
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšiny  

 

1. Projednání Výroční zprávy Agentury pro sociální začleňování za rok 2020 

Úvod 

ZÁPIS 

Zasedání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální 

začleňování ÚV ČR 

 

Datum konání:  10. září 2021 

Čas:             10:00 – 12:00 

Místo konání: Online 

 

Přítomni: Albert Gwendolyn, Bartů Lumír, Guži Zdeněk, Husák Jan, Köttnerová Renáta, Petroková 

Helena, Smotlachová Ilona, Škarka Daniel 

Omluveni: Hančin Peter, Zeman Marek, Giampaoli Karel 

Úřad vlády ČR: Tuzar Vojtěch, Krejčová Kateřina, Kocanda Martin 

Agentura pro sociální začleňování:  Benešová Markéta, Špatenka Jan 

Program:  

10:00 Zahájení zasedání 
   
10:15 Projednání Výroční zprávy Agentury pro sociální začleňování za rok 2020 
 
12:00 Závěr   
 
 
 

   

 

Vojtěch Tuzar, tajemník Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování (dále 
jen „Výbor“), zahájil jednání Výboru, přivítal jeho členy a zástupce Agentury pro sociální začleňování 
(dále jen „Agentura“). Tajemník se omluvil za komplikovanou organizaci při svolávání jednání, jejíž 
příčinou byly četné omluvy členů. Zároveň představil svou osobu jako nového tajemníka a osobu 
pana Gužiho jako nového předsedu Výboru. Vzhledem k tomu, že se jednání účastnilo 8 členů 
Výboru (nebo jejich zástupců) (dále jen „členové“), byl Výbor usnášeníschopný. 
 

 

 

Zástupkyně Agentury nejprve uvedla, že Výroční zpráva je již ve finální podobě. Výroční zprava byla 
prostřednictvím tajemníka rozeslána všem členům Výboru.  

V diskuzi o Výroční zprávě zaznělo, že je v některých částech obecná a zasloužila by si více 
konkrétních a podrobnějších informací o činnosti Agentury. Jan Husák nabádal k tomu, aby se ve 
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výročním dokumentu objevovala kromě činnosti také informace o situaci ve strukturách v Agentuře 
a její pozici ve státní správě. Podle něj v textu chybí podání informace o stavu Agentury, resp. 
vnitřních problémech instituce. Jeho názor vychází z čistého srovnání evaluačních dat v letech 2019 
a 2020. Z takového porovnání je totiž zřejmé, že výsledky Agentury byly v roce 2020 méně efektivní. 
Dále dodal, že právě z tohoto důvodu by měl být ve zprávě prezentovány stav a problémy Agentury 
samotné, na něž by bylo vhodné navázat vyjádřením cílů zvýšení efektivity a určením budoucího 
směru. Jan Husák také dodal, že Agentura by měla nejen ve zprávě, ale i jinými vhodnými způsoby 
žádat o pomoc a posílení (zejména z personálních důvodů).   

Na příspěvek Jana Husáka navázala Renáta Köttnerová, která se dotazovala právě na nízkou 
efektivitu skrze nižší čerpání a personální situaci Agentury. Konkrétně se dotazovala na projekty 
Hate free a Místo pro všechny ale i jiné. Chtěla se především ujistit, že probíhají veškeré hlavní 
aktivity tohoto směru i mimo školy ve všech oblastech začleňování.  

Zástupci Agentury reagovali na komentáře a dotazy členů. K personálnímu stavu uvedli, že nastalá 
situace vznikla hlavně z důvodu institucionální reorganizace, jejímž důsledkem byl zvýšený odchod 
zaměstnanců. K Výroční zprávě uvedli, že se jedná do jisté míry o evaluační dokument, který má 
své formální náležitosti a specifika, a proto je obsah strukturován v dané podobě (meritum textu 
náleží především sociálnímu začleňování). Dále doplnili údaje uvedené ve zprávě, jmenovali a 
okomentovali veškeré oblasti sociální inkluze, které v roce 2020 Agentura vedla. V poslední řadě 
ujistili Výbor o aktivní trvalé snaze o zvýšení efektivity Agentury. Z jejich řeči bylo patrné, že aktuální 
stav Agentury je do velké míry ovlivněn omezenými zdroji. V této souvislosti se vyjádřili i k nutnosti 
posílení její pozice, která je závislá spíše na politickém rozhodnutí jiných resortů.  

 

Tajemník ukončil projednávání Výroční zprávy a jménem předsedy zahájil hlasování o návrhu 
usnesení:  

 

   Usnesení č. 1/2020 ze dne 10. září 2021   

I. Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování projednal a 
schvaluje Výroční zprávu ASZ za rok 2020. 

 
 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

Následující diskuze byla věnována právě ztížené situaci Agentury, která dopadá na koncové 
příjemce politiky začleňování. Členové Výboru se shodli na potřebě zlepšit pozici Agentury 
s primárním cílem zvýšení požadované efektivity. Výbor projevil v této potřebě silnou vůli a možnost 
spolupráce. Předseda Guži ve svém proslovu nabádal k lepší efektivitě, spolupráci a komunikaci. 
Dle jeho slov je velice důležité, aby veškeré aktivity Agentury byly dotaženy do absolutního konce, 
protože rodin vyžadujících akutní pomoc je stále mnoho. 

Výsledkem konstruktivní diskuze nad otázkou posílení pozice Agentury byla snaha Výboru podpořit 
a iniciovat z pozice pracovního orgánu RVZRM jednání s MMR, kterého by se případně členové 
Výboru účastnili.  
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Závěr 

 
 
 
 
Tajemník ukončil diskuzi a jménem předsedy zahájil hlasování o návrhu usnesení: 
 
 
 
     Usnesení č. 2/2020 ze dne 10. září 2021 
   

II. Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování doporučuje 
RVZRM iniciovat jednání s MMR o budoucím fungování ASZ. 

 
 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
 

 

Předseda a tajemník poděkovali členům a stálým hostům za jejich vážený čas a účast. Vyzvali 
k vyšší iniciativě návrhu bodů na příští jednání Výboru a ocenili citelnou snahu členů o zlepšení 
situace Agentury. Předseda uvedl, že další jednání je předběžně plánováno na měsíc prosinec.  

 

 

 

 

Zapsal: Vojtěch Tuzar 

Schválil: Bc. Zděnek Guži 


