
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 
 

Zápis z jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny  
dne 4. září 2020 

 
Jednání se uskutečnilo v pátek 4. září 2020 od 14.00 do 17.00 hod. ve Strakově akademii.  

 
Přítomné členky a členové: 
 
Občanské členky a členové: Husák Jan; Kaleja Martin; Růžička Čeněk; Sigmund Heráková 
Alica; Ščuka Tomáš 

Ostatní členky a členové: Babiš Andrej (předseda vlády ČR); Franěk Michal (MSp); 
Horváthová Jana (Muzeum romské kultury); Křeček Stanislav (Kancelář veřejného ochránce 
práv); Strouhal Václav (zástupce krajských koordinátorů); Válková Helena (zmocněnkyně 
vlády pro lidská práva) 
 
Omluvené členky a členové: 

Občanské členky a členové: Guži Zdeněk; Oláh Štefan; Slanina Simon; Stejskalová Edita; 
Stojka Josef; Theuserová Iveta; Torák Petr 

Ostatní členky a členové: Dostálová Klára (MMR); Hamáček Jan (MV); Maláčová Jana 
(MPSV); Navrátil Jiří (AK ČR); Plaga Robert (MŠMT); Pospíšil Petr (SMO ČR); Povejšil 
Martin (MZV); Tyll Karel (MF); Zaorálek Lubomír (MK) 
 
Osoby pověřené k zastupování členek a členů: Barbořík Michal (MV); Bílková Marie (MF); 
Faltýn Jaroslav (MŠMT); Hanzlíková Jana (MMR); Kalašnikov Jiří (MZV); Štěpánková 
Martina (MPSV); Vzientek Jiří (MK)  
 
Hosté: Beňák David (MMR); Kottnauerová Stanislava (MZ); Matějka Ondřej (ÚSTR); Nejedlá 
Marie (SZÚ); Pěničková Mosaad Daniela (SZÚ); Řehák Robert (IHRA); Souček Jiří (SZÚ) 
 
Úřad vlády ČR: Baršová Andrea; Baumová Kateřina; Chrt Jan; Jeřábková Olga; Jůnová 
Klára (tajemnice Rady); Macháček Radovan; Mertlík Tadeáš; Weinerová Renata 
 
 

*** 
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Zahájení 

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“), zahájila druhé zasedání Rady v roce 2020 
a přivítala přítomné členky a členy (dále jen „členové“) a další přítomné hosty.   

V úvodu jednání proběhla také kontrola usnášeníschopnosti Rady. Ke dni zasedání měla 
Rada celkem 27 členů. Pro dosažení kvora pro usnášeníschopnost byla nutná přítomnost 
minimálně 14 členů. Vzhledem k tomu, že na začátku jednání bylo přítomno celkem 16 členů 
(nebo jejich zástupců), byla potvrzena usnášeníschopnost Rady.  

Místopředsedkyně Rady představila program jednání, jehož návrh byl, spolu s podklady 
k jednání, členům Rady zaslán, v souladu s Jednacím řádem Rady, před jednáním a vyzvala 
přítomné členy o souhlasné stanovisko k navrženému programu. 

Návrh programu jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. září 2020 
 

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na jednání dne 
3. února 2020 

2. Prezentace Romů v učebnicích pro žáky základních škol a studenty středních škol 

3. Informace o projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením“ 

4. Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní romské integrační 
strategie v České republice 

5. Informace o činnosti pracovních skupin a výborů v roce 2019 

6. Různé 

 Informace o postupu v návrhu zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen 

 Informace a o nominaci nových občanských členů do Rady vlády pro záležitosti 

romské menšiny 

Hlasování o programu jednání 

PRO Zdržel se PROTI 

16 0 0 

 
Program jednání byl přijat. 
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Bod 1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na 
jednání dne 3. února 2020 

Klára Jůnová, tajemnice Rady, uvedla, že podklady k bodu č. 1 byly předem všem členům 
Rady zaslány a provedla pouze stručnou informaci o stavu zadaných úkolů. Zároveň přivítala 
náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ondřeje Matějku, kterého požádala 
o doplnění informací o plnění jednoho z uložených úkolů. 

Tajemnice Rady informovala o usneseních, která se týkala Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále jen „MPSV“), konkrétně k návrhu zákona o přídavku na bydlení a návrhu zákona 
o zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že v současné době dochází 
k vypořádávání vnějšího připomínkového řízení obou návrhů zákona, přičemž lhůta pro 
předložení zákona o přídavku na bydlení vládě byla posunuta do konce roku 2020.  

Další usnesení týkající se MPSV bylo zaměřeno na revizi projektu obědy zdarma do škol 
a změnu právní formy oprávněného žadatele. MPSV uvedlo, že pro školní rok 2020/2021 
bylo rozšířeno období pro celoroční stravování a možnost přistoupení v pololetí. Změna 
oprávněného žadatele bude diskutována v rámci přípravy nového programového období. 

Další z usnesení přijatých na minulém zasedání Rady se týkalo Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), kdy Rada doporučila, aby MŠMT začlenilo dějiny 
a kulturu Romů do rámcových vzdělávacích programů všech oborů vzdělávání, dále aby 
jednalo s fakultami zajišťujícími pregraduální přípravu budoucích pedagogických pracovníků 
o začlenění předmětu týkajícího se implementace kurikula do vzdělávání, a aby na všem 
spolupracovalo s Pracovní skupinou pro oblast vzdělávání Romů1 a s Muzeem romské 
kultury. MŠMT předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh Strategie 
vzdělávací politiky 2030+, kterou by měla ke konci roku schvalovat vláda. Ve Strategii 
vzdělávací politiky 2030+  jsou zpracovány implementační karty pro prioritní opatření, kdy 
součástí je úprava rámcových vzdělávacích programů. Při revizi se počítá s tím, že se bude 
spolupracovat s Muzeem romské kultury a Výborem pro vzdělávání Romů. MŠMT také 
předložilo předpokládané výstupy spolupráce, které byly v rámci usnesení upraveny 
a rozšířeny.  

Kontrola úkolů se týkala také nesplněných úkolů z října 2019, zejména těch, které byly 
určeny pro Pracovní skupinu pro bezpečnost, která měla, ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra, se zabývat možnostmi přenosu dobré praxe z oblasti práce s národnostními 
menšinami ze zahraničí do České republiky. Z jednání v rámci Ministerstva vnitra vyplynulo, 
že bude vytvořena kampaň pro příslušníky všech národnostních menšin, jejíž příprava 
aktuálně probíhá. Do kampaně je zapojena také Pracovní skupina pro bezpečnost a Policie 
ČR.  

Poslední informace v rámci plnění úkolů se týkala vzniku Analýzy majetkových poměrů 
českých Romů a Sintů v období 1938 - 1945. Ondřej Matějka v této souvislosti informoval 
o aktuálním stavu vzniku analýzy a shrnul závěry, ke kterým prozatím Ústav pro studium 
totalitních režimů došel. Zároveň poděkoval členovi Rady Čeňkovi Růžičkovi a jeho Výboru 
pro odškodnění romského holocaustu, z.s., díky kterému mohla práce na analýze vůbec 
začít. V závěru také uvedl, že by Ústav pro studium totalitních režimů v analýze rád 
pokračoval, proto je nutné získat dostatečné krytí vzniku analýzy.  

                                                 
1
 Nyní Výbor pro vzdělávání Romů 
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Helena Válková ukončila rozpravu a přednesla návrh usnesení. 
 

Usnesení č. 8/2020 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 4. září 2020 k bodu jednání č. 1 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí informaci o plnění úkolů uložených na jednání Rady dne 3. února 2020; 

II. žádá předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, aby v rámci přípravy státního 
rozpočtu či jeho projednávání, požadoval navýšení rozpočtu kapitoly Ústavu pro studium 
totalitních režimů o 400.000 Kč, a to tak, aby bylo zajištěno kontinuální financování analýzy 
majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období let 
1938 – 1945; 

III. žádá předsedkyni Výboru pro práva dítěte, aby do 31. prosince 2020 informovala Radu 
o postupu v plnění usnesení č. 4/2020 ze dne 3. února 2020; 

IV. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby v rámci spolupráce 
s Muzeem romské kultury a Výborem pro vzdělávání Romů bylo výsledkem jejich spolupráce 
vytvoření a podpora: 

a) očekávaných výstupů a učiva pro rámcové vzdělávací programy v oblasti jazyka, 
historie, tradic a kultury Romů (dokončení 2021), 
b) metodických materiálů pro pedagogy k novým očekávaným výstupům RVP 
v oblasti jazyka, historie, tradic a kultury Romů (dokončení 2023), 
c) vzdělávacích programů pro pedagogy k novým očekávaným výstupům RVP 
a k jejich naplňování ve výuce v oblasti jazyka, historie, tradic a kultury Romů 
(dokončení 2022, realizace od 2023), 
d) realizace výuky romského jazyka na všech stupních vzdělávání, včetně podpory 
studia romského jazyka, historie, tradic a kultury Romů, s důrazem na optimalizaci 
výchovy a vzdělávání romských dětí, žáků a studentů, 
e) volitelné profilace budoucím pedagogickým pracovníkům v jejich pregraduální 
přípravě a zajištění nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem 
na systemizaci dosavadní nabídky vzdělávání, příp. vzdělávacích kurzů a zkvalitnění 
jejich obsahů s akcentem jejich logickou a chronologickou provázanost a podporu 
rozvoje pedagogických kompetencí v oblasti mentorství, supervize, evaluace, řízení 
projektů, metodiků, koordinátorů atp. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 8/2020 

PRO Zdržel se PROTI 

15 1 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
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Bod 2. Prezentace Romů v učebnicích pro žáky základních škol a studenty středních 
škol 

Helena Válková uvedla další bod jednání a předala slovo členovi Rady Tomáši Ščukovi, 
který bod jednání připravil.  

Tomáš Ščuka ve svém příspěvku seznámil se závěry výzkumného projektu s názvem „The 
represention of Roma in the Europen textbooks“. Uvedl, že v rámci projektu bylo zkoumáno 
38 učebnic ze třech oblastí (zeměpis, dějepis a občanská výchova). Z 38 zkoumaných 
učebnic, používaných na základních a středních školách, vyplynulo, že informacím o romské 
menšině a Romech je zpravidla věnováno jen několik málo pasáží, přičemž většina z nich se 
týkala informací o romském holocaustu v učebnicích dějepisu. Dále uvedl, že v rámci 
výzkumu byly nalezeny také texty, které podporují stereotypní zobrazování Romů, zejména 
jako dobrých hudebníků a tanečníků, přičemž většinou obsažený text nekorespondoval 
s přiloženou fotografií či obrázkem. Dále také uvedl, že autoři textů většinou popisují Romy 
homogenně, přičemž většina popisovaných textů nemá vědecké zdůvodnění. V závěru 
prezentace Tomáš Ščuka představil doporučení, která z výzkumu vyplynula, a týkají se 
tvorby budoucích učenic.  

Jaroslav Faltýn (MŠMT) poděkoval za prezentaci a práci na výzkumu. Zároveň pozval 
Tomáše Ščuku k účasti na jednání s nakladateli učebnic, které proběhne na konci září, a kde 
je možné předat tyto informace nakladatelům, jakožto tvůrcům učebnic. Zároveň v této 
oblasti přislíbil další součinnost. 

V rámci rozpravy se Andrej Babiš dotazoval, na základě jaké metodiky vydavatelé učebnic 
učebnice tvoří a jaký vliv na jejich obsah má MŠMT. 

Jaroslav Faltýn (MŠMT) k dotazům uvedl, že učebnicím vládne svobodný trh. V minulosti 
bylo Státní pedagogické nakladatelství, které vycházelo z jednotných státních osnov, což 
byla velká výhoda. Dnes je kurikulum, kde jsou obsaženy požadavky na vzdělávání a výuku 
a nakladatelé připravují na základě těchto požadavků učebnice, které následně MŠMT 
schvaluje. Dále Jaroslav Faltýn uvedl, že v nejbližší době dojde ke změně procesu 
schvalování učebnic, což bude řešeno v rámci zmíněné schůzky s nakladateli učebnic.  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu a představila návrh usnesení. 

 
Usnesení č. 9/2020 

Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
ze dne 4. září 2020 k bodu jednání č. 2 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí informace o nedostatečné a nepřesné reprezentaci Romů v učebnicích pro 
žáky základních škol a studenty středních škol; 

II. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistilo rovnocenné zobrazování 
všech menšinových skupin žijících v české společnosti, zejména pak v učebnicích dějepisu, 
zeměpisu a občanské výchovy určených pro žáky základních škol a studenty středních škol; 
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III. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby iniciovalo setkání se zástupci 
autorů a vydavatelů učebnic určených pro žáky základních a studenty středních škol, 
případně dalšími experty, ohledně možné změny v přístupu k zobrazování všech 
menšinových skupin žijících v české společnosti, a na toto setkání zároveň přizvali zástupce 
menšin žijících v české společnosti. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 9/2020 

PRO Zdržel se PROTI 

17 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3. Informace o projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou 
a sociálním vyloučením“ 
 
Helena Válková na úvod dalšího bodu představila zástupkyně Státního zdravotního ústavu 
a to, Marii Nejedlou a Danielu Mosaad Pěničkovou, které jsou hlavním realizátorem (M. 
Nejedlá) a odborným garantem Kurzu mediátora podpory zdraví (D. M. Pěničková) 
dotčeného projektu. 

V úvodu bodu představila Marie Nejedlá projekt Státního zdravotního ústavu, který končí 
31.12.2022. Cílovou skupinou projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a chudobou ve věku 15-65 let, kam bezesporu patří také příslušníci romské menšiny. 
Uvedla, že cílem projektu je snižování nerovnosti ve zdraví a zvyšování rozhodování ve 
prospěch zdraví u této cílové skupiny, přičemž nerovnostmi ve zdraví se myslí například 
rozdíl v délce života. Dále uvedla, že mezi hlavní aktivity projektu patří zlepšit dostupnost 
zdravotní péče (př. registrace u lékařů primární zdravotní péče) a zlepšit životní styl cílové 
skupiny skrze zvýšení zdravotní gramotnosti. V rámci prezentace také představila činnost 
Regionálních center podpory zdraví, která se nachází v každém z krajů ČR, a která 
spolupracují jak s krajskými koordinátory pro romské záležitosti, tak i Agenturou pro sociální 
začleňování a dalšími subjekty.  

Daniela Mosaad Pěničková dále navázala na slova Marie Nejedlé a doplnila, že mediátoři 
podpory zdraví fungují jako spojující prvek mezi osobami, jež potřebují podporu ve zdraví a 
institucemi zajišťujícími zdravotní a preventivní péči. Zároveň představila hlavní činnosti 
mediátorů podpory zdraví, mezi které patří zejména zajištění registrace u lékařů primární 
zdravotní péče, zubařů, gynekologů apod., poskytování vzdělávání v oblasti zdravotní péče a 
primární prevence, včetně práv a povinností pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a 
další. V neposlední řadě uvedla, že projekt staví na prvcích a principech komunitní práce, čili 
lokální vazbě a spolupráci mezi mediátory zdraví a účastníky projektu.  
 
Martina Štěpánková v rámci rozpravy uvedla, že dle jejího názoru návyky v rodinách ve velké 
míře ovlivňují zdraví ostatních členů domácnosti a toto vše má velké ekonomické dopady. 
Zároveň podpořila slova realizátorek projektu, kdy podle jejich názoru měnit dlouhodobě 
naučené postoje není možné okamžitě, ale jedná se o dlouhodobý proces. Zároveň uvedla, 
že informace o horší situaci Romů v oblasti zdraví je všeobecně známá a ocenila působení 
projektu, které může pomoci zlepšení zdravotního stavu Romů.  
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu a přednesla návrh usnesení. 
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Usnesení č. 10/2020 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 4. září 2020 k bodu jednání č. 3 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí informace o projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou 
a sociálním vyloučením“; 

II. doporučuje, aby byl projekt i nadále realizován a po skončení jeho financování 
z Evropských strukturálních fondů bylo pro jeho realizaci zajištěno systémové ukotvení a 
dostatečné financování. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 10/2020 

PRO Zdržel se PROTI 

16 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

Bod 4. Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní romské 
integrační strategie v České republice 
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková, zahájila nový bod jednání a předala 
místopředsedovi Rady Janu Husákovi slovo.  

Jan Husák na úvod bodu uvedl, že není autorem ani spoluautorem výše uvedené zprávy, ale 
byl požádán o její představení. Uvedl, že zprávu zpracovávaly romské a proromské 
neziskové organizace a věnuje se 3 oblastem, které jsou brány za základ Strategie romské 
integrace do roku 2020. Autoři se v rámci zprávy zamýšlí nad nízkým politickým zastoupením 
Romů v politice, roli a přístupu resortů státní správy, krajů a obcí k plnění Strategie romské 
integrace do roku 2020 a také úloze Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, jako hlavního koordinátora 
Strategie. Zpráva kriticky mluví zejména o personálních kapacitách, které jsou pro koordinaci 
Strategie romské integrace do roku 2020 vyčleněny, na což Rada upozornila již na jednání 
Rady v únoru 2019 a přijala usnesení, ve kterém vyzvala předsedu Rady a Úřad vlády ČR 
k nápravě. Bohužel však do dnešního dne k navýšení personálních kapacit v uvedeném 
oddělení nedošlo. 

Helena Válková otevřela rozpravu a potvrdila slova Jana Husáka o personální pod 
dimenzovanosti uvedeného oddělení. Dále také uvedla, že v případě, že nedojde 
k personálnímu posílení oddělení, může dojít k tomu, že práce Rady bude ohrožena. V této 
věci přislíbila, že se opětovně obrátí na předsedu Rady a vedení Úřadu vlády ČR a bude 
požadovat navýšení personálních kapacit uvedeného oddělení. 

Martina Štěpánková v rámci rozpravy uvedla, že jednou z možností je také realizace 
systémového projektu financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V této 
věci nabídla součinnost při případném podávání projektu.  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu a navrhla usnesení k bodu 
jednání. 
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Usnesení č. 11/2020 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 4. září 2020 k bodu č. 4 
 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí informace a doporučení obsažená v Monitorovací zprávě občanské 
společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 11/2020 

PRO Zdržel se PROTI 

14 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 5. Informace o činnosti pracovních skupin a výborů v roce 2019 

Klára Jůnová, tajemnice Rady, uvedla, že uvedený bod byl zařazen již na jednání Rady 

v únoru 2020, kde se však nestihl projednat. Následně tedy bylo o bodu jednání hlasováno 

formou per rollam, na základě kterého bylo místopředsedovi Rady za občanskou část Rady 

uloženo, aby do příštího jednání Rady připravil návrh na zrušení dlouhodobě neaktivních 

pracovních skupin a výborů. Klára Jůnová představila aktivity jednotlivých pracovních orgánů 

Rady v roce 2019 a uvedla, že návrh na zrušení pracovních skupin a výborů byl projednán 

i s občanskými členy Rady, a to na jejich jednání v srpnu 2020. Na závěr také uvedla, že 

v případě, že vznikne potřeba obnovení pracovní skupiny či výboru není s jejich zřízením 

žádný problém.  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu a navrhla usnesení 
k uvedenému bodu jednání. 

Usnesení č. 12/2020 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 4. září 2020 k bodu č. 5 
 
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí informaci o činnosti pracovních skupin a výborů v roce 2019; 

II. ruší 

 Výbor pro spolupráci se samosprávami; 

 Mediální výbor; 

 Pracovní skupinu pro odškodnění Romů; 

 Pracovní skupinu pro zahraniční spolupráci; 

 Pracovní skupinu krajských koordinátorů pro romské záležitosti; 

 Pracovní skupinu k protiprávním sterilizacím. 
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Hlasování o návrhu usnesení č. 12/2020 

PRO Zdržel se PROTI 

14 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 6. Různé 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková otevřela poslední bod jednání, do kterého byly 
přihlášeny dva body, a to informace o postupu v návrhu zákona o odškodnění protiprávně 
sterilizovaných žen a informace o nominaci nových občanských členů Rady.  

K bodu 6a týkajícího se postupu v návrhu zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných 
žen, místopředsedkyně Rady uvedla, že požádala předsedu poslaneckého klubu ANO 
o přednostní zařazení návrhu zákona o protiprávně sterilizovaných žen na jednání schůze 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále také uvedla, že návrh zákona byl vytvořen již 
minulý rok, přičemž doposud nebyl projednán. Na závěr také uvedla, že tento návrh zákona 
patří mezi její hlavní priority, přičemž vláda ČR k návrhu vyjádřila neutrální stanovisko. 

Usnesení č. 13/2020 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 4. září 2020 k bodu č. 6a 
 

 I. bere na vědomí informace o přípravě návrhu zákona o odškodnění protiprávně 

sterilizovaných žen; 

II. žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o urychlené projednání návrhu 
zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 13/2020 

PRO Zdržel se PROTI 

14 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Dále Klára Jůnová informovala o nominacích do Rady, přičemž uvedla, že v květnu 2020 
bylo vyhlášeno výběrového řízení pro naplnění stavu Rady. Přihlásilo se 19 kandidátů, z toho 
2 byli vyřazeni, protože nesplnili uvedené požadavky. S dalšími 17 uchazeči proběhl 
pohovor, kde došlo ke shodě na čtyřech kandidátech. Tyto návrhy byly zároveň konzultovány 
s občanskými členy Rady. V tuto chvíli byl návrh postoupen předsedovi Rady k jeho dalšímu 
předložení na jednání vlády ČR.  

Na závěr jednání Klára Jůnová informovala o návštěvě Poradního výboru Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin Rady Evropy, která proběhne 21. – 25. září. Mimo jiné, je 
v plánu setkání se členy Rady, kteří již pozvánku na jednání obdrželi.  

V rámci bodu Různé Martina Štěpánková zdůraznila důležitost připravované Strategie 
romské integrace 2021 - 2030, která je důležitá pro přípravu dalšího programového období. 
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Dále také ocenila organizaci kulatého stolu ke sběru etnických dat, který se má uskutečnit 
14. září 2020. 

Jana Horváthová v závěru jednání pozvala členy Rady na otevření specializovaného zařízení 
Muzea romské kultury v Praze s názvem Centrum Romů a Sintů, které proběhne 8. září 
2020. Vyjádřila také poděkování členovi Rady Čeňkovi Růžičkovi, který se významně podílí 
na realizaci projektu.  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela bod jednání a poděkovala všem členům 
Rady za účast na jednání. Na závěr také uvedla, že příští jednání Rady se uskuteční 
16. října 2020, na jejímž programu bude pouze návrh Strategie romské integrace 2021 – 
2030. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 4. září 2020 
 
Zpracovala: Mgr. Klára Jůnová  
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingr. Andrej Babiš v.r. 
předseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


