnosti překonávat ostych či navazovat nucené konverzace s cizími kolegy. V tomto 

smyslu má pozitivní vliv i domácnost prostředí a s ohledem na toto je tedy doporučení hodné, 

aby nebyly předem stanoveny striktní podmínky přenosových nástrojů (PC, laptop, mobilní 

telefony atd.). Účastnící by neměli být nuceni k video přenosu, pokud si to nepřejí nebo nemají 

příslušné technické vybavení. Osvědčuje se ale zdvořilá výzva k tomuto kroku, neboť, je-li 

vyslyšena, může přispět k přiblížení této formy komunikace s tou přirozenou a k posílení její 

neformálnosti, potenciálně obohacující samotný její obsah. 

II. úvodní fáze 
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I během počáteční fáze samotného školení je dobré udržet zdravě neformální pojetí, kdy 

neautoritativní zasvěcení do společné věci vede k pocit sounáležitosti. Obsahové uvedení do 

daného tématu je třeba mít velmi dobře připravené, nicméně forma by měla být přirozená a text 

nepředčítán, aby se maximalizoval zájem a verbální projev neupadl do monotónnosti. Pokud 

lze je dobré úvod rozdělit mezi více řečníků. Vhodné je si předem rozdělit party, ovšem během 

realizace zachovat plynulost a navazovat bez zbytečných uvození tak, aby se uchoval dojem 

spontánnosti. 

III. meritorní fáze 

Je důležité demonstrovat poznání na jednoduše pochopitelných a zvučných klíčových 

termínech. Ideálně pokud tyto poukazují na kritický faktor daného problému a zároveň se 

stávají jedním z hlavních témat daného školení ve smyslu nejen předávání samotných poznatků, 

ale i předávání otevřených návrhů možnosti jejich využití pro řešení daného problému. 

Pro uvědomění si hloubky významu daného termínu je vhodné předchozím výkladem nabytých 

poznatků, který může zahrnovat zpětnou vazbu zúčastněných ve stručném diskuzním režimu, 

dojít k zarámování výsledku výzkumu daným termínem, který může být originální či běžně 

používaný v odborném jazyku sociologie, politologie, historie či jiných relevantních oborů. 

Například v našem konkrétním případě byl tímto termínem tzv. “skleněný strop“, který 

ozřejmila analýza situace komunitních iniciativ usnadňujících přístup lidem bez domova 

k bydlení, na který narážely kvůli scházejícím legislativním, finančním, metodickým i 

personálním zdrojům zabezpečení jejich aktivit ze strany centrální státní správy.  

IV. fáze otevřené diskuze 

Následuje prostor pro příspěvky jednotlivých účastníku s vymezenou časovou dotací, na kterou 

však mluvčí upozorňuje jen v případě nutnosti. U digitální formy školení hrozí větší efekt 

odrazení u dalších potenciálních mluvčích, pokud je předřečník uveden v nervozitu či zaskočen 

– u většiny IT telekonferenčních nástrojů je aktuální mluvčí vizuálně v popředí a rovněž 

pozornost posluchačů bývá soustředěnější než u fyzické formy komunikace. Jakákoliv 

nervozita či dokonce náznak konfliktu mezi diskutujícími, tak mají hlubší dopad a zapůsobí 

negativně na většinu účastníků. Naopak platí, že je vhodné, aby hostitel laskavě nabádal 

zejména k technickým nápravám jako nepříjemný šum mikrofonu, nízká hlasitost mluveného 

slova atd. Negativní technické projevy mohou mít odrazující a zlehčující efekt, jelikož odradí 

od komunikace komplikovanějších podnětů.  

Jednotlivé konzultace během školení probíhají otevřeně. Hostitel by měl dbát o dobrou 

atmosféru a povzbuzovat mluvčí, nevznášet hodnotící soudy během průběhu školení, ale spíše 

zobecnit či dodat kontext vyřčeným příspěvkům, které bývají často svým ideovým záměrem 

nedotažené, jelikož vznikají z okamžitého popudu. V případě informativně podnětného 

příspěvku hosta je dobré, aby hostitel před dalším příspěvkem doplnil či aspoň kvitoval daný 

podnět, tak aby jeho dozvuky byly úměrně akcentovány u všech účastníků. 

Po čistě technické stránce se doporučuje využívat možností, které nabízí pokročilé IT nástroje, 

např. individuální chatovací konzoli pro výzvy a organizaci ze strany hostitelů. 

 

KOLOKVIUM 

Kolokvium je pokročilou metodou, která může být uplatněna samostatně či jako vhodný 

předstupeň realizace konsensuální konference. Může navazovat na výsledky uplatnění 

předchozích metodických postupů. Jeho příprava je ve srovnání s konsensuální konferencí 

méně náročná na čas a zdroje. Přichází do úvahy například tam, kde rozhodovatel nemá pro 

přijetí odpovídajícího rozhodnutí času nazbyt. Jeho nevýhodou je ovšem nižší pravděpodobnost 

dosažení konsensu zúčastněných aktérů a také nižší spolehlivost dlouhodobějšího trvání 

dosažené shody. 



10 

 

Jde o metodu umožňující intenzivní a soustředěnou komunikaci s předem definovaným cílem 

zúčastněných aktérů. Je možné a vhodné jej uplatnit, pokud existují 

a. formalizovaná nebo neformální síť aktérů, angažujících se v dané problematice se 

zkušeností vzájemné komunikace a spolupráce; 

b. organizační centrum, disponující dostatečnými kapacitami a zdroji pro moderaci celého 

procesu přípravy, realizace a následného uplatnění výsledků této metody.  

Metoda kolokvia umožňuje ještě výraznější vstup nových i dřívějších aktérů do postupu řešení.  

Může navazovat na výsledky uplatnění předchozích metodických postupů usnadňujících cestu 

k tomuto cíli. A zároveň může být fází, která vrcholí organizací konsensuální konference. 

Předpoklady uplatnění kolokvia 

Kolokvium je možné a vhodné uplatnit, pokud existují 

c. formalizovaná nebo neformální síť aktérů, angažujících se v dané problematice se 

zkušeností vzájemné komunikace a spolupráce; 

d. organizační centrum, disponující dostatečnými kapacitami a zdroji pro moderaci celého 

procesu přípravy, realizace a následného uplatnění výsledků této metody.  

Přidanou hodnotou je možnost využití výsledků dalších metod, k nimž řadíme vymezení 

celkového konceptu řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy (návrh konceptuálního schématu), 

studium relevantních dokumentů, vedení rozhovorů a skupinových diskusí s aktéry a experty, 

institucionální analýzu a tvorbu vztahového rámce.  

Příprava kolokvia 

Pro úspěch kolokvia je zásadní především odpovědný výběr jeho účastníků z řad úředníků, 

aktivistů, expertů, případně politiků a novinářů – a také průběžná komunikace s nimi ještě před 

vlastním jednáním. Osvědčuje se hledat i mezi těmi, kteří se účastnili uplatnění jiných výše 

zmíněných metod. Realizovat společnou diskusi představitelů rozdílných ideových 

předpokladů, zájmů a zkušeností nebývá snadné; přesto je právě vymezení společného cíle a 

způsobu jeho dosahování srovnáním různých perspektiv nutným předpokladem zvýšení 

pravděpodobnosti úspěchu zvoleného řešení ve veřejně politické praxi. Bariéry souladu a 

vzájemného pochopení mezi úředníky vyvstávají mezi různými úrovněmi vládnutí (centrální, 

krajskou, municipální) i mezi jednotlivými zúčastněnými resorty. Rozdílný pohled na problémy 

a jejich řešení mívají experti z různých oborů. Názory a postoje politiků se diferencují podle 

postavení jejich stran a hnutí ve spektru programových cílů a politických doktrín. Zájmová 

určení aktérů se liší podle emočně ideologického podbarvení (vyskytuje se především u 

aktivistů a politiků) nebo orientace především na procesně administrativní cíle s rizikem 

cynismu a malé empatie s ostatními aktéry (s vyšším výskytem u úředníků a politiků). Hrozící 

otevřené konflikty v komunikaci lze minimalizovat poučenou a diplomaticky vedenou diskusí. 

Velkou pozornost je nutno věnovat získání angažovaných úředníků a politiků, ale i novinářů 

zasvěcených do dané problematiky. 

Důležitou podmínkou usnadňující realizaci vytčených cílů je seznámení účastníků kolokvia 

s dostupnými podkladovými materiály v dostatečném předstihu. Kromě jejich elektronické 

distribuce je vhodné mít několik vytištěných exemplářů k dispozici i při samotném jednání. 

Jednání kolokvia 

Optimální počet zvaných účastníků kolokvia je kolem 20; celého jednání se účastní a vymezené 

obsahové a organizační role zastávají také členové řešitelského týmu respektive týmu 

organizátorů. 

V úvodní plenární části jednání seznámí řešitelé zvané účastníky s cíli, stručným souhrnem 

dosavadních poznatků a organizačním a technickým zabezpečením celé akce. 
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Časově nejrozsáhlejší částí realizace je práce ve třech nebo čtyřech paralelních pracovních 

skupinách s pěti nebo šesti účastníky v každé z nich. Jejich složení odpovídá cíli hledání 

konsenzuálního řešení: v každé z nich by měli být zástupci úředníků, expertů, aktivistů, 

případně novinářů a politiků. S případným doporučením člena řešitelského týmu si skupina 

sama zvolí svého mluvčího. Člen řešitelského týmu zaznamenává hlavní témata diskuse a po 

jejím skončení zpracuje stručný zápis o jejím průběhu a závěrech. 

Skupinová diskuse menšího počtů účastníků je intenzivnější, a díky ní se dostanou ke slovu i 

ti, kteří by se v případě společného (plenárního) jednání ke slovu nedostali. Kromě toho 

rozdělení do menších skupin podporuje i „bohatost“ myšlenek a různost zkušeností, což se 

promítá i do výstupů z kolokvia. 

Osvědčilo se členění těchto skupinových diskusí do tří tematických bloků: 

1. CO ŘEŠÍME (hodnotový kontext, hlavní cíl, dílčí cíle). 

2. CO TOMU BRÁNÍ (např. komunikační bariéry, institucionální prostředí, kompetence 

aktérů, dostupné zdroje). 

3. JAK TO ŘEŠIT (např. řešení „zdola“ a „shora“, na různých úrovních vládnutí, změny 

preferencí v realizaci politik, legislativní změny, facilitace následné efektivní komunikace 

a také kvalifikovaný odhad časového harmonogramu). 

Součástí závěrečného plenárního jednání (z nějž se doporučuje pořídit i audionahrávku) je 

prezentace výsledků jednání pracovních skupin jejich mluvčími a formulace shrnujících závěrů, 

členěných nejlépe do výše uvedených tří tematických bloků. 

Výstupy kolokvia 

I když je cílem dosažení konsenzu zúčastněných, je nutno realisticky předpokládat i možnost, 

že existující rozdíly jejich názorů a perspektiv nebudou v procesu přípravy a realizace kolokvia 

zcela odstraněny. V takovém případě bude nutno upřesnit alternativní cesty řešení příslušné 

složité rozhodovací úlohy (nejlépe i s identifikací jejich předpokládaných výhod a nevýhod) a 

také možností, jak v komunikaci a hledání konsenzuálního řešení postupovat dále. 

Po skončení kolokvia zpracuje řešitelský tým na základě všech shromážděných poznatků 

závěrečnou zprávu. S tou seznámí jeho účastníky a požádá je o případnou zpětnou vazbu. 

Důležitou součástí kolokvia je rovněž další šíření a sdílení závěrečné zprávy a také tzv. policy 

briefs navenek. To znamená, aby se výsledky dostaly k dalším aktérům/rozhodovatelům a 

nezůstalo pouze u kolokvia jako takového. Pokud kolokvium organizuje státní správa, k šíření 

výsledků může docházet vnitřními komunikačními kanály příslušných institucí. V případě 

kolokvií obecně je zpráva uveřejněna na webových stránkách a je na ní odkázáno na sociálních 

sítích i v tradičních médiích (zvláště pokud na ně existuje dosah a/nebo má téma potenciál 

zájmu médií3). Účastníci kolokvia sami jsou vyzváni k tomu, aby výstupy z kolokvia šířili po 

vlastních komunikačních sítích. To přispívá k širší propagaci výsledků kolokvia a případně 

vyprovokuje další aktivity spojené s řešením rozsáhlých rozhodovacích úloh. 

Kolokvium je možné, byť nikoli nezbytně nutné, využít i při přípravě konsensuální konference, 

která je nejnáročnější metodou hledání konsensu aktérů v efektivním řešení rozsáhlých 

rozhodovacích úloh ve veřejné správě. Ta na ni může navazovat v dalším zpřesňování veřejně 

politického problému a způsobu jeho řešení i v hledání společného jmenovatele ideových a 

zájmových polí jeho účastníků. 

Nároky na realizaci kolokvia 

Kolokvium je nutno připravit v dostatečném časovém předstihu. Je žádoucí ustavit realizační 

tým sestávající z několika osob s odpovídající dělbou práce. Technická a organizační příprava 

                                                 
3 Tady nicméně ještě ve větší míře záleží na zpracování takové mediální zprávy: zajímavost pro média nesmí 

znamenat úplnou rezignaci na případnou komplexnost a nejednoznačnost výstupů. 
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samotné akce (tj. cca pro 20 lidí) si vyžádá kapacitu cca 0,5 pracovního úvazku po dobu 6 

měsíců a obsahová příprava a zpracování výstupů cca 1,5 úvazku po dobu cca 9 měsíců. 

Předpokladem účasti politiků i úředníků je jejich dlouhodobý explicitně projevený zájem o 

danou problematiku. U úředníků je nutno v případě potřeby projednat jejich účast i s jejich 

nadřízenými a požádat o souhlas s jejich delegováním. 

Kolokvium je možné uskutečnit především s využitím vlastních personálních zdrojů veřejné 

správy4; alternativně je možné zadat realizaci kolokvia externí agentuře. V prvním případě je 

kromě úvazků organizátorů (organizaci kolokvia v jejich případě chápeme jako součást 

pracovního úvazku v dané instituci) vhodné počítat i s honorováním externích 

expertů/účastníků (odměny ve výši cca 5000,- Kč/ jeden účastník).  Materiální náklady (včetně 

nákladů na tisk podkladů, pronájem prostor, občerstvení účastníků, případně ubytování 

účastníků, cestovné, atd.) pak lze předpokládat v řádech  nižších desetitisíců korun. 

V případě zadání realizace kolokvia externí agentuře se náklady budou pohybovat v rozsahu 

kolem 150 000,- Kč. 

Vyvrcholením metodického instrumentária hledání efektivního řešení rozsáhlých  

rozhodovacích úloh ve veřejné správě je metoda konsensuální konference. 

 

KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE 

Charakteristika konsensuální konference 

Konsensuální konference (dále též KK) představuje realizačně náročnou metodu hledání 

konsensu zúčastněných aktérů v nalézání efektivního řešení těchto úloh ve veřejné správě. 

Vybraná skupina účastníků –úředníků, politiků, odborníků, představitelů zájmových 

organizací, novinářů, poskytovatelů a klientů veřejných služeb má na základě připravených 

podkladových materiálů možnost téma konzultovat tak, aby výsledkem bylo pokud možno její 

jednotné (konsenzuální) stanovisko coby podkladu pro politické rozhodování. Konferenci řídí 

moderátoři. V pevných časových rámcích vystupují účastníci k jednotlivým dílčím tématům 

(ve vztahu k předaným studiím). Po každém vystoupení má právo porota položit tři otázky a 

pak další tři otázky kdokoliv z auditoria. Porota je složena z odborníků a veřejně známých 

osobností i politiků. Porotci posoudí a vzájemně projednají všechny studie, vyslechnou všechna 

vystoupení a podají doplňující otázky. Po ukončení jednání konference zpracuje porota konečné 

vyjádření – souhrnný materiál o výsledcích konsensuální konference. Podmínkou úspěchu této 

metody je její pečlivá a dlouhodobá příprava (minimálně jeden rok, lépe dva, případně i tři 

roky). Metoda konsensuální konference bývá uplatňována v zahraničí, v České republice 

vzhledem k realizačním nárokům a předpokladům jejího uplatnění k tomu dochází zatím jen 

ojediněle.  

Další text je rozdělen do dvou částí. První část podává souhrnnou informaci pro zadavatele 

konsensuální konference, tedy především pro politiky a vysoké státní úředníky. Podrobnější 

části 2 až 8 jsou určeny těm, kteří se zabývají přípravou, realizací a uplatněním jejích výsledků, 

tedy jejím realizátorům. 

1 Uživatelský souhrn pro zadavatele konsensuální konference 

Jednou z náročných, ale ve výsledku efektivních metod, jak takovým problémům dobře 

porozumět, nalézt pro ně dobré řešení a dostatečnou podporu a efektivně je realizovat v praxi 

je uplatnění metody konsensuální konference. 

Příprava a realizace konsensuální konference (dále i KK) je sama o sobě náročná. Náročná na 

čas a lidské i finanční zdroje. Její uplatnění tedy rozhodně přesahuje obvyklý rámec běžné 

politické a správní praxe. Její uplatnění na druhé straně nabízí lepší předpoklady pro skutečně 

                                                 
4 Která je přímo zainteresována na řešení dané rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě. 
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odpovědné a dlouhodobě nosné řešení, založené na podpoře důležitých institucí a jednotlivců 

podílejících se na její přípravě. 

Jaké jsou nároky na její uplatnění? 

 Rozhodná politická a správní podpora, trvající po celou dobu přípravy a realizace KK. 

 Metodická kompetence, meritorní znalost problematiky a dostatečná kapacita realizačního 

týmu. 

 Zajištění účasti rozhodujících institucí a aktérů na její přípravě a realizaci. 

Metodu tedy není možno doporučit v případě, existuje-li pro řešení daného problému pouze 

nízká politická podpora nebo hluboké rozpory mezi klíčovými hráči, kteří se musejí podílet na 

jeho řešení. Roli může hrát i nedostatek času, finančních zdrojů či personálních kapacit. 

V takových případech přichází do úvahy uplatnění méně náročných, ale také méně přínosných 

metod hodících se spíše pro řešení jednodušších problémů. Jejich výčet podává oddíl 8 části B.  

Podstatnou charakteristikou realizace konsensuální konference je průběžná, poučená a otevřená 

rozprava jejích účastníků. V průběhu této rozpravy mají účastníci možnost nejen se seznamovat 

s dalšími poznatky a zkušenostmi, ale také lépe porozumět motivům a hodnotám ostatních. 

Vytváří a rozšiřuje se síť zainteresovaných institucí a konkrétních osobností a prostřednictvím 

této profesionálně moderované komunikace roste porozumění a důvěra mezi nimi. 

Následuje několik dalších, techničtějších informací: 

 Pravidelná komunikace a spolupráce mezi zadavatelem a vedoucím realizačního týmu KK 

je velmi důležitá. Může být založena na důvěře, ale někdy může být vhodnější opřít ji o 

formálnější rámec kontrolních konzultací.  

 Jako nejvhodnější realizační rámec se jeví projektová podpora, a to buď s využitím 

dostupných vnitřních zdrojů veřejné správy, případně se zajištěním kontrahovanou externí 

institucí. 

 Realizační tým se rekrutuje z řad metodologů (expertů na heuristické metody) a ze znalců 

meritorně zpracovávané problematiky. 

 Náklady na realizaci se pohybují v řádu jednotek miliónů Kč. 

 Doba přípravy a realizace KK osciluje mezi jedním a dvěma roky. 

Výstupem KK je především konsensuální výrok nezávislé poroty, složené jak z odborníků, 

znalých dané problematiky, tak z respektovaných osobností známých ve veřejném prostoru. 

Výrok je zveřejněn obvyklými způsoby mediální komunikace a může být doplněn i výzvou 

politikům, obsahující důležité návrhy ke změnám stávající praxe. Formy zveřejňování výstupů 

mohou kromě tištěných publikací bohatě uplatnit i možnosti komunikace prostřednictvím 

internetu. Další účinnou formou jsou následná metodická i meritorní školení zájemců a 

průběžné konzultace se členy realizačního týmu.  

Následuje podrobnější popis a výklad metody pro její realizátory. 

2 Výběr vhodného předmětu uplatnění konsensuální konference 

V demokraticky spravovaných, dynamicky se vyvíjejících společnostech je dosažení 

dokonalého konsensu vyloučeno. Přesto je právě vymezení společného cíle a způsobu jeho 

dosahování srovnáním různých perspektiv nutným předpokladem zvýšení pravděpodobnosti 

úspěchu zvoleného řešení ve veřejně politické a správní praxi. Názory a postoje politiků se 

diferencují podle postavení jejich stran a hnutí ve spektru politických ideologií a programových 

cílů. Bariéry souladu a vzájemného pochopení mezi úředníky vyvstávají mezi různými 

úrovněmi vládnutí (centrální, krajskou, municipální) i mezi jednotlivými zúčastněnými resorty. 

Rozdílný pohled na problémy a jejich řešení mívají experti z různých oborů. Zájmová určení 

aktérů se liší podle emočně ideologického podbarvení (vyskytuje se především u aktivistů a 

politiků) nebo orientace především na procesně administrativní cíle s rizikem cynismu a malé 

empatie s ostatními aktéry (s vyšším výskytem u úředníků a politiků). Hrozící otevřené 
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konflikty v komunikaci lze minimalizovat poučenou a diplomaticky vedenou diskusí. Velkou 

pozornost je nutno věnovat získání angažovaných politiků a úředníků, ale i aktivistů a novinářů 

zasvěcených do dané problematiky k tomu, aby věnovali konsensuálnímu řešení potřebný čas 

a úsilí. 

Je nutno předpokládat, že uplatnění konsensuální konference může vést k v dané situaci 

jen dosažitelnému konsensu zúčastněných aktérů. Nelze vyloučit odchylná menšinová 

stanoviska některých z nich, případně i identifikaci několika ne zcela kompatibilních ohnisek, 

nicméně blížících se ke konsensu. K vedlejším, nicméně dlouhodobým pozitivním přínosům 

konsensuální konference bývá prohloubené porozumění o výchozích předpokladech a podobě 

žádoucích cílů odlišných aktérů a jejich postupné sbližování. V tomto smyslu operuje tato 

metoda podobně jako jednodušší, rychleji uplatnitelné, nicméně méně reliabilní metody „focus 

groups“ nebo kolokvia. Konsensus se nerovná kompromis: mělo by jít nikoliv o „prostřední“ 

řešení (každý ustoupí a někde se společně potkáme), ale o to nejlepší dosažitelné. Konsensus 

na rozdíl od kompromisu podporuje ochotu k další spolupráci mezi aktéry. 

Konsensuální konference není vhodná pro hledání konsensu o řešení všech rozsáhlých 

rozhodovacích úloh. Vzhledem k finančním, organizačním a personálním nárokům na její 

realizaci také nemusí být okamžitě uplatnitelná. Je obvykle završením procesu práce na vybrané 

rozsáhlé rozhodovací úloze dlouhodobě vzdorující rychlému a účinnému řešení. Posouzení 

nutných předpokladů a podmínek pro její uplatnění je tedy nutným prvním krokem 

k rozhodnutí, zda bude vhodné a efektivní tuto metodu skutečně použít. Patří k nim: 

1. Politická a správní podpora. 

Politická podpora může být diferencovaná, jak pokud jde o různé úrovně řízení a správy, tak i 

pokud jde o věcnou odpovědnost různorodých politických subjektů za danou problematiku. 

Předpokladem úspěchu jejího uplatnění je sdílená potřeba danou rozhodovací úlohu řešit, byť 

postoje k cestám a způsobům jejího řešení mohou být a často i budou různé.  

2. Kompetence a znalost problematiky realizačního týmu. 

Je důležité, aby realizační tým byl s tématikou a jejími souvislostmi co nejlépe obeznámený a 

zároveň byl ochotný se v dané oblasti dále rozvíjet. Jde o vytvoření stabilního vztahu a trvalejší 

spolupráce mezi členy realizačního týmu a dalšími aktéry. 

3. Dostupnost empirické evidence včetně dostupnosti aktérů. 

Předpokládá se souhrnné zpracování dosavadních výzkumů, studií, dokumentů společenské 

řídící praxe a klíčových legislativních a organizačních norem v dané oblasti.   

4. Dostupná kapacita realizačního týmu.  

5. Udržitelnost výběru předmětu v průběhu řešení. 

Délka a náročnost přípravy konsensuální konference může být ohrožena fluktuacemi ve sféře 

politiky i správy. Proto je nejvhodnější, když je projekt přijat do soustavy projektů, zajišťujících 

trvalejší politickou podporu i financování. Může jít např. o projekty financované z prostředků 

Operačních programů EU, z prostředků TAČR či z dalších dostupných zdrojů. 

Na základě uplatnění těchto kritérií uvedených výše lze dospět ke kvalifikovanému rozhodnutí, 

zda je pro dotyčnou rozsáhlou rozhodovací úlohu za daných realizačních podmínek tato metoda 

vhodná, a na tomto základě se rozhodnout o její realizaci.  

3 Proces přípravy a realizace 

Po rozhodnutí o volbě předmětu, ale ještě před zahájením systematické přípravy konsensuální 

konference, je vhodné věnovat dostatečný čas plánování a rámování návazností jednotlivých 

fází přípravy a realizace této metody. Bude se jednat především o tyto kroky: 

1. Meritorní vymezení řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy na základě zevrubné empirické 

analýzy. Znamená to zpracovat sekundární analýzu odborných studií a výzkumů (našich i 
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zahraničních), analyzovat relevantní zákony a další legislativní kroky (včetně vládních 

programů, programů politických stran, podstatných usnesení vlád či parlamentů k dané 

problematice apod.), analýzu dalších relevantních politických dokumentů (strategií, koncepcí, 

programů, akčních plánů), identifikaci institucionálních rámců a aktérů a jejich aktivit. Nutnou 

součástí zpracovávání dostupných podkladů je i průběžné seznamování aktérů – úředníků i 

praktiků s výsledky těchto analýz. 

2. Vhodný výběr metod, které budou při přípravě a uskutečnění konsensuální konference 

použity, včetně stanovení jejich návazností, pořadí a případně i jejich komplementarit. Výběr 

by měl být opřen o hledání a užívání takových metod, které jsou s to naplnit postup celostního 

řešení a zároveň i co největší spoluúčasti aktérů na jejich přípravě a užití. Podstatným 

předpokladem úspěšnosti použitých metod je prostřednictvím spoluúčasti aktérů vytvářet 

atmosféru spolupráce, vzájemného poznání a respektu, důvěry a motivace zúčastněných aktérů. 

Rozvíjení možností spolupráce a budování důvěry je nejúčinnější právě prostřednictvím 

kritické a otevřené společné práce. Znamená to rovněž, že pro nastolení takového druhu prací 

je významná i jejich kontrola. Další principy výběru metod by měly spočívat na otevřených 

smluvních vztazích řešitelského týmu a požadavku respektování i odlišných názorů a přístupů. 

Je nezbytná průběžná komunikace uvnitř i vně řešitelského týmu. Efektivní práci týmu prospívá 

také vzájemné předávání zkušeností a možná i odlišného pojetí různých metod. 

3. Transformace akumulovaných poznatků do podoby cca 20 podkladových studií (v 

rozsahu cca 5 stran), sledujících nejdůležitější dimenze pojednávané problematiky a zároveň 

ty, kterým se realizátor chce věnovat v programu konsensuální konference (viz část 5 tohoto 

textu). Kromě autorských vstupů členů týmu je navýsost užitečné angažování aktivnějších a 

zasvěcených členů v širších spolupracujících institucích a sociálních sítích. Je potřeba mít 

dostatečný časový předstih na výběr témat a identifikaci autorů, jejich zadání a zpracování 

(minimálně čtvrt, ale lépe půl roku), aby byly zveřejněny v dostatečném před samotným 

začátkem konference. Nabídka zpracovaných studií co nejširšímu okruhu předpokládaných 

účastníků konference (příjemců i poskytovatelů služeb, odborníků, úředníků, politiků, novinářů 

a dalších zájemců). S možností jejich prostudování a zpracování připomínek. Dopracování 

identifikovaných poznatků a námětů a jejich promítnutí do problémových okruhů organizátory 

konference. 

4. Průběžná spolupráce organizátorů konference se zúčastněnými aktéry (včetně médií). 

5. Příprava poroty o pěti, sedmi nebo devíti členech, která bude jako nezávislý orgán účastna 

přípravy a realizace konference a zformuluje konečné doporučení. 

6. Zpracování odevzdaných studií do klíčových témat a příprava hlavních diskutérů za 

spoluúčasti autorů studií, moderátorů problémových okruhů a přípravy mluvčích diskusních 

skupin a členů poroty. Součástí tohoto kroku je i realizace školení. 

7. Uskutečnění konference a předání přepisů jednání hlavním aktérům a členům poroty. 

8. Porota po jejím skončení vyhotoví nezávislou výslednou zprávu o dosažených výsledcích 

a návrzích. Zde může nebo také nemusí přihlédnout k vyjádření členů týmu k její pracovní 

verzi. 

10. Prezentace výroku poroty (shody, které byli účastníci schopni s ohledem na dané téma 

dosáhnout) odborné i občanské veřejnosti, médiím a politickým reprezentantům na úrovni 

centra, krajů i obcí. 

4 Vytvoření sítě potenciálních účastníků 

Z hlediska míry úspěšnosti se jedná o zásadní fázi přípravy. Kvantitativní dosah lze 

povzbuzovat a umocňovat i ex post, nicméně kvalita výstupů, a především pak integrita 

dosaženého konsensu, je zcela odvislá od reprezentativnosti účastníků a přínosu jejich aktivní 

participace. 



16 

 

Platí, že je vhodné již na samotném počátku plánování konference vytvořit rámcový seznam 

zainteresovaných institucí a konkrétních osobností, které jsou do dané problematiky již 

dlouhodobě vtaženy. To je ovšem jenom samozřejmý počátek. Druhým návazným krokem je 

mapování okruhu institucí, které by se o problematiku měly zajímat z pozice své afinitní 

odpovědnosti. Do třetice je pak třeba vysledovat takové formální i neformální instituce, které 

by se o daný předmět zajímat mohly, přičemž by z pozice své autority či prostého vlivu přinesly 

potenciálně prospěšný efekt v daném řešení, ať už ve věcném nebo vztahovém smyslu. 

V případě druhé a třetí skupiny institucí je pak dlouhodobým úkolem identifikovat, oslovit a 

následně udržovat komunikaci s konkrétními osobnostmi, které jsou shledány vhodnými pro 

aktivní účast na samotné konferenci.  

Byť se to může zdát neadekvátní, z důvodu přirozeně preferované nenucenosti budování 

takového networkingu je důsledná strukturovaná a cílevědomá administrace celého procesu 

nevyhnutelná. Pro maximalizaci informačního i akčního přínosu účastníků je třeba vědět, co od 

každého očekávat a pozitivní motivací (ostatně žádná jiná ani z povahy smyslu konsensuální 

konference v repertoáru není) dosáhnout uplatnění potenciálu eventuálního aktéra. Na místě je 

tedy kategorizace a evidence. Kategorizace pro uvědomění si vlastního očekávání a evidence 

pro procedurální a komunikační funkci.  

Obecně uplatnitelná prvotní kategorizace již byla načrtnuta výše. Heslovitě ji lze označit jako 

rozdělení na aktivní/pasivní/potenciální aktéry. Může jít o formální i neformální aktéry.  

V těchto kategoriích se pak napříč nachází následující kategorie aktérů dle jejich společenské 

role:  

- Politici. 

- Úředníci. 

- Odborníci. 

- Představitelé zainteresovaných zájmových organizací.  

- Novináři. 

- Občané. Jedná se hlavně o klienty analyzovaných veřejných a sociálních služeb, přičemž je 

vhodné hledat například mluvčí těch skupin, které mohou být v přístupu k těmto službám 

tak či onak diskriminováni. 

O jejich poměrném zastoupení pak rozhoduje etablovanost dané problematiky ve veřejně 

politickém, odborném či mediálním diskurzu. O potřebě spolupráce s konkrétními aktéry by 

pak měl rozhodovat zejména deficit v dané kategorii. Například pokud na úrovni občanských 

aktivistů a výzkumníků panuje shoda na esenciálních tezích, ale mezi politiky je rozpor a 

úředníky zase zdrženlivost, je dobré se soustředit právě na posledně jmenované.  

Dobrá praxe moderace samotného procesu síťování je pak postupovat promyšleně a zapojit 

vlastní vstupní konexe do zprostředkování dalších kontaktů. Jinak řečeno nesituovat se do 

středu pomyslné sítě, která se dál větví, ale být v přímém kontaktu s pokud možno co největším 

počtem potenciálně aktivních účastníků. Motivací pro navazování kontaktů může být výměna 

výzkumem či praxí získaných informací, odhodlání na řešení úlohy spolupracovat s vidinou 

znásobené energie apod. Nicméně to nemusí v případě některých pasivních či 

nezainteresovaných aktérů stačit. Zde se proto osvědčuje zapojení osob, ke kterým pořadatelé 

chovají důvěru a kteří jsou autoritami i v jiné, případně předmětu i zcela vzdálené, disciplíně. 

Pokud se jedná o mediálně známé osobnosti, tím lépe. V případě tématu, které je mediálně a 

politicky přehlíženo a dosah zájmových uskupení je omezený, stojí za úvahu, zda do týmu 

pořadatelů nepřijmout člena s vysloveným zaměřením na síťování. Ať již o veřejně známou a 

respektovanou osobu, nebo člověka s vlastními vazbami na dané kategorie potenciálních 

účastníků či již angažovaných aktérů.  

V kontextu výše uvedeného je třeba nazírat i výběr členů poroty konsensuální konference. 

Mezi členy by neměly být pouze osobnosti v daném tématu erudované, ale ideálně i osobnosti, 
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které mají určitý networkingový dosah a případně, dle specifických potřeb řešení konkrétní 

úlohy, i konstruktivní vazby zejména na politiky či novináře. Je třeba mít na paměti, že smysl 

konsensuální konference není pouze výměna informací a dosažení elementární shody, ale i fáze 

ex post čili prosazení dané shody do patřičných společenských procesů (např. programových, 

legislativních, institucionálních, fundraisingových aj.).    

K ustavení poroty je proto třeba přistupovat z různých pohledů. Sledování pouze kritérií 

zásluhovosti v daném tématu či vyvážení složení poroty v rámci jmenovaných kategorií nemusí 

nutně zabezpečit úspěšnou aplikaci výsledků samotné konsensuální konference. Naopak je 

výzvou pro organizační tým nominovat, a pro věc jako takovou získat, významnou osobnost, 

která může mít na posun v řešení příznivý vliv už demonstrováním svého zájmu a podílu na 

propagaci a navazování komunikace tam, kde by to bylo jinak obtížné či dokonce nereálné. 

Docílit podnícení takového zájmu lze skrze vlastní výzkum či výsledky výzkumu ve spolupráci 

se spřízněnými spolupracovníky. V každém případě je právě toto jeden z faktorů, proč je na 

přípravu konference potřeba doba několika čtvrtletí, v případně vyslovené terra incognita i v 

řádu let. Při prvotním plánování je proto nutné zvážit, zda je v silách iniciátorů a organizátorů 

své ambice, byť inkrementálním a časově náročným způsobem, přetavit do efektivního 

výsledku v podobě shody na návrhu efektivního řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy.    

5 Formy jednání a komunikace 

Prakticky každá akce konferenčního typu je uskutečnitelná jak klasicky (face to face), tak 

pouze online, případně jako kombinace obojího. Ve všech třech variantách je však struktura a 

podoba jednání obdobná. V případě využití online nebo kombinované formy důrazně 

doporučujeme kvalitní technickou zkoušku před konáním KK.  

Protože KK se snaží o co nejúplnější pohled na problematiku, je vhodné její jednání rozdělit 

minimálně do dvou dnů.  

Program konsensuální konference (dále jen KK) vychází z upřesnění rozsáhlé rozhodovací 

úlohy a podmínek a cest jejího řešení, a to v podobě otázek, na které chceme získat odpovědi 

nejen od autorů studií, ale především od účastníků KK a umožnit tak porotě získat dostatečnou 

představu o tom, na co by se měla ve svém výroku zaměřit (blíže o „formování“ programu části 

2 a 3 v tomto textu). 

Program KK se v zásadě dělí na společná (plenární) zasedání a na paralelní sekce, tj. má 

v podstatě tradiční konferenční strukturu s tím rozdílem, že náplní obou těchto částí jsou 1) 

stručné prezentace autorských studií, respektive prezentace výsledků diskuse a 2) diskuse 

samotné, kterým je v rámci KK věnován ve srovnání s „tradičními“ konferencemi větší prostor.  

Důležitou roli na jednání KK hrají moderátoři a také mluvčí sekcí. Rozdělení do sekcí závisí na 

studiích, které realizační tým získá od oslovených autorů. To mj. umožní efektivněji diskutovat 

stejné téma z různých perspektiv a zároveň uchovat různost pohledů během plenárních 

zasedání: zde jsou prezentovány všechny sekce „rovnocenně“ a se stejnou vahou. Paralelně se 

strukturací do sekcí již lze uvažovat, kdo z realizačního týmu bude moderovat jakou sekci. 

Zpravidla platí, že každý člen realizačního týmu je zaměřen na některou tematickou oblast více 

a tíhne k ní. Kritérium zájmu (ruku v ruce s nezbytnou mírou expertízy) může být vhodným 

vodítkem pro přiřazení osoby moderátora/ky ke každé sekci.  

Moderátoři musí být schopni vést diskusi a aktivně do ní vstupovat a současně povzbuzovat 

účastníky k otevřené diskusi. Alternativně lze využít profesionálních moderátorů, ale jen 

takových, kteří jsou dobře obeznámeni s tématem.  

Moderátor je zodpovědný i za výběr mluvčího skupiny. Mluvčí skupiny/sekce bude formulovat 

závěry z diskuse a bude je reprodukovat před konferenčním plénem. Bude také spolu 

s moderátorem/kou a tvůrcem/kyní souhrnu z jednání, které bude na konci KK poskytnuto 

členům poroty. I z těchto důvodů je podstatné, aby mluvčí skupin disponoval autoritou ve 
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vztahu k dalším účastníkům sekce a byl pro ně respektovanou osobností. Nemusí nutně být 

odborníkem na řešené téma, ale musí umět diskusi a její směřování zaznamenat a posléze i 

prezentovat závěry z této diskuse na plénu. 

KK je svou podstatou diskusní konferencí. Její účastníci diskutují nad autorskými studiemi, 

které dostali v dostatečném předstihu (ty jsou většinou ve zkrácené podobě předneseny i během 

jednání KK) a „čelí“ dalším otázkám, které jsou vznášeny v proběhu KK. Principem je umožnit 

vstup do diskuse všem. To s sebou nese nutnost precizního hospodaření s časem a dodržování 

nastavených pravidel.  

Jedním z nejdůležitějších nástrojů, který pro KK máme k dispozici, je internetová platforma 

konference. Je vhodné vytvořit konferenční webovou stránku, kde jsou zveřejňovány 

aktuality k tématu konference, program, a především jsou zde registrovaným účastníkům 

zpřístupněny autorské studie. Heslo je zasláno potvrzovacím emailem o úspěšné registraci na 

konferenci. Doporučujeme také zřídit vlastní konferenční email, jehož prostřednictvím je 

účastníkům umožněno v případě potřeby komunikovat přímo s organizátory. 

6 Výstupy 

Jak již bylo řečeno, konsensuální konference může vést k v dané situaci jen k dosažitelnému 

konsensu zúčastněných aktérů. Nelze vyloučit odchylná menšinová stanoviska některých 

z nich, případně i identifikaci několika ne zcela kompatibilních ohnisek, nicméně blížících se 

ke konsensu. Žádoucím výsledkem bude, pokud možno, jednotné (konsensuální) stanovisko 

poroty coby podkladu pro politické rozhodování.  

Výrok poroty, vypracovaný v řádu několika týdnů od ukončení konsensuální konference, 

představuje nezávislé kolektivní stanovisko zpracované pečlivě vybranými znalci dané 

problematiky.  

Typicky obsahuje identifikované překážky a na ně navazující návrhy řešení studované 

rozsáhlé rozhodovací úlohy. Může zahrnovat jak návrhy dílčích změn v rámci stávajících 

institucionálních struktur, tak návrhy systémových (paradigmatických) změn, popřípadě obojí. 

Předjímá změnu chování aktérů a jejich hodnotového ukotvení.  

Návrh poroty lze uplatnit jako konečný návrh řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy, který může 

být předán realizátorům navržené veřejné politiky k uplatnění přímo. Alternativně je možné 

doporučit i uplatnění dalšího kola jeho případného doladění. Jako vyzkoušený a užitečný nástroj 

se jeví návazný pracovní seminář, na který budou pozváni všichni, kteří byli zváni už na 

konsensuální konferenci, ale s důrazem především na rozhodovatele, politiky a úředníky. Je 

vhodné jej konat nedlouho po konsensuální konferenci. Jednou z jeho nepominutelných funkcí 

je školení rozhodovatelů o dané problematice a o cestách uplatnění návrhů poroty v praxi řízení. 

Pracovní seminář může být nicméně otevřen i dalším zájemcům a samozřejmě novinářům. 

Konečným výstupem konsensuální konference je zveřejnění výsledné zprávy poroty a dalších 

zpracovaných podkladů, výstupů a návrhů způsobem, který usnadní jejich trvalou dostupnost a 

další šíření. Jejich adresáty jsou všichni, kteří se o danou úlohu zajímají; v první řadě aktéři, 

kteří se podíleli na přípravě a realizaci samotné konsensuální konference. Jejich uplatnění 

v prostoru, v němž se pohybují rozhodovatelé, může usnadnit i veřejná výzva politikům. Ve 

veřejném prostoru bude vhodné uplatnit i všechny další formální i neformální komunikační 

kanály, vycházející z předchozích zkušeností řešitelského týmu se zveřejňováním výsledků 

jeho práce, případně i profesionálně vedené mediální kampaně. 

Pro trvalost výstupů je vhodné zvažovat zveřejnění elektronické a tištěné knižní publikace 

se všemi důležitými závěry z konferenčního jednání včetně všech podkladových studií a 

samotného výroku poroty. 

7 Finanční a personální zdroje 
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Konsensuální konference je organizačně i zdrojově náročná, a proto vyžaduje odpovídající 

finanční zabezpečení a také alespoň střednědobé plánování. Pokud se rozhodneme o nějakém 

tématu, že jde o rozsáhlou rozhodovací úlohu a že zároveň chceme posunout diskusi o její řešení 

dále, lze naplánovat toto finanční zabezpečení formou projektové podpory, případně vyčlenění 

odpovídající částky v rozpočtu instituce. Protože jde o metodu, která je z dnešního pohledu 

„nadstavbová“, je projektová podpora pravděpodobně schůdnější variantou pro její 

zabezpečení, byť cesta k ní je časově náročnější (po podání projektu obvykle uplyne min. 

několik měsíců, než dojde k finálnímu rozhodnutí) a nejistá (úspěšnost podání projektů v rámci 

akademického prostředí, ze kterého vycházíme) bývá relativně nízká, ale situace v jiném 

sektoru (typicky státní správa) může být odlišná. 

Finanční náklady 

Jako příklad, ze kterého lze vyjít pro přibližnou kalkulaci nákladů na KK, ale kterou lze použít 

i pro jiné KK, vycházíme z finančního zabezpečení projektu, v jehož rámci jsme tento 

dokument připravili. Vždy je lze uzpůsobit konkrétním podmínkám instituce / organizace, 

v jejímž rámci se KK odehrává a také domluvou s autory studií, respektive členy poroty. Další 

možností je zadat organizaci agentuře, která konferenční akce organizuje. Avšak ani v tomto 

případě neodpadá požadavek na personální kapacity týmu, který KK organizuje po obsahové 

stránce. 

Personální náklady (odhad) 

Realizační tým: Úvazek v celkové kapacitní výši cca dvou plných ročních úvazků.  Dále dvě 

osoby administrativní podpory ve výši cca 0,3 úvazku po dobu tří měsíců. Práce na přípravě 

KK začíná v rozmezí dva roky až rok a intenzita práce se zvyšuje zejména v posledních 4 

měsících před a dva měsíce po jejím konáním. 

 IT podpora (technik pro zabezpečení nahrávek, streamů, online verze a správce webu či 

sociálních sítí): možnost využít vnitřních institucionálních kapacit, případně externisty. 

Kontrakty s autory studií přijdou podle jejich počtu na cca sto tisíc Kč. 

Kontrakty s porotou: 1 člen/ka poroty cca 10 tisíc Kč. Vždy jde ale o dohodu. 

Pro lepší představu o finanční náročnosti uvádíme celkové osobní náklady, které vycházejí 

z projektu, v jehož rámci je tento text připravený: 1,5 mil. Kč.  

Nájem místnosti (případně catering): V případě hybridní či online konference není nutné 

hradit a využít např.  vlastní konferenční místnost např. pro jednání členů týmu. Catering 

v případě distančních forem rovněž není třeba řešit. V případě konference, která se koná 

prezenčně, může jít o náklady na nájem a případně catering v nižších desítkách tisíc a více (opět 

podle možností). 

ROZSÁHLÁ ROZHODOVACÍ ÚLOHA ŘEŠENÁ SADOU POSTUPNĚ 

UPLATŇOVANÝCH METOD – VZTAHOVÝCH A PROCESUÁLNÍCH INOVACÍ 

Jak již bylo řečeno, výběr a uplatnění uvedených metod je možné zvažovat i samostatně. Je ale 

vhodné zahrnout je do přípravy a následné realizace té nejnáročnější z nich – totiž konsensuální 

konference. Vše závisí na povaze řešené rozsáhlé rozhodovací úlohy a na zkušenostech 

řešitelského týmu. Naši zkušenost se zřetězením dílčích metod do celkového proudu jejich 

uplatnění charakterizuje následující schéma.  

Schéma průběhu řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě s vyústěním do 

realizace konsensuální konference 
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Je ovšem možné předpokládat, a je i pravděpodobné, že v aplikacích na řešení jiných úloh bude 

i výběr podpůrných metod strukturován odlišně tak, aby lépe vyhovoval zvláštnostem příslušné 

veřejné politiky. 

Zobecnění zkušeností z experimentálního uplatnění u vedených metod na zvoleném předmětu 

nás vede k formulaci několika závěrečných doporučení:  

1. Odpovědné vymezení rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné politice a správě. Klíčovou 

orientaci hledat především v rovině veřejné politiky, způsob konkrétní realizace především v 

rovině veřejné správy 

2. Analytické shrnutí: 

- dosavadní řešení, jejich struktura a výsledky; 

- vlastní i cizí výzkumy, analýzy a rozbory na dané téma; 

- sítě dosavadních řešitelů a možnosti jejich využití; 

- analytické kroky v postupu od jednodušších metod až k realizaci konsensuální konference (viz 

tabulka výše). 

3. Komunikační kroky: hledání možných spolupracovníků skrze dosavadní postupy a dílčí 

analýzy (viz týmy při řešení analytických kroků), rozšiřování možností řešení a hledání řešení; 

4. Mediální kroky: analýza tématiky v médiích, hledání nositelů tématu v různých médiích, 

hlavní tematické okruhy v médiích. 

5. Zobecnění ve všech bodech. 

Principy realizace:  

A. Spolupráce s externími kvalifikovanými týmy a pracovišti (v dané běžné operativě není 

možné předchozí kroky struktury řešení naplnit, pokud nemá daný resort pracoviště dlouhodobě 

zpracovávané analýzy, strategie a taktiky politických řešení problémů ve společnosti. 

B. Maximální otevřenost řešení ve všech fázích a krocích. 
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C. Jasné vymezení fází řešení a jejich vyhodnocení, kontrola a případně změny. 

D. Zpracování metodického výstupu z každé fáze a publikování i dílčích výsledků. 

E. V intervalu podle míry aktuálnosti dané problematiky opakování postupu a testování 

jednotlivých kroků, metod a technik řešení. 

 

ČÁST MERITORNÍ: VYJÁDŘENÍ POROTY A VÝZVA POLITIKŮM 

Hlavním závazkem projektu bylo navrhnout a experimentálně ověřit řadu vztahových a 

profesionálních inovací – metod, usnadňujících efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh 

ve veřejné správě. V procesu jeho realizace jsme se rozhodli tyto metody aplikovat na 

předmětu, který vymezení takové úlohy jednoznačně naplňuje: politiku návratu lidí bez domova 

do bydlení. Po představení metodologického výstupu nyní můžeme uvést i dosažené (byť 

samotným projektem nepředpokládané a nepožadované) meritorní výstupy, vztahující se ke 

zvolenému předmětu: Vyjádření poroty konsensuální konference a Výzvu politikům: „Česko 

ukončuje bezdomovství“. 

 

VYJÁDŘENÍ POROTY KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE5 

Konsensuální konference zabývající se návratem lidí bez domova do bydlení 

Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv 2014–2020; Tomáš Sirovátka, profesor MU v Brně; 

Ilja Hradecký, emeritní ředitel Naděje; Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice; 

Dana Nedělníková, ředitelka Sítě aktérů pro domov (S.A.D.) 

Úvod 

Možnost mít kde bydlet, kam složit hlavu, mít svůj domov, je nejen právem daným 

mezinárodními smlouvami, ale především nejhlubší lidskou potřebou, jejíž uspokojení je 

základním předpokladem pro naplnění dalších potřeb a společenských rolí. Bezdomovství je 

nedůstojným jevem evropské společnosti 21. století. Možnost bydlet nelze podmiňovat 

zásluhami, je třeba ji chápat jako životní potřebu. Nezbytným předpokladem úspěšného řešení 

tohoto tíživého jevu je uznání těchto základních východisek, vůle ho řešit, a poctivé hledání 

širšího společenského a politického konsenzu, který není limitován parlamentní většinou a 

čtyřmi lety volebního období. Konkrétní představy o řešení se pak mohou různit.  

Problematika bezdomovství je široká a komplexní a bez přiměřených kvantitativních 

i kvalitativních poznatků i obtížně uchopitelná.  

Zásadním problémem je skutečnost, že téma bezdomovství a jeho řešení, resp. ukončování, leží 

obecně na okraji zájmu jak politické reprezentace, tak veřejné správy i většinové společnosti. 

Často nejde jen o nezájem, jednostranné a stereotypní prezentace bezdomovství, ale i o 

neochotu velké části politické reprezentace se na různých úrovních řešením bezdomovství 

zabývat. Překážky, jako je nedostupnost bydlení či diskriminace na trhu s bydlením, jsou spíše 

důsledkem těchto postojů. Téma samo o sobě nese stigma, které do velké míry podporují 

sdělovací prostředky. 

Nepochybně existují i vážné překážky na straně lidí bez domova, patří mezi ně chudoba a 

zadluženost, špatný zdravotní stav včetně duševních onemocnění, nedůvěra ve vymahatelnost 

práva, opakovaná zkušenost s nevstřícným přístupem institucí bez možnosti se k pomoci 

vyjadřovat, bez respektu k jejich potřebám a rezignace označovaná jako naučená bezmocnost. 

Rezignace na řešení bezdomovství se však netýká jen samotných lidí bez domova, ale také 

veřejné správy jako celku. 

Překážky a návrhy řešení 

                                                 
5 Viz https://konkon21.fsv.cuni.cz/ 

https://konkon21.fsv.cuni.cz/
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1 Nedostatek pozornosti problému bezdomovství 

Pozornost věnovaná problému bezdomovství politickými subjekty a orgány veřejné správy je 

nízká, i když na úrovni obcí existuje řada snah o řešení. Převážná většina české veřejnosti 

přitom považuje zavedení systému sociálního bydlení za potřebné. Přetrvává však nadále 

neujasněná politika státu, chybějící legislativní rámec, nevyjasněné kompetence a nedostatečná 

finanční podpora pro řešení problému. V minulých letech byl sice navržen poměrně rozsáhlý 

koncepční materiál „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 

2020“ (MPSV, 2013), k jeho realizaci však nedošlo, přestože programové prohlášení vlády 

takové kroky slíbilo. Rovněž z „Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025“, 

která měla vymezovat směr budování systému sociálního bydlení, byla naplněna jen menší část 

opatření. Ačkoliv deklarativně Česká republika i v tomto dokumentu uznává bydlení jako 

základní lidskou potřebu a přiznává právo na bydlení i v obecných právních předpisech, 

prosazování tohoto práva konkrétními kroky zajišťuje jen v malé míře. V praxi se naopak 

prosazují v oblasti bydlení především tržní principy. V posledním desetiletí situaci komplikuje 

i celosvětový vývoj spočívající v tzv. financializaci bydlení. Jde o procesy, kdy se nákup bytů 

ve velkém stává především investiční komoditou a až druhotně je zohledněno, že byty mají 

především uspokojovat potřebu bydlení. 

Návrh řešení 

Základním předpokladem úspěchu při ukončování bezdomovství je dosažení politického 

konsenzu. Klíčoví aktéři musí být schopni rozvinout závazný společný rámec pro vytváření 

lokálních i národních politik vycházejících z informovaných rozhodnutí vedených snahou o 

řešení bytové nouze na všech úrovních. Ze strany občanské a odborné veřejnosti, politických 

aktérů, měst a obcí zainteresovaných na řešení problému je potřeba věnovat pozornost edukaci 

široké veřejnosti, politické reprezentace nevyjímaje. Žádoucí je dlouhodobá cílená osvětová 

kampaň na podporu ukončování bezdomovství, spojená se zvyšováním povědomí o jeho 

strukturálních příčinách a možných řešeních. Je potřeba odstranit mediální stigma sociálního 

bydlení. Součástí práce s veřejným míněním by měla být relativizace zásluhových principů a 

zvyšování citlivosti k rozdílům mezi individuálním a institucionálním selháváním. 

2 Absence přístupu založeného na komplexním poznání bezdomovství  

Poznatky o bezdomovství jsou nedostatečné a nakládá se s nimi účelově. Jedna z příčin 

dlouhodobé stagnace v řešení bezdomovství spočívá v nedostatku relevantních informací o 

charakteru životních situací v různých podobách bytové nouze a absence bydlení, o cílových 

skupinách, jejich zdravotním (fyzickém, psychickém, mentálním a smyslovém) stavu, resp. 

zdravotním postižení. Současně ani data, která dostupná jsou, nepředstavují v politických 

diskusích určující vodítko pro rozhodování. 

Evropská observatoř bezdomovství vytvořila již v roce 2007 typologii ETHOS, která zahrnuje 

celou šíři životních situací osob a domácností spojených s bezdomovstvím od stavu bez střechy, 

bez bydlení až po nejisté a nevyhovující bydlení. Údaje zjišťované různými průzkumy v ČR 

však zachycují jen část osob bez domova a osob ohrožených bezdomovectvím. Při využití více 

zdrojů informací a s přihlédnutím k definici bezdomovectví ETHOS, která zachycuje širší 

okruh situací bezdomovectví, se ukazuje, že jde řádově spíše o statisíce než desetitisíce osob, a 

že jejich počty narůstají. Pokus o kvantifikaci bytové nouze na národní úrovni v roce 2019 

selhal při nekompletní realizaci zadání rozděleného na několik studií podle kategorií typologie 

bytové nouze ETHOS. Aniž by dodavatelé jednoznačně vysvětlili redukci problematiky bytové 

nouze a identifikovali nejisté a nevyhovující bydlení jako další (nesečtené) kategorie, prezentují 

se i v sekundárních zdrojích jejich výstupy jako skutečné hodnoty bytové nouze. K dokončení 

výzkumu, který měl pokrývat bytovou nouzi v plné šíři dle typologie ETHOS, dodnes nedošlo 

a přes připomínky části odborné veřejnosti Česká republika nedisponuje informacemi o 

skutečném počtu lidí bez domova na svém území. Zkreslené hodnoty prezentované jako 
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kvantitativní vyjádření bytové nouze v ČR bohužel převzaly národní i mezinárodní autority, 

jako je evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova FEANTSA. To 

prakticky vede k podhodnocení rozměru bezdomovství v České republice. 

V souhrnu to znamená nedostatek analytických výstupů, nedostupnost relevantních údajů a 

nedostatečnou práci s nimi. Na to navazuje problém neznalosti problematiky na straně různých 

aktérů v oblasti bydlení a účelové zkreslování informací. Stále znovu a znovu se vynořuje 

diskurs „zneužívání systému“ a redukce tématu na otázky bezpečnostních rizik. Problematika 

se tak záměrně zjednodušuje.  

Návrh řešení 

Komplexní poznání bezdomovství musí kvalitativně i kvantitativně obsáhnout celý rozměr 

nouze spojené s bydlením, včetně nevyhovujícího a nejistého bydlení. Je vhodné vytvořit 

odborné institucionální informační zázemí v podobě centra pro otázky bydlení, jehož úkolem 

by bylo shromažďovat a analyzovat komplexní data, vyhledávat příklady dobré praxe a přinášet 

zahraniční zkušenosti. Centrum by se zaměřovalo také na aplikovaný výzkum, udržovalo 

kontinuitu vědomostí a znalostí problematiky. Mohlo by být hlavním zdrojem informací o 

situaci v oblasti bydlení. Podílelo by se na formulaci návrhů politik bydlení na všech úrovních. 

Lidé, kteří v oblasti bydlení rozhodují, by měli mít možnost se na toto centrum obrátit pro 

kvalitní analytické podklady. Nemusí se jednat o zřízení nové instituce, možné je využití již 

existujících odborných struktur. 

3 Roztříštěnost agendy a odpovědnosti 

Bezdomovství svým mnohorozměrným charakterem zasahuje do několika různých oblastí 

působnosti veřejné správy. Vedle sociální problematiky jde především o bydlení a zdraví, ale 

zasahuje i do pravomoci spravedlnosti, školství, financí, do působnosti krajů a obcí.  

Problémem komplexního řešení jsou uměle vytvořené bariéry v roztříštěnosti agendy a 

odpovědnosti na centrální úrovni mezi resorty a také mezi centrální úrovní státní správy na 

jedné straně a kraji a obcemi na straně druhé. V posledních letech byla gestorem problematiky 

postupně dvě ministerstva (MPSV a MMR) se zásadními ideovými rozdíly ve východiscích. 

Neexistuje horizontální konsenzus na úrovni ministerstev, ale ani konsenzus vertikální, tedy 

shoda mezi centrem a obcemi, na něž pak tíže problému bezdomovectví dopadá. Subsidiárně 

se do řešení zapojují nevládní občanské subjekty, církve i občané.  

Stručně řečeno: Absentuje jedno místo nadané vůlí, odhodláním a pravomocemi, které by 

agendu ukončování bezdomovství koordinovalo.  

Návrh řešení 

Možnou odpovědí na tuto roztříštěnost je zřízení funkce koordinátora bydlení, případně 

vládního zmocněnce pro bydlení při vládě České republiky. Tento orgán by propojoval agendy 

dotčených resortů, stejně jako agendy na národní, regionální i lokální úrovni. Byl by jednotným 

místem pro komunikaci agendy a styk s odbornou i laickou veřejností. Je však nutné vymezit 

přesně předmět působnosti tohoto orgánu a svěřit mu odpovídající pravomoci.  

Roztříštěnost přístupů a absence koordinace resortů a úrovní veřejné správy představuje 

v České republice obecnější problém a je proto potřebné mu věnovat zvláštní pozornost. Je 

nutné na centrální úrovni zvládnout prolínání dalších strategií, koncepcí a politik, věcně 

souvisejících (kromě podpory bydlení k nim patří například prevence chudoby a sociálního 

vyloučení, propojení zdravotní politiky, sociálních a dalších návazných služeb, financování 

sociálních služeb, prevence závislostí, koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání). Koordinaci 

takových komplexnějších strategií by mohl zajišťovat orgán pověřený obecnějším mandátem, 

například Sociální rada vlády ČR.  

Pro dosažení úspěchu v prevenci a řešení bezdomovství je však nutno dosáhnout co nejdříve 

konsenzu při formulování strategií a politik, a tento konsenzus je třeba rozvíjet na státní, krajské 
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i obecní úrovni. Lidé bez domova a lidé se zkušeností při tom nemají být z tvorby a 

implementace těchto politik vynecháváni. Výsledkem konsenzu musí být vytvoření příznivého 

legislativního prostředí pro upřednostnění sociálního bydlení. 

4 Absence legislativního ukotvení  

Dlouhodobě se vede bezcílná debata o povaze a definici cílové skupiny pro oblast podpory 

v bydlení. Prolínají se protichůdné názory, zda se zaměřit více nebo dříve na sociální bydlení 

pro skupiny v akutní krizi, nebo na dostupné bydlení pro širší skupiny společnosti, které jsou 

ohroženy ztrátou kvalitního bydlení, nebo je nemohou získat. Složitost a šíře této diskuse 

zahrnuje řadu témat a bez dohody na prioritách se cesta k řešením uzavírá a vede k rezignaci 

na řešení.  

Chybí zákonné vymezení pojmu, předmětu a podstaty „sociálního bydlení“ a stejně tak 

vymezení pojmu, předmětu a podstaty „dostupného bydlení“. Absence konsensu na těchto 

základních pojmech je překážkou na cestě k vytvoření a formulaci strategie bydlení obyvatel 

České republiky, respektive k přijetí příslušných zákonů.  

Podobně se střetávají názory na prioritu „buď – anebo“: buď zavést sociální, nebo naopak 

dostupné bydlení, buď pouze housing first (nejprve bydlení podle objektivní potřebnosti 

domácnosti bez ztěžování přístupu dalšími podmínkami), anebo jen housing ready (forma 

prostupného bydlení), buď podporovat lidi bez domova, nebo lidi přímo ohrožené ztrátou 

bydlení či nemožností je získat – především seniory, mladé rodiny, osamělé matky atd. 

Posuzování zásluhovosti pro získání bytu, zvyšování prahů nepřiměřenými podmínkami, 

rozhodování orientované pouze na rizika, představují ve snahách o legislativní úpravu 

problematická vodítka.  

Návrh řešení 

Dlouhodobé přešlapování kolem ukončování bezdomovství ukazuje, že je pro Českou 

republiku nutné legislativní ukotvení jak sociálního, tak dostupného bydlení. Je však účelné 

jejich vzájemné rozlišení a odlišení, protože každá z těchto forem bydlení je určena pro jiné 

skupiny obyvatel a každá vyžaduje jiné parametry jak samotného bydlení, tak další doprovodné 

služby. Zároveň je potřeba zohlednit fakt, že dlouhodobě neřešená dostupnost bydlení se 

postupně promítá do rostoucích potřeb sociálního bydlení. 

Je nutno akceptovat, že situace domácností a jednotlivců v oblasti bydlení jsou velmi různé a 

odlišné. Podle toho je nutno volit strategie a postupy řešení těchto situací. Dostupné bydlení a 

sociální bydlení spolu koexistují, každá oblast ale má své specifické institucionální uspořádání, 

specifické strategie a také postupy řešení.  

Řešením jsou diferencované strategie a postupy jak pro dostupné, tak pro sociální bydlení. 

Příkladem je fakt, že problematika cenově dostupného bydlení (nabídka dostatku bytů za 

rozumné ceny) je organizována a řešena především na státní úrovni, zatímco problematika 

sociálního bydlení jako řešení naléhavé bytové nouze především na úrovni obcí.  

Je také nezbytné uznat, že ani sociální bydlení není určeno homogenní cílové skupině a má 

umožňovat spíše určitou paletu možností než univerzální doprovodnou podporu. Ne každá 

domácnost v sociálním bytě potřebuje využít sociální práci, ale pro potřebnou většinu musí být 

taková pomoc dostupná. Stejně tak dostupné bydlení nemusí být vázáno na sociální práci a 

sociální dávky. Toto rozlišení je potřeba zahrnout do relevantních dokumentů a politické a 

správní praxe.  

Pro ukončování bezdomovství jsou legitimní oba modely, housing first i housing ready, je 

vhodné je volit podle konkrétní situace jednotlivce nebo domácnosti. V daném místě a čase 

může významně převažovat vhodnost jedné z nich, nicméně v obecné rovině se jejich 

koexistence nevylučuje.  
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Je tedy nutné legislativně upravit nejméně tři oblasti: a) podmínky výstavby a provozování 

neziskového bydlení, aniž by se současně vydávala za úpravu sociálního bydlení, b) samotné 

sociální bydlení, c) dostupné bydlení. Pro ukončování bezdomovství je při tom zásadní forma 

sociálního bydlení. 

5 Chudoba a zadlužení 

Bezdomovství je často spojeno s chudobou, materiálním nedostatkem, zadlužeností, 

exekucemi. K tomu se mnohdy přidružuje zdravotní postižení a chronické onemocnění, u lidí 

přežívajících dlouhodobě bez domova chybí přirozené sociální vazby, a to brání v mnoha 

případech řešení nepříznivé sociální situace spojené s absencí bydlení. Zadluženost je při řešení 

přístupu k bydlení často nepřekonatelnou překážkou. 

Chudoba lidí bez domova významně ztěžuje dostupnost sociálních, zdravotních a dalších 

veřejných služeb. Už malý výpadek příjmů na straně člověka (nejen) bez domova může 

znamenat pád do prakticky neřešitelné situace. Poskytování jednorázových okamžitých dávek 

pomoci za účelem udržení bydlení je při tom závislé na subjektivním posouzení, na 

odpovědnosti nebo benevolenci konkrétních pracovníků Úřadu práce. Jejich rozhodování v této 

oblasti se primárně (metodicky) neorientuje na ukončování bezdomovství či prevenci ztráty 

bydlení a je málo předvídatelné. Chybí propojení zdravotní a sociální problematiky v hodnocení 

domácností a jedinců v situaci krize bydlení.  

Šanci na udržení bydlení, resp. na návrat do bydlení významně snižuje zadlužení a vysoké nebo 

násobné exekuce osob a domácností. Člověk s vysokými exekucemi, stejně jako člověk, jehož 

dluhy převyšují jeho majetek, resp. očekávané budoucí příjmy, se často uchyluje do šedé zóny 

nelegální práce a orientuje na přežití, aniž by dluhy splácel. Přitom může zatěžovat veřejné 

finance ve zdravotnictví, sociálních službách, případně i věznicích. 

Návrh řešení 

Politiky ukončování bezdomovství nesmí vytvářet nepřekonatelné překážky pro udržení 

bydlení či návrat do bydlení. Je třeba odstranit kontraproduktivní podmínku pro poskytnutí 

jednorázových okamžitých dávek pomoci (MOP) za účelem udržení bydlení, a to registraci 

žadatele jako uchazeče o práci na Úřadě práce. Tímto opatřením by se rozšířil okruh žadatelů 

s nárokem na poskytnutí této podpory (například důchodců). Součástí řešení by měla být 

formulace standardu v oblasti poskytování jednorázových okamžitých dávek zacílená na 

udržení bydlení. Mimořádná okamžitá pomoc je jedním z možných nástrojů, vznikat mohou 

i jiné. Důležité je, aby rozhodování Úřadu práce v této oblasti bylo více předvídatelné, cílené, 

a zároveň nezávislé na stupni empatie, benevolenci nebo naopak přísnosti či opatrnosti 

konkrétního pracovníka úřadu. Metodika by měla být oporou pro obě strany. 

Při hodnocení potřebnosti domácností je potřeba brát ohled na propojení sociálních a 

zdravotních kritérií, aby relevantní zdravotní rizika, např. skryté závislosti, psychická 

onemocnění, nebyla při řešení nepříznivé sociální situace domácnosti nebo jednotlivce v krizi 

opomenuta nebo připsána k tíži žadatele. 

Pro odstranění zásadní překážky k udržení nebo získání bydlení, totiž předlužení, je nutno 

změnit optiku nahlížení na proces oddlužení, resp. osobního bankrotu, a to jak z hlediska 

sociálního, tak ekonomického. Velkorysejší, resp. racionální podmínky oddlužení nebo 

i odpuštění dluhu zejména vůči státu, obcím, zdravotním pojišťovnám by mohly být pro stát 

ekonomicky výhodnější než vymáhání nedobytných pohledávek. 

6 Překážky na úrovni bytové politiky obcí 

Obce mají podle zákona v souladu s místními potřebami a místními zvyklostmi uspokojovat 

potřebu bydlení. Řada obcí v devadesátých letech mnoho bytů prodala a dnes nemá kapacitu 

bytového fondu, a tak se některé obce nacházejí v situaci, že nemají ani byty, ani dostatečné 

finanční prostředky k tomu, aby tento úkol naplňovaly. 
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Problémem v obcích jsou také dluhy z nájemného v obecních bytech. Sociální a majetkové 

odbory spolu zpravidla nekomunikují, nehledě na to, že v případě zadlužené domácnosti mohou 

mít protichůdné zájmy.  

Jinou stránkou problému je pronajímání bytů v obecním vlastnictví. Z příspěvku z ministerstva 

vnitra předneseného na konsenzuální konferenci o bezdomovectví vyplynulo, že při posuzování 

36 obdržených pravidel a návrhů pravidel pro přidělování bytů bylo ve 30 případech zjištěno 

porušení zákona. Zůstává otázkou, jak je tomu s pravidly, která ministerstvo neposuzovalo. 

Pro řešení sociálního bydlení obce volají po jeho definici a zákonném rámci. Absenci zákona 

částečně suplují dotační programy, které však pro značnou administrativní náročnost nejsou pro 

všechny obce dostupné. Zástupci obcí proto takové řešení pokládají za nelegitimní a v praktické 

rovině za nedostatečné.  

Návrh řešení 

Tyto překážky vyžadují především legislativní úpravu sociálního a dostupného bydlení. Jednou 

z možností, jak získat dostupné nebo sociální byty, je stanovení zákonné povinnosti soukromým 

investorům vyčlenit určité procento bytů pro sociální účely, podpořené např. investiční 

dotací. Tento postup je již dlouhou dobu naplňován v řadě zemí, např. v Rakousku či Německu, 

a rozvíjí cesty k bydlení i k samotnému poklesu počtu lidí bez domova. Pro nekomerční 

výstavbu bytů je důležitým nástrojem přijetí právní normy upravující neziskové podnikání v 

oblasti bydlení. Ať už půjde o obecní výstavbu, družstva nebo jiný typ neziskového bydlení. 

Zákon by měl současně vymezit podmínky pro dlouhodobou udržitelnost sociálních bytů a 

dostatečnou odolnost proti změnám na radnicích. 

Pro předcházení bezdomovství jsou zásadní preventivní opatření. Pokud se rodina dostane do 

tíživé situace a není schopna platit nájem, měl by to být sociální odbor obce, který včas nabídne 

rodině pomoc. K tomu by měla napomoci funkční spolupráce majetkového a sociálního odboru, 

která sleduje společný cíl předcházení bezdomovství a neupřednostní rychlé vystěhování 

nájemníků, ale naopak prostřednictvím kvalifikované sociální práce nabídne pomoc 

s překonáním obtížného období. U domácností, které využívají podporu sociálních pracovníků, 

je však nezbytné udržet takové oddělení obou agend, které neponechá klienty v nejistotě, pro 

koho sociální pracovník pracuje a zachová možnosti vztahů s klienty postavených na důvěře.  

Kromě investiční podpory obecní výstavby sociálního bydlení je nutné počítat s finančním 

zabezpečením kapacit sociální práce, ať už prostřednictvím sociálních služeb nebo obecních 

sociálních pracovníků. 

Nutné je také podpořit ochotu soukromých majitelů bytů k jejich pronajímání pro sociální účely 

formou garancí, např. garančního fondu, pro případ dluhů na nájemném nebo poškození bytu.  

7 Překážky na úrovni sociální práce a sítě odpovídajících služeb 

Panuje shoda na tom, že sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými 

bezdomovstvím je jedním ze základních předpokladů řešení problematiky, a je reflektována i v 

řadě programových dokumentů (Strategie sociálního začleňování a jiné). Současně je nezbytné 

uznat, že sociální práce sama o sobě nedokáže vyřešit problémy bezdomovství, nejsou-li 

dostupné byty, nízkoprahové zdravotní služby, podporované zaměstnávání a další zdroje. 

Sociální práce na obcích je trvale podfinancována a obce a kraje tak nemají dostatečnou 

kapacitu pro sociální práci s lidmi v bytové nouzi. Rovněž sociální služby v řadě regionů 

neodpovídají místním potřebám, a to jak kapacitně, tak ve svém rozmístění v území a 

v zaměření. Chybí specializované služby pro lidi bez domova v seniorském věku, se zdravotním 

omezením a s duševním onemocněním, včetně služeb na sociálně zdravotním pomezí. Přestože 

je bezdomovství spojeno s vyšším výskytem mnoha onemocnění, je adekvátní zdravotní péče 

až na výjimky lidem bez domova prakticky nedostupná, stejně jako běžné úhradové služby 

sociální péče. Současně významnou část kapacitně nedostačujících azylových domů obývají 
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lidé, kteří by dokázali samostatně bydlet s levnější terénní podporou sociálních pracovníků. 

Setrvávají však v sociální službě, protože se do běžného či sociálního bydlení nedostanou. 

Zákonné vymezení druhů sociálních služeb a podmínek jejich poskytování v důsledku přispívá 

k tomu, že část lidí bez domova se specifickými potřebami na služby nedosáhne. Jde zejména 

o seniory bez domova, kterých přibývá (Naděje uvádí v Praze 12 % z celkového počtu lidí bez 

domova a jejich počet stabilně roste), lidi s infekční nemocí, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 

hospitalizaci, ale potřebují léčebný režim, lidi se sníženou soběstačností, s duševním 

onemocněním, cizince – občany Evropské unie aj., pro něž je hledání bydlení značně složitější.  

Regulace základních činností sociálních služeb a obecně rozsah formálních nároků omezuje 

možnosti sociálních pracovníků reagovat na specifické potřeby klientů. Důraz na standardizaci 

sociální práce, nastavení a vymáhání výkonových ukazatelů je často kontraproduktivní při 

řešení životní situace klientů a nepřispívá k integraci lidí bez domova do společnosti a bydlení. 

S rostoucím propracováním systému služeb roste počet zábran, na které sociální pracovníci 

s klienty narazí. Zejména sociální práce na obci je dále poznamenána tlakem politických zadání, 

které ji často orientují na upřednostnění zájmů obce a široké veřejnosti (klid na veřejném 

prostranství, úhrada nájmu v obecních bytech) před řešením problémů bezdomovství. 

V oblasti služeb sociální prevence se nedostávají finanční prostředky, řadu služeb poskytují 

nevládní organizace se značně omezenými možnostmi. 

Návrh řešení 

Je nezbytné systémově zajistit prostředky na financování služeb sociální prevence. Pokud to 

myslíme s ukončováním bezdomovství vážně, musí být k dispozici dostatek kvalifikovaných 

sociálních pracovníků, který bude odpovídat skutečné potřebnosti (podle počtu lidí v bytové 

nouzi). Je třeba pragmaticky vyhodnocovat nejen náklady na zajištění těchto služeb, ale i 

náklady na řešení dopadů jejich absence. Podobně je potřeba vyhodnocovat vliv regulací a 

výkonových standardů v oblasti sociální práce a navazujících služeb z hlediska naplňování cílů 

sociálního začleňování a upravovat je na základě tohoto zhodnocení. 

Důležitým předpokladem pro řešení bezdomovství je rozšíření specializované sítě služeb pro 

lidi bez domova. V těchto službách je nutné zvýšit komfort a bezpečí klientů, zejména posílit 

podmínky pro soukromí a lidskou důstojnost, např. ubytování v 1 – 2 lůžkových pokojích. Je 

třeba budovat nové kapacity pro lidi bez domova v seniorském věku, pro lidi bez domova se 

zdravotním postižením a pro lidi s duševním onemocněním, pro lidi závislé na návykových 

látkách. Kapacitní možnosti sociální práce na obcích II. a III. typu a sociálních služeb je třeba 

posuzovat ve vztahu k jejich výlučnosti a potřebám lidí v bytové nouzi. Nelze např. považovat 

za řešení bezdomovství pouhé posílení sociální práce na obci tam, kde místní potřeby vyžadují 

pobytové služby. Zcela zásadní je pak posílení samotných kapacit sociálního bydlení.  

Sociální práci na obci je nutné koncipovat tak, aby v dialogu s lidmi v bytové nouzi cílila na 

zabydlení, zlepšení podmínek pro bydlení a podporu při plnění povinností směřujících k udržení 

v bytě v rozsahu běžného nájemníka, nikoli na minimalizaci podnikatelských rizik vlastníka 

bytu, a to i v případě, že jím je obec. Kontrolní a podpůrné prvky je třeba uchovat maximálně 

transparentní a oddělené. 

Dále je nezbytná podpora kapacit terénních služeb pro cizince ze zemí EU. 

Dostupnost zdravotních služeb je nedílnou součástí komplexního řešení bezdomovství. To 

vyžaduje jednak legislativní zakotvení pouliční medicíny (street medicíny), vytvoření 

úhradových mechanismů a zároveň nastavení motivačních plateb z veřejného zdravotního 

pojištění u stávajících poskytovatelů zdravotních služeb pro cílovou skupinu. Řešení je vhodné 

doplnit o zavedení multidisciplinárního přístupu (zejména na zdravotně-sociálním pomezí), 

který zvýší efektivitu zdravotních intervencí i kvalitu života lidí bez domova. 

8 Nedostatek financí pro ukončování bezdomovství 
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Otázky financování jsou průřezové a prolínají se téměř všemi uvedenými tématy. 

Stát neposkytuje dostatečné garance provozní a ekonomické podpory pro širší výstavbu 

vhodných bytů. 

Pro obce je překážkou financování bydlení jako takové, ekonomicko-provozní komplikace, 

administrativní náročnost přístupu k dotacím včetně evropských dotací ze strukturálních fondů. 

Lokální dotace poskytované MMR bývají pro obce kvůli složitému vykazování často až 

kontraproduktivní. Podmínky výzev a dotačních řízení jsou ve svém věcném zaměření 

opakovaně dimenzovány tak, že umožňují pouze replikace snadno představitelných, dříve 

realizovaných řešení, bez možnosti ověřovat nové tvořivé možnosti pomoci, které by často již 

ve fázi zpracování projektu narazily na normované parametry zadání.  

Chybí investiční prostředky pro rozvoj infrastruktury služeb sociální prevence, tyto služby 

zůstávají obvykle mimo oblast zájmu, daleko za službami sociální péče. Větší část služeb 

prevence při tom poskytují nevládní organizace s velmi omezenými možnostmi.  

Zákon o sociálním bydlení, resp. zákon o dostupném bydlení nejsou dostatečně suplovány 

dotačními programy. Tyto programy nepředstavují legitimní řešení a v praktické rovině nejsou 

dostačující. 

Návrh řešení 

Stát by měl zajistit investiční podporu obcí pro výstavbu dostupného bydlení a sociálního 

bydlení. Financování podpory bydlení je třeba zefektivnit tak, aby stimulovalo zájem obcí, 

krajů, nevládních organizací i soukromých vlastníků na podpoře bydlení (např. obnova titulu 

podporovaného bydlení pro osoby s nízkými příjmy, seniory a zdravotně znevýhodněné) a 

zjednodušit tak, aby bylo přístupné i pro malé obce bez administrativního aparátu. Dotační 

podmínky musí umožňovat také inovativní přístupy obcí k řešení a ukončování bezdomovství 

i za cenu složitějšího posuzování projektů odbornou komunitou. 

Obce by měly vytvářet garanční a krizové fondy, které jsou důležitou pomocí pro získání a 

zejména udržení bydlení. 

Závěr 

Jako porota Konsensuální konference vyzýváme politiky, aby se přihlásili k myšlence „Česko 

ukončuje bezdomovství“ a zahájili nezbytné kroky vedoucí k tomuto cíli. Obracíme se také na 

média i širokou veřejnost, aby toto jejich úsilí podpořili, protože z důvodů výše zmíněných 

nelze bez jejich podpory tohoto hluboce lidského cíle dosáhnout. Je před volbami, tedy ten 

nejlepší čas, kdy začít. 

 

VÝZVA POLITIKŮM: „ČESKO UKONČUJE BEZDOMOVSTVÍ“ 6 

Porota konsensuální konference „Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení“ se shodla na 

výroku, který končí výzvou politikům: „Česko ukončuje bezdomovství“. 

Řešitelský tým projektu Technologické agentury ÉTA TL 01000220 „Efektivní řešení rozsáhlých 

rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, působící na Centru pro sociální a ekonomické strategie 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, se k této výzvě připojuje a ztotožňuje se 

s konstatováním, že bezdomovství je nedůstojným jevem evropské společnosti 21. století. Naše 

země sice deklarativně uznává právo na bydlení, avšak dlouhodobě opomíjí jeho prosazení v praxi. 

Proto spolu se členy poroty Annou Šabatovou, Danou Nedělníkovou, Tomášem Sirovátkou a Iljou 

Hradeckým zformuloval následující desatero k uplatnění této výzvy v politické a správní praxi: 

1. Navázat na „Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ 

(MPSV 2013), k jejíž plné realizaci přes slib vlády v jejím programovém prohlášení nedošlo, 

                                                 
6 Viz https://konkon21.fsv.cuni.cz/ 

https://konkon21.fsv.cuni.cz/
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zpracováním a přijetím jejího pokračování na období 2022-2030 s uplatněním všech návrhů 

obsažených ve výroku poroty. Půjde zejména o tyto kroky: 

2. Vytvořit odborné institucionální informační zázemí v podobě centra pro otázky bydlení, jehož 

úkolem bude shromažďovat a analyzovat komplexní data, vyhledávat příklady dobré praxe a 

přinášet zahraniční zkušenosti. 

3. Zřídit funkci koordinátora bydlení, případně vládního zmocněnce pro bydlení při vládě České 

republiky. Tento orgán propojí agendy dotčených resortů, stejně jako agendy na národní, krajské a 

obecní úrovni. 

4. Při vládě ČR ustavit Sociální radu, která zvládne prolínání dalších věcně souvisejících strategií, 

koncepcí a politik. Kromě podpory bydlení k nim patří například prevence chudoby a sociálního 

vyloučení, propojení zdravotní politiky, sociálních a dalších návazných služeb, financování 

sociálních služeb, prevence závislostí a koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání.   

5. Legislativně upravit nejméně tři oblasti: a) podmínky výstavby a provozování neziskového 

bydlení, aniž by byla současně vydávána za úpravu sociálního bydlení, b) samotné sociální bydlení, 

c) dostupné bydlení. Pro ukončování bezdomovství je přitom zásadní forma sociálního bydlení. 

6. Zajistit finanční podporu obcím pro výstavbu dostupného bydlení a sociálního bydlení 

z veřejných zdrojů. Financování zefektivnit tak, aby stimulovalo primárně zájem obcí, ale také 

krajů, nevládních organizací a soukromých vlastníků na podpoře bydlení (např. obnova titulu 

podporovaného bydlení pro osoby s nízkými příjmy, seniory a zdravotně znevýhodněné) a 

zjednodušit jej tak, aby bylo přístupné i pro malé obce bez administrativního aparátu. 

7. Rozšířit specializovanou síť služeb pro lidi bez domova, a to včetně krizového bydlení ve slušné 

kvalitě a s dostupnou zdravotní péčí. Zároveň zabezpečit dostatečnou kapacitu sociální práce 

s důrazem na prevenci.  

8. Odstranit kontraproduktivní podmínku registrace žadatele jako uchazeče o práci na Úřadu práce 

pro nárok na poskytnutí jednorázových okamžitých dávek pomoci (MOP) za účelem udržení 

bydlení. 

9. U lidí bez domova a ohrožených ztrátou bydlení nastavit velkorysejší podmínky oddlužení nebo 

i odpuštění dluhu zejména vůči státu, obcím, zdravotním pojišťovnám.  

10. Soukromým investorům nastavit zákonnou povinnost vyčlenit určité procento bytů pro sociální 

účely. Tato povinnost by měla být doprovázena investiční finanční podporou. Podpořit ochotu 

soukromých majitelů bytů pronajímat je pro sociální účely založením garančního fondu pro případ 

dluhů na nájemném nebo poškození bytu. 

Politici, teď je řada na vás: jste připraveni udělat vše pro to, aby se bezdomovství, tento 

nedůstojný jev evropské společnosti 21. století, stal v naší zemi jen vzpomínkou na minulost?  
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Příloha: Přehled postupu řešení projektu podle obsahu a příloh Odborných zpráv za léta 

2018 – 2021 

Pozn.: Odkazy na podkapitoly Odborných zpráv uvedeny číslem příslušné podkapitoly. Odkazy 

na jejich přílohy vyznačeny ve formě: P a číslo přílohy.  

Činnosti a 

výstupy 

Odborná zpráva  

za rok 2018 

Odborná zpráva  

za rok 2019 

Odborná zpráva  

za rok 2020 

Odborná zpráva  

za rok 2021 

Teoretická a 

metodologická 

východiska 

Vstupní koncept 

P2 

 Strategie řešení 

shora i zdola P1 

Mezinárodní srovnávací 

analýza P4 

Vztahový rámec Vstupní podoba 

P2 

Aplikace metody 

P1 

Aplikace 

metody 

doplněná P5 

Aplikace metody 

finalizovaná P5 

Vymezení 

rozsáhlé 

rozhodovací 

úlohy 

Definice 1.3    

Výběr předmětu 

výzkumu 

Návrat lidí bez 

domova do 

bydlení P4 

Meritorní 

poznatky 

z kolokvia P5 

Mediální 

diskuse P3, P7 

 Výrok poroty 

konsensuální konference 

P7 

VÝZVA POLITIKŮM: 

„ČESKO UKONČUJE 

BEZDOMOVSTVÍ“ 

P8 

Institucionální 

analýza 

Institucionální 

analýza řešení 

rozsáhlých 

rozhodovacích 

úloh ve veřejné 

správě P3 

Institucionální 

analýza P4 

Program 

výstavba P2 

Vývoj 

legislativního 

rámce P6 

Fungování 

centrální státní 

správy P2 

Rozbor zprávy 

o plnění 

koncepce řešení 

bezdomovectví 

P3 

Pokračování 

institucionální analýzy 

1.2 

Problémy spolupráce 

resortů P1 

Vládní programové 

dokumenty P2 

Schvalování zákona o 

dostupném bydlení P3 

Kolokvium  Realizace 

31.10.–1. 11. 

2019 

Kolokvium - 

manuál P4 

 

Mediální 

analýza veřejně 

politického 

problému 

  Mediální 

analýza - 

vymezení P6 

 

Školení aktérů   Telekonferenční 

varianta školení 

aktérů P7 

Struktura školení 

konsensuální konference 

P6 

Konsensuální 

konference 

  Charakteristika 

konsensuální 

konference P8 

Realizace 25.– 26. 3. 

2021 

Jak připravovat a 

realizovat konsensuální 

konferenci P5 

Vztahové a 

procesuálních 

inovace 

  Stručný popis 

prvků 

vztahových a 

procesuálních 

inovací P9 

 

 


