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II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Dne 4. června 2007 projednala vláda České republiky Koncepci státní politiky pro
oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 (dále „Koncepce 2013“) a přijala usnesení č. 611,
ve kterém uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády
a ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí,
místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministryni obrany, ministrům
zdravotnictví, kultury, vnitra a zemědělství zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z této
koncepce, včetně zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Zároveň uložila
ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat a předložit vládě závěrečnou zprávu
o splnění úkolů vyplývajících z Koncepce 2013 do 31. března 2014. Usnesením ze dne 23.
května 2012 č. 365 uložila vláda ministru školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2014
předložit na jednání schůze vlády návrh nové koncepce státní politiky pro oblast dětí
a mládeže platné od 1. ledna 2014. Oba dokumenty jsou vzájemně úzce propojeny. Návrh
„Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020“ (dále „Koncepce 2020“) vychází
ze závěrů a doporučení, která vyplynula z vyhodnocení Koncepce 2013. Z těchto důvodů
předkládá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na jednání schůze vlády České
republiky oba dokumenty současně.
Oba koncepční materiály určují strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži.
Reflektují potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,
zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého
životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví. Zabývají se také environmentální
a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům a informacím.
Jde o národní strategické dokumenty pro oblast mládeže, které by v souladu se závazky
členských států vůči Evropské unii (dále „EU“) měly Strategii pro mládež EU (EU Youth
Strategy) – respektování prioritních témat, důsledný meziresortní přístup při práci s mládeží,
zkvalitňování práce s mládeží a podpora strukturovaného dialogu s mládeží.
Tomuto kontextu odpovídá i celkové vyhodnocení Koncepce 2013, které vychází
z dostupných statistických dat k prioritním oblastem Evropského rámce a z kvantitativních
i kvalitativních dat Evropské zprávy o mládeži z roku 2012, jež zpracovává podkladové
materiály z národních zpráv členských států EU. Tyto periodické Evropské zprávy o mládeži,
které se opakují v tříletých intervalech, pracují s indikátory EU v oblasti mládeže
zohledňujícími následující oblasti: demografická data; vzdělání; zaměstnanost a podnikání;
zdraví a zdravý životní styl; sociální začleňování; participace a využívání Internetu.
Plnění úkolů z Koncepce 2013 bylo pravidelně evaluováno v dvouletých intervalech
formou aktualizovaných Plánů aktivit předkládaných na jednání schůze vlády České
republiky - usnesení vlády ze dne 21. dubna 2008 č. 448, usnesení vlády ze dne 10. května
2010 č. 339, usnesení vlády ze dne 23. května 2012 č. 365.
Vzhledem k pravidelným vyhodnocováním plnění úkolů vyplývajících z Koncepce
2013 ve dvouletých detailních zprávách předkládaných na jednání vlády České republiky je
celkové vyhodnocení Koncepce 2013 předkládáno formou Zprávy o mládeži, (Mgr. Hana
Maříková, 2013, externí výzkumnice pro oblast mládeže), která hodnotí dopad Koncepce
2013 na cílovou skupinu. Zpráva byla přestavena odborné veřejnosti na Národní konferenci
o mládeži v Praze ve dnech 8. – 9. listopadu 2013. Kromě dostupných dat na národní úrovni
a dat z Evropské zprávy o mládeži zohlednila národní Zpráva o mládeži také zjištění
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a doporučení Komparativní studie o situaci mládeže v zemích Visegrádské skupiny (Ewa
Krzaklewska; Partnership Rady Evropy a Evropské komise 2013) prezentované na odborném
semináři k politice mládeže zástupců zemí Visegrádské skupiny a Východního partnerství
v Sulejówku, Polsko ve dnech 15. – 17. dubna 2013. SWOT analýza vypracovaná pro vnitřní
potřeby odboru pro mládež ukázala, že nejlepších výsledků bylo dosaženo v oblasti
dobrovolných činností mladých lidí, a to i v evropském kontextu. Evropská komise vnímá
dlouhodobě Českou republiku jako vůdčí zemí EU v oblasti naplňování Doporučení Rady
a členských zemí EU k mobilitě mladých dobrovolníků napříč Evropou. Výzvou pro budoucí
období naopak zůstává participace mladých lidí a jejich aktivní podíl na rozhodovacích
procesech v záležitostech, které se jich týkají.
Návrh nové Koncepce 2020 je výsledkem dvouleté práce odborníků v meziresortních
tematicky zaměřených pracovních skupinách a širokých konzultací formou kulatých stolů
a při národní konferenci o mládeži (listopad 2013) včetně aktivního dialogu s mládeží v rámci
projektu České rady dětí a mládeže „Kecejme do toho“. Koncepce 2020 je plně kompatibilní
s Evropským rámcem a v oblasti práce s mládeží reflektuje existující národní strategie (viz
Východiska Koncepce 2020 v textu předkládaného materiálu). Svým rozsahem i strukturou
odpovídá národním strategickým dokumentům pro oblast mládeže členských států EU. Při
tvorbě předkládaného dokumentu byly také zohledněny přístupy a zkušenosti získané
při aktivní účasti MŠMT (odboru pro mládež) v mezinárodních projektech v letech 2011 –
2013 zaměřených na tvorbu, implementaci a evaluaci národních politik mládeže na principu
peer-learningu.
Koncepce 2020 definuje třináct strategických cílů, které dále rozpracovává do dílčích
cílů a konkrétních opatření k naplňování těchto cílů. Obecným cílem předkládaného
strategického dokumentu je přispět na základě uplatňovaného meziresortního přístupu
v oblasti práce s mládeží ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím
rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu
demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní
participaci ve společnosti.
Kromě hlavní části týkající se definovaných strategických a dílčích cílů včetně
konkrétních opatření, rozpracovává struktura předkládané Koncepce 2020 provázanost pilířů,
horizontálních priorit, strategických cílů, dílčích cílů a opatření, definuje cílovou skupinu
a podává přehled východisek Koncepce 2020. Předkládaný dokument dále rozpracovává
implementační strukturu, monitoring, vyhodnocení a finanční zajištění Koncepce 2020,
v závěru definuje základní pojmy.
Předkládaná Koncepce 2020 je součástí Strategie vzdělávací politiky České republiky
do roku 2020 MŠMT a je důležitým koncepčním východiskem pro přípravu projektů do
Operačního programu MŠMT Věda, výzkum a vzdělávání.
Realizace cílů Koncepce 2020 si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet.
Náklady budou hradit jednotlivé resorty jednak ze svých dotačních programů v rámci
schválených rozpočtů, jednak využitím strukturálních fondů EU. Opatření k naplňování cílů
byla formulována tak, aby byla reálně splnitelná, vycházela z věcné působnosti příslušných
resortů a jejich přímo řízených organizací a vztahovala se k metodické a koncepční činnosti
zajišťované odbornými referenty státní správy.
Vnější připomínkové řízení proběhlo ve dnech 31. března – 11. dubna 2014. Materiál
se předkládá bez rozporu.
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