
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšiny  

 

1. Vypořádání připomínek k návrhu Metodiky KPSV+ 

 

Úvod 

 

Zasedání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální 

začleňování ÚV ČR - Vypořádání připomínek k návrhu Metodiky KPSV+ 

 

Datum konání:  31. srpna 2020 

Zahájení:  10:00 – cca 13:00 hodin 

Místo konání: Úřad vlády ČR – Vladislavova 4, Praha 1 – místnost: Suterén 

 

Přítomni: Bartů Lumír, Husák Jan, Petroková Helena, Smotlachová Ilona, Lukáč Štefan 

Omluveni: Hančin Peter, Köttnerová Renáta, Theuserová Iveta 

Hosté: Barbořáková Helena, Chládek Martin 

Úřad vlády ČR: Jůnová Klára, Macháček Radovan, Mertlík Tadeáš 

Agentura pro sociální začleňování: Beňák David, Slámová Zdeňka, Špatenka Jan 

Program:  

10:00 Zahájení zasedání   

10:15 Vypořádání připomínek k návrhu Metodiky KPSV+  

13:30 Závěr   
   

 

Klára Jůnová, tajemnice Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
(dále jen „Výbor“), zahájila jednání Výboru, přivítala jeho členy a zástupce Agentury pro sociální 
začleňování (dále jen „Agentura“). Představila program a jednotlivé body zasedání. 

 

 

David Beňák za Agenturu probral jednotlivé připomínky, které se vztahovaly k Metodice 
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám KPSV+, obecná část. 

Jako první byly podrobně diskutovány připomínky řídícího orgánu OPZ. David Beňák k jednotlivým 
připomínkám uvedl vysvětlení a způsob vypořádání. Druhá část připomínek byla ze strany řídícího 
orgánu OP JAK. David Beňák jednotlivé připomínky prošel a uvedl vysvětlení a vypořádání se 
s připomínkami. 

David Beňák představil 2 modely přijetí nových obcí do spolupráce. První model je nazvaný jako 
jednoduchá verze a druhý model je nazvaný jako původní verze. Členové výboru, se přikláněli více 
k využití prvního modelu, protože druhý model není aktuální a nekoresponduje s novou metodikou. 
David Beňák uvedl, že pro druhý model není k dispozici dostatečné personální zajištění. Členové 
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Stránka 2 (celkem 2) 

výboru hodnotili kladně především oblast vyhodnocení přihlášky do spolupráce. Bylo dohodnuto, 
že se zvýší míra indexu sociálního vyloučení ze 40 % na 50 %, popis sociálně vyloučených lokalit 
a jejich rozsahu zůstává na 20 %. Dojde ke snížení procentuální míry popisu dosavadních 
integračních/inkluzivních aktivit z 20% na 15 % a také se sníží z 20% na 15 % popis dosavadních 
participačních aktivit a spolupráce v území. 

Poslední část připomínek se vztahovala k připomínkám Monitorovacího výboru, David Beňák 
prošel jednotlivé připomínky a uvedl způsoby jejich vypořádání. 

Ze závěrečné diskuze také vyplynulo, že součástí přihlášek obcí ke spolupráci s Agenturou bude 
také vyjádření krajských koordinátorů pro romské záležitosti. Po přijetí přihlášky obce ke 
spolupráce s Agenturou bude také Výbor vyzván k postoupení jeho odborného stanoviska k dané 
přihlášce, který bude postoupen řediteli Agentury. 

Text Metodiky koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám KPSV+, obecná část, 
bude opraven do 11. 9. 2020 

Zapsal: Bc. Radovan Macháček 

Schválil: Mgr. Jan Husák 


