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VÝROČNÍ ZPRÁVA RADY VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY ZA ROK 2014 
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády ve smyslu usnesení 
vlády ze dne 20. února 2002 č. 175) 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) je stálým, poradním a iniciačním 
orgánem vlády pro otázky romské integrace. Cílem Rady je napomáhat zlepšení postavení Romů 
ve všech sférách života, odstraňování nedůvodných rozdílů v postavení Romů a většinové 
společnosti, a dosažení bezkonfliktního a vzájemně obohacujícího soužití Romů a většinové 
společnosti (dále jen romská integrace). 

Rada byla zřízena usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č. 581, o zřízení Meziresortní komise pro 
záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro 
záležitosti romské komunity. Zcela zásadní změna ve fungování Rady nastala v roce 2010, a to 
změnou Statutu schválenou usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254. Tímto se změnil 
i název poradního orgánu na Radu vlády pro záležitosti romské menšiny.  

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 byla ustanovena, resp. obnovena funkce ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu došlo také k zásadní změně Statutu Rady. Nově přijatý statut 
upravil pozici předsedy Rady, funkční období členů Rady za občanskou společnost, doplnění členů 
Rady například o zástupce Muzea romské kultury. Upuštěno bylo také od svázání funkčního 
období členů s funkčním obdobím vlády. Takovéto vázání členství v Radě na funkční období vlády 
se ukázalo jako velmi problematické v praktické rovině, a to zejména v případě, kdy dochází 
k předčasným volbám či změnám vlád. 

 
I. PŘEDSEDA A ČLENOVÉ RADY VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY  

Funkční období členů z řad představitelů občanské společnosti je podle čl. 3 odst. 5 platného 
Statutu Rady čtyřleté. Tito členové Rady po skončení funkčního období vykonávají funkci členů 
Rady až do té doby, než jsou jmenováni členové noví. Funkční období členů Rady podle čl. 3 
odst. 3 písm. a) až g) trvá po dobu výkonu jejich funkce, pokud není skončeno dříve podle čl. 3 
odst. 6 tohoto statutu. 

V roce 2014 došlo k obnovení činnosti Rady, jejíž občanští členové nebyli od 17. června 2013 
z důvodu demise vlády RNDr. Petra Nečase jmenování. Dne 12. května 2014 přijala vláda 
usnesením č. 352 nový Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a jmenovala vybrané 
představitele občanské společnosti, kteří aktivně pracují na zlepšení postavení Romů ve 
společnosti a významně přispívají k jejich integraci, a zástupce akademické obce novými členy 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Složení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny je 
uvedeno v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1 Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2014: 

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ 
INSTITUCI 

POZICE V RADĚ VZNIK – ZÁNIK 
ČLENSTVÍ  

Ing. Jiří Rusnok předseda vlády (od 13.08.2013 
v demisi) 

předseda Rady 25.06.2013–
29.01.2014 

Mgr. Bohuslav 
Sobotka 

předseda vlády předseda Rady 29.01.2014–
12.05.2014 

Mgr. Jiří Dienstbier ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu 

předseda Rady 12.05.2014 

Mgr. Michaela 
Marksová-Tominová 

ministryně práce a sociálních věcí místopředsedkyně 
Rady 

29.01.2014 

Mgr. David Beňák zástupce občanské společnosti místopředseda Rady 12.05.2014 
Prof. RNDr. Dalibor 
Štys, CSc. 

ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy (od 13.08.2013 
v demisi) 

člen Rady 10.07.2013– 
29.01.2014 
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Mgr. Marcel Chládek ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy 

člen Rady 29.01.2014 

Mgr. Jiří Balvín ministr kultury (od 13.08.2013 
v demisi) 

člen Rady 10.07.2013–
29.01.2014 

Mgr. Daniel Herman ministr kultury člen Rady 29.01.2014 
Ing. František Koníček ministr práce a sociálních věcí (od 

13.08.2013 v demisi) 
člen Rady  10.07.2013–

29.01.2014 
Mgr. František Lukl, 
MPA 

ministr pro místní rozvoj (od 
13.08.2013 v demisi) 

člen Rady 10.07.2013–
29.01.2014 

Mgr. Et Mgr. Věra 
Jourová 

ministryně pro místní rozvoj členka Rady 29.01.2014–
3.10.2014 

Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj členka Rady 8.10.2014 
Ing. Martin Pecina ministr vnitra (od 13.08.2013 

v demisi) 
člen Rady 10.07.2013–

29.01.2014 
Milan Chovanec ministr vnitra člen Rady 29.01.2014 
Ing. Jan Gregor  náměstek ministra financí člen Rady 27.05.2014 
Prof. Ing. Petr Drulák, 
Ph.D. 

1. náměstek ministra zahraničních 
věcí 

člen Rady 27.05.2014 

Prof. MUDr. Josef 
Vymazal, DrSc. 

náměstek ministra zdravotnictví člen Rady 27.05.2014 

JUDr. Michal Hašek  předseda Asociace krajů ČR člen Rady 29.03.2010–
12.05.2014 

Oldřich Bubeníček Asociace krajů ČR člen Rady 02.12.2014 
Ing. Dan Jiránek  předseda Svazu měst a obcí ČR člen Rady 10.06.2011–

12.05.2014 
RNDr. Petr Pospíšil Svaz měst a obcí člen Rady 23.10.2014 
PhDr. Jana 
Horváthová 

ředitelka Muzea romské kultury členka Rady 27.05.2014 

Mgr. Eva Nehudková kancelář Veřejné ochránkyně práv členka Rady 12.05.2014 
Ján Balog zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Bc. Lenka Balogová zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 
František Bikár zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Ing. Karel Holomek zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Bc. Emil Horvát zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Mgr. Lucie Fuková zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 
Martina Horváthová zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 
PhDr. Et. PhDr. 
Martin Kaleja, Ph.D. 

zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 

Mgr. Cyril Koky zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Michael Kocáb zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
PhDr. Renáta 
Köttnerová 

zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 

Mgr. Jan Kudry zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Bc. Lýdia Poláčková zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 
Čeněk Růžička zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Bc. Edita Stejskalová zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 
Oto Váradi, DiS. zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Miroslav Zima zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
 
 
ORGÁNY RADY  

Ve smyslu čl. 6 Statutu Rady byl zřízen Výbor pro spolupráci se samosprávami a Mediální výbor. 
Ve smyslu čl. 7 Statutu Rady byla zřízena Komise pro hodnocení projektů v rámci programů 
Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů 
pro romské záležitosti. Ve smyslu čl. 8 Statutu Rady byl zřízen Monitorovací výbor pro činnost 
Agentury pro sociální začleňování. Ve smyslu čl. 9 Statutu Rady byla zřízena pracovní skupina pro 
vzdělávání, pracovní skupina pro odškodnění Romů a pracovní skupina pro bezpečnost.  
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Výbor pro spolupráci se samosprávami 

Členskou základnu výboru tvoří dle Statutu Výboru 25 členů. V roce 2014 probíhaly přípravné fáze 
pro činnost Výboru. Jan Balog byl jmenován předsedou Výboru. Ve Výboru jsou nově zastoupeni 
koordinátoři pro romské záležitosti z vybraných regionů. Při výběru koordinátorů se přihlíželo 
zejména k národnostnímu složení obyvatelstva, socioekonomické situaci a situaci v oblasti soužití 
majoritního obyvatelstva s příslušníky romské menšiny v krajích, v nichž koordinátoři pro romské 
záležitosti působí. Členství ve Výboru mají zajištěno důležité resorty z hlediska vytváření vhodných 
podmínek pro integrace Romů, a to MPSV, MV, MMR, MŠMT. Generální ředitelství Úřadu práce 
ČR, nad nímž vykonává gesční dohled MPSV, má ve Výboru zástupce pro oblast zaměstnanosti 
a nepojistných sociálních dávek (stálý host). Zastoupena je ve Výboru Asociace krajů ČR, dále 
Svaz měst a obcí ČR, Agentura pro sociální začleňování, terénní sociální pracovnice, starostka 
a tři předsedové pracovních skupin, jež byly zřízeny Radou pro oblast vzdělávání, bezpečnost, 
odškodnění Romů. Zasedání Výboru se z pozice stálého hosta účastní Mgr. Karel Čada ze 
společnosti GAC spol. s.r.o., která připravuje aktualizovanou mapu sociálně vyloučených lokalit 
(viz tabulka č. 2).  

Tabulka č. 2: Seznam členů Výboru pro spolupráci se samosprávami  

JMÉNO PŮSOBNOST 

Ján Balog člen Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny – předseda výboru 

Bc. Lenka Balogová členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny – 
místopředsedkyně výboru 

Bc. Stanislav Daniel Asociace krajů ČR 
Božena Filová koordinátorka pro romské záležitosti – Praha 

Dana Ema Hrušková terénní sociální pracovnice – m.č. Praha 14 

Zuzana Jochmannová starostka obce Kobylá nad Vidnavkou 

PaedDr. Věra Kolmerová Generální ředitelství Úřadu práce ČR 

PhDr. Renata Köttnerová koordinátorka pro romské záležitosti  
– Olomoucký kraj 

Mgr. Jan Kudry předseda Pracovní skupiny pro bezpečnost 

Ivona Parčiová členka Rady vlády pro národnostní menšiny 

Mgr. Anna Pechová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Čeněk Růžička předseda Pracovní skupiny pro odškodnění Romů 

Mgr. Miroslava Sobková Svaz měst a obcí ČR 

Ing. Radka Soukupová Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Bc. Edita Stejskalová členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

Bc. Jarmila Strnadová koordinátorka pro romské záležitosti – Ústecký kraj 

Bc. Jakub Švec Agentura pro sociální začleňování 

RNDr. Jan Uxa Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mgr. Pavel Vaculík koordinátorka pro romské záležitosti  
– Karlovarský kraj 

Ing. Bc. Miroslav Veselý Ministerstvo vnitra  

Mgr. Daniel Vrána koordinátorka pro romské záležitosti 
– Moravskoslezský kraj 

V roce 2014 proběhlo 1 zasedání Výboru pro spolupráci se samosprávami, a to dne 18. prosince 
2014. Zasedání řídil jeho předseda Ján Balog. Hlavní činností výboru byla příprava priorit výboru, 
Strategie romské integrace do roku 2020.  
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Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální za čleňování 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování je stálým orgánem Rady 
v oblasti monitorování činnosti Agentury. Seznam členů výboru v roce 2014 je uveden v tabulce 
č. 4 a 5. 

Tabulka č. 4: Seznam členů Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální za čleňování 
(do 12.05.2014)  

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ INSTITUCI 

Mgr. Martin Cichý  ředitel Sdružení Romano Jasnica Trmice 

PhDr. Soňa Cpinová ředitelka odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy 
MŠMT 

Miloslav Čermák  náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Karlovarského kraje 

Jan Černý  ředitel pobočky organizace Člověk v tísni, o. p. s. v Ústí nad Labem  

JUDr. Štefan Čulík vedoucí oddělení politiky sociálního začleňování MPSV 

Mgr. Jitka Gjuričová ředitelka odboru prevence kriminality MV 

Mgr. Lucie Horváthová doktorandka FF Univerzity Pardubice 

Kateřina Jírová pracovnice o. s. Romodrom 

Mgr. Katarína Klamková ředitelka organizace IQ Roma servis, o. s. 

PhDr. Renáta 
Köttnerová  

krajská koordinátorka pro romské záležitosti Olomouckého kraje 

Martin Martínek, M. A.  tajemník Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 

Mgr. František Nestával pracovník odboru meziresortních záležitostí MPO 

Mgr. Věra Pelíšková  pracovnice Odboru bytové politiky MMR 

Mgr. Ivana Příhonská pracovnice odboru implementace fondů EU, MPSV 

Mgr. Miroslava Sobková  tajemnice sociální komise Svazu měst a obcí 

Mgr. Martina 
Štěpánková 

pracovnice Poradny pro občanství, občanská a lidská práva 

 

Tabulka č. 5 Seznam členů Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální za čleňování  
(od 11.11.2014) 

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ INSTITUCI 

Mgr. Jitka Baťková zástupce řídícího orgánu OP VVV 

Mgr. Karel Čada zástupce odborné společnosti (GAC spol. s.r.o) 

Bc. Stanislav Daniel zástupce Svazu měst a obcí 

Ing. Blanka Davidová zástupkyně řídícího orgánu IROP 

Mgr. Marek Hojsík zástupce odborné společnosti (Otevřená společnost Praha) 

Bc. Emil Horvát člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (předseda výboru) 

Mgr. Katarína Klamková zástupkyně odborné společnosti (IQ Roma Servis) 

Mgr. Cyril Koky krajský koordinátor pro romské záležitosti  
PhDr. Renata 
Köttnerová krajská koordinátorka pro romské záležitosti  

Miroslav Kováč zástupce občanské společnosti (Forum cz) 

Ing. Helena Petroková zástupkyně řídícího orgánu OP Z 

RNDr. Petr Pospíšil zástupce Svazu měst a obcí 

Ing. Radka Soukupová ředitelka Odboru sociálního začleňování (MPSV) 

Bc. Jarmila Strnadová krajská koordinátorka pro romské záležitosti  

Jolana Šmarhovyčová zástupkyně odborné společnosti (Vzájemné soužití) 

Mgr. Daniel Vrána krajský koordinátor pro romské záležitosti  
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V roce 2014 proběhla 2 zasedání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální 
začleňování, a to dne 30.01.2014 a dne 13.11.2014. Hlavní činností výboru bylo zaměřit se na 
výběr nových lokalit, ve kterých Agentura pro sociální začleňování bude působit a příprava 
Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení. Na zasedání 30.01.2014 byly vybrány ke 
spolupráci lokality: Příbram, Frýdlantsko, Ostrava, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Vrbno pod 
Pradědem, Veselí nad Moravou, Chodov a České Velenice. Na druhém zasedání Monitorovacího 
výboru byly projednány metody výběru nových lokalit v roce 2015 (dotazník pro obce a pravidla 
výběru). Monitorovací výbor k 16.12.2014 hlasoval formou per rollam o pravidlech výběru nových 
lokalit ke spolupráci od roku 2015. 

Mediální výbor 

Výbor byl zřízen na základě usnesení č. 3/2014 Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 
27. května a usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva k bodu 2 ze dne 5. června 2014. Výbor 
dává Radám podněty ke zlepšení vnímání soužití majoritní společnosti s jednotlivými menšinami 
(národnostními, sexuálními a náboženskými) z hlediska informování veřejnosti soukromými médii, 
médii veřejné služby a tiskovými složkami veřejné správy, stejně tak se věnuje postavení osob se 
zdravotním postižením, seniorů a žen v české společnosti, reaguje na výroky zástupců veřejné 
správy a politiků, zpracovává pro radu návrhy dílčích a systémových opatření s cílem zlepšit 
informovanost veřejnosti o stavu lidských práv. 

Tabulka č. 6 Seznam členů Mediálního výboru 

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ INSTITUCI 

Jarmila Balážová Tisková mluvčí ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu 

Daniela Drtinová televizní moderátorka 

Goranka Oljača Český rozhlas (tvůrčí skupina pořadů pro media) 

Kateřina Kalistová  Náměstkyně ministra kultury 
 

Jan Křeček  Katedra mediálních studií 

Zdeněk Ryšavý Romea 

Richard Samko Česká televize 

Ivan Vodochodský Mediální analytik 

  

V roce 2014 se dne 09.09.2014 uskutečnilo pracovní jednání k ustavení výboru. Na jednání byl 
diskutován kontext vzniku výboru a jeho priority a forma činnosti. Byly řešeny některé organizační 
věci, např. podoba statutu a jednacího řádu. 

Komise pro hodnocení projekt ů v rámci program ů Podpora terénní práce, Prevence 
sociálního vylou čení a komunitní práce a Podpora koordinátor ů pro romské záležitosti 

Komise pro hodnocení projektů projednává žádosti o dotace v programech Podpora terénní práce, 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. 
Komise předkládá Radě ke schválení návrhy na přidělení dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové 
kapitoly Úřadu vlády ČR. Před změnou statutu byl schválený návrh Rady doporučením vedoucímu 
Úřadu vlády ČR k jejich poskytnutí. Přijetím nového statutu Rady došlo ke změně ve schvalovacím 
procesu dotací, kdy výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené Komisí, jsou podkladem pro 
vedoucího Úřadu vlády ČR k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Členové 
komise jsou uvedeni v tabulce č. 6.  
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Tabulka č. 7: Seznam členů komise pro hodnocení projekt ů  

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ INSTITUCI 

Martin Martínek, M. A. – 
předseda komise 

tajemník Rady a vedoucí Odd. kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekret. Rady vlády pro národnostní menšiny 

Milan Adam  terénní pracovník, MěU Chomutov 

Zdeněk Horváth  Integrační centrum Praha 

Mgr. Radek Jiránek  zástupce Ministerstva vnitra 

Mgr. Eva Košatková Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

Mgr. Anna Pechová zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Filip Rameš Open society fund Praha 

Mgr. Radek Suda zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí 

Bc. Robert Sutorý terénní pracovník, MěÚ Hranice 

Bc. Jakub Švec Agentura pro sociální začleňování 

Mgr. Margita Wagner Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

 
Pro přidělení dotací v roce 2014 proběhlo 1 zasedání komise pro hodnocení projektů v programu 
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (dne 14.11.2013). Komise dvakrát zasedala 
k hodnocení projektů v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce (ve dnech 16.-
17.12.2013 a dne 13.02.2014) a hlasování per rollam ze dne 26.05.2014. Jedno zasedání komise 
proběhlo k programu Podpora terénní práce (dne 11.12.2013). 

 
II. ZAMĚSTNANCI 

Činnost Rady zabezpečuje Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, které je organizační složkou Úřadu vlády ČR, 
Sekce pro lidská práva, Odboru lidských práv a ochrany menšin. Sekci pro lidská práva řídil do 
jmenování Mgr. Martiny Štěpánkové ředitelkou Sekce pro lidská práva dne 03.03.2014 Bc. Martin 
Šimáček, který byl do té doby pověřen k zastupování.  

Oddělení zabezpečuje činnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Rady vlády pro 
národnostní menšiny. Pracovníci zabezpečující činnost Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny jsou uvedeni v tabulce č. 7. Činnost Oddělení je podrobně vymezena v Organizačním 
řádu Úřadu vlády České republiky. 

Tabulka č. 8: Zaměstnanci kancelá ře Rady v roce 2014 
Jméno  Pozice  Odpov ědnost  
Zdeněk Duna referent  - v roce 2014 na rodičovské dovolené 

Ing. Marie 
Kalábová odborná referentka 

- organizace dotačního řízení v rámci dotačních programů ÚV ČR 
zaměřených na podporu romské integrace 
(tj. programu Podpora terénní práce, Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce a Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků) 

Jan Kora 

referent 
(od 01.11.2014 
zástup za Zdeňka 
Dunu) 

- administrativní činnost 
- archivace dokumentů 
- komunikace s veřejností 

Martin 
Martínek, 
M. A. 

vedoucí oddělení  

- tajemník Rady a vedoucí Oddělení kanceláře Rady 
- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady 
- koncepční a odborná práce 
- spolupráce s médii, experty 

a vzdělávacími pracovišti 
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- dotační programy 
- mezinárodní spolupráce 
- koordinace zahraničních projektů  

a komunikace s mezinárodními organizacemi 
- tajemník Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro 

sociální začleňování a pracovních skupin 

Mgr. Eliška 
Perevorska, 
M. A. 

odborná referentka 

- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady  
analytická, koncepční a metodická činnost 

- připomínková řízení a stanoviska k materiálům určeným pro 
jednání vlády ČR 

- tajemnice Výboru pro spolupráci se samosprávami a koncepci 
romské integrace 

- dotační programy a členství v meziresortních pracovních 
skupinách 

Bc. Alena 
Podrazilová, 
DiS.  

pracovnice  
na základě dohody 
o pracovní činnosti 
v rozsahu 0,5 
pracovního úvazku 

- organizace dotačního řízení v rámci dotačních programů ÚVČR 
zaměřených na podporu romské integrace 
(tj. programu Podpora terénní práce, Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti) 

Bc. Jiří 
Svěrák  

odborný referent 
(od 17.02.2014 do 
15.07.2014 zástup 
za Zdeňka Dunu) 

- administrativní činnost 
- archivace dokumentů 
- komunikace s veřejností 
- tajemník Výboru pro média a Výboru pro spolupráci se 

samosprávami 
 

Bc. Hana 
Vitovská 

pracovnice  
na základě dohody 
o pracovní činnosti 
v rozsahu 0,5 
pracovního úvazku 
(od 01.11.2014 do 
31.12.2014) 

- organizace dotačního řízení v rámci dotačních programů ÚVČR 
zaměřených na podporu romské integrace 
(tj. programu Podpora terénní práce, Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce a Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků) 

Mgr. Margita 
Wagner odborná referentka 

- dotační programy a členství v meziresortních pracovních 
skupinách 

- tajemnice Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro 
sociální začleňování 

- zajištění metodického vedení krajských koordinátorů pro romské 
záležitosti 

- organizace dotačního řízení (Podpora krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti) 

- oblast rovnosti ve vzdělávání 
 

III. PŘEHLED ČINNOSTI 

ZASEDÁNÍ RADY 

V roce 2014 se konala dvě zasedání a jedno hlasování per rollam Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny, přehled se základními projednávanými tématy je uveden v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 9: Přehled a základní projednávaná témata 

DATUM ZASEDÁNÍ  PROJEDNÁVANÁ TÉMATA  

Zasedání dne  
27. května 2014 

Schválen í 
• Jednacího řádu Rady 
• Volba místopředsedů Rady 
• Poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských 

práv 
• Výsledků projednání žádostí o dotaci v roce 2014 v programech 

o Podpora terénní práce 
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o Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 
o Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 

• Návrhů na ustanovení výborů 
• Výroční zprávy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2013 
• Výroční zpráva Agentury pro sociální začleňování za rok 2013 

Projednáno: 
• Strategie integrace Romů do roku 2020 

 

Hlasování per 
rollam  

27.07.2014 – 
01.08.2014 

Schválení  
• Návrhů dotačních programů v oblasti lidských práv týkající se programu: 

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (Čl. 1 Vymezení účelu dotace), 
Zvláštní ustanovení týkající se programu: Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce (Čl. 1 Vymezení účelu dotace), Zvláštní ustanovení týkající 
se programu: Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce (Čl. 1 
Vymezení účelu dotace) 

Zasedání dne  
23. října 2014 

Schválení  
• Statutů výborů Rady – Mediální výbor, Monitorovací výbor pro činnost 

Agentury pro sociální začleňování 
• Návrhu na zrušení rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 
postižením 

Projednáno:  
• Novela školského zákona, zejména § 16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  
• Memorandum o spolupráci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu a České školní inspekce 
• Nastavení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů 

2014–2020 ve vztahu ke Strategii romské integrace 2020 
• Financování krajských koordinátorů pro romské záležitosti 
• Informace o přípravách zákona o sociálním bydlení 
• Výzkum nevládní organizace Slovo 21, z.s. o postavení romských žen 

v České republice 
 

Zasedání Rady dne 27. kv ětna 2014 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se dne 27.05.2014 sešla poprvé od změny jejího 
Statutu. Zasedání řídil předseda Rady, kterým je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier. Na zasedání Rady byla projednána možnost zvolit dva 
místopředsedy Rady. Za občanskou část Rady byl navržen Mgr. David Beňák a za státní správu 
ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová-Tominová. 

Na zasedání byl schválen jednací řád Rady, výsledky projednání žádostí o dotace k programům 
Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora krajských 
koordinátorů pro rok 2014. Rada projednala a schválila návrh na ustanovení Výboru pro spolupráci 
se samosprávami a Výboru pro média. Dále pak bylo doporučeno předsedovi Rady, aby zřídil 
pracovní skupiny pro oblasti bezpečnost, vzdělávání Romů, odškodnění Romů a zahraniční 
spolupráce. Rada schválila Výroční zprávu Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 
2013. 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny hlasovala ve dnech 28.07.2014 – 01.08.2014 formou 
per rollam o návrzích dotačních programů v oblasti lidských práv (vyplývá to ze čl. 4 Vyhlášení 
dotačního řízení, Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011, o poskytování 
neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších 
předpisů).  
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Zasedání Rady dne 23. října 2014 

Druhé zasedání Rady v roce 2014 řídil její předseda, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu, Mgr. Jiří Dienstbier. Rada na svém jednání schválila Statut Monitorovacího výboru 
pro činnost Agentury pro sociální začleňování, Statut a Jednací řád Výboru pro média. Dále Rada 
projednala a přijala návrh na zrušení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
– přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Na zasedání bylo podepsáno 
Memorandum o spolupráci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu s Českou školní 
inspekcí, jehož cílem je zapojit odborníky do inspekční činnosti ČŠI na pozici tzv. přizvaných osob 
a zkvalitňování hodnotící a kontrolní činnosti ve školách a školských zařízeních. Na zasedání Rady 
byla podána informace o nastavení implementace Evropských a investičních fondů ve vztahu ke 
Strategii romské integrace do roku 2020. Rada byla informována také o Koordinovaném přístupu 
v sociálně vyloučených lokalitách, který bude realizován Agenturou pro sociální začleňování 
k využití Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020. Byl také prezentován záměr 
prozkoumat možnosti financování pozice krajských koordinátorů pro romské záležitosti. Rada se 
věnovala také přípravám zákona o sociálním bydlení a novely zákona o hmotné nouzi. Na 
zasedání Rady prezentovala nevládní organizace Slovo 21, z.s.  výzkum o postavení romských 
žen ve společnosti. 

Přípravná setkání členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

Dne 20.05.2014 proběhlo přípravné setkání občanských členů Rady s ministrem pro lidská práva 
rovné příležitosti a legislativu. Na setkání s představiteli občanské společnosti byl představen 
Statut a jednací řád Rady a z něj plynoucí práva a povinnosti členů Rady. Na jednání byly 
projednány priority členů Rady a témata, kterým by se měla Rada věnovat.  

Dne 20.08.2014 se občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny sešli k projednání 
nastavení Evropských strukturálních a investičních fondů ve vztahu k romské integrace, spolupráci 
s neziskovými organizacemi a možnosti využití ESIF pro potřeby Romů v období 2014-2020 
(prezentace zkušeností ze Slovenska). 

Dne 14.10.2014 proběhlo druhé přípravné setkání občanských členů Rady před samotným 
zasedáním Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Hlavním tématem jednání byla aktuální 
novela školského zákona k inkluzivnímu vzdělávání a objasnění dosavadních prací. Členové Rady 
projednali priority v rámci činnosti pracovních skupin a vymezení odborností a oblastí v kontextu 
zřízení výborů a pracovních skupin.  

 
PRACOVNÍ SKUPINY , KTERÉ UKONČILY ČINNOST 

V souvislosti s přijetím nového Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byla ukončena 
činnost výborů a pracovních skupin, které byly Radou ustanoveny před 12.05.2014. Jednalo se tak 
o Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace, včetně jeho pracovních 
skupin, Výbor pro Dekádu romské inkluze, Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální 
začleňování a komisi pro hodnocení dotačních programů. S výjimkou Výboru pro Dekádu romské 
inkluze byla v roce 2014 činnost výborů obnovena v podobné formě (viz část I. výroční zprávy).  

 
NOVĚ VZNIKLÉ PRACOVNÍ SKUPINY RADY A VÝBORY RADY 

Ze statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny vyplývá povinnost zřídit:  
- Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
- Komisi pro hodnocení projektů v rámci programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního 

vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. 



Stránka 12 (celkem 22) 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2014 zřídila:  
- Výbor pro spolupráci se samosprávami (1 setkání) 
- Výbor pro média (1 setkání) 
- Pracovní skupina pro odškodnění Romů (1 setkání) 
- Pracovní skupinu pro bezpečnost (1 setkání) 
- Pracovní skupinu pro vzdělávání  
- Pracovní skupinu pro mezinárodní spolupráci  

V roce 2014 proběhla přípravná jednání k ustanovení výborů a pracovních skupin. Činnost 
v pracovních skupinách a výborech se zaměřovala zejména na nastavení priorit a činnosti 
jednotlivých orgánů. Dále byli odborníci z jednotlivých pracovních skupin a výborů zapojeni do 
přípravy Strategie romské integrace do roku 2020. 

 
KRÁTKODOBÉ AKTIVITY – SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ , KONFERENCE, KAMPANĚ, DALŠÍ AKTIVITY PREZENTACE 
V MÉDIÍCH  

Uctění památky romských ob ětí holocaustu 

Dne 10.05.2014 předseda české vlády Bohuslav Sobotka, ministr kultury Daniel Herman a ministr 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier uctili v Letech u Písku památku 
romských obětí holocaustu. Dne 01.08.2014 se uskutečnilo v Letech uctění obětí romského 
holocaustu k připomínce 70. let od vyvraždění Romů v Osvětimi-Březince dne 2. srpna 1944. 
Uctění památky se zúčastnila ředitelka Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR a pracovníci 
kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.  

Seminá ř Rovný p řístup ke kvalitnímu vzd ělávání pro romské d ěti 

Dne 29.05.2014 se Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národností menšiny podílelo společně s nevládní organizací Slovo 21, z.s. a 
Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) na organizaci semináře „Rovný přístup 
ke kvalitnímu vzdělávání pro romské děti“. Seminář byl zaměřen na přístup romských dětí ke 
kvalitnímu vzdělávání, mezi 50 účastníky byli vládní představitelé a romští rodiče, stejně jako 
zástupci občanské společnosti a mezinárodního společenství.  

Pracovní jednání členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ke Strat egii romské 
integrace do roku 2020 

Dne 10.06.2014 proběhlo na Úřadu vlády ČR jednání občanských členů Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny pracovní jednání k přípravě Strategie romské integrace do roku 2020. Členové 
Rady projednávali jednotlivé kapitoly Strategie, byli seznámeni s připomínkami veřejnosti 
k dokumentu a návrhem na vypořádání.  

Kulatý st ůl ke Strategii romské integrace do roku 2020 

Dne 25.06.2014 se uskutečnil v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR kulatý stůl ke Strategii 
romské integrace do roku 2020. Kulatý stůl byl uspořádán v souvislosti s přípravou Strategie 
romské integrace do roku 2020, jejíž pracovní verze byla dne 14.05.2014 zveřejněna na webových 
stránkách Úřadu vlády ČR za účelem umožnit veřejnosti, aby se zapojila do tvorby dokumentu. 
Připomínky byly shromažďovány do 28.05.2014 a poté vyhodnoceny. K vypořádání připomínek 
a projednání upravené verze Strategie byl uspořádán kulatý stůl, který byl mimo jiné určen pro 
autory připomínek a odbornou společnost tak, aby byli seznámeni s formou vypořádání 
a aktualizovanou verzí dokumentu.  
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Seminá ř ke Strategii romské integrace v kontextu Evropskýc h strukturálních a investi čních 
fond ů 

Dne 20.08.2014 se v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR uskutečnil seminář pro krajské 
koordinátory pro romské záležitosti, terénní pracovníky a členy Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny zaměřený na možnosti využití finančních prostředků z Evropských strukturálních 
a investičních fondů na implementaci Strategie romské integrace do roku 2020. Představeny byly 
zejména připravované operační programy, jmenovitě Operační program Zaměstnanost, Operační 
program Výzkum, vývoj a inovace a Integrovaný operační program. Na semináři byl představen 
také návrh Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Seminář pořádalo Oddělení 
kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní 
menšiny. 

Seminá ř k dota čnímu programu Prevence sociálního vylou čení a komunitní práce 

Dne 16.09.2014 proběhl v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR seminář určený pro potenciální 
žadatele o dotace v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. 
Seminář pořádalo Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny. Účastníci semináře byli seznámeni s podmínkami a cíli 
dotačního programu pro rok 2015, který byl v souladu s rozhodnutím Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny nově více zaměřen na komunitní práci. Účastníci semináře byli informování jak 
odbornými zaměstnanci o obsahu dotačního řízení, ale také o nejčastějších chybách, kterých se 
žadatelé o dotaci v minulosti dopouštěli.  

Seminá ř místní ak ční skupiny – klí čový partner nevládních romských organizací v oblast i 
sociálního za čleňování na lokální úrovni 

Dne 01.10.2014 proběl v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR seminář zaměřený na komunitně 
vedený místní rozvoj (CLLD) a místní akční skupiny. Seminář pro zástupce z neziskového sektoru 
připravil Úřad vlády ČR ve spolupráci s nevládní organizací Slovo 21, z. s. a Otevřenou 
společností, o.p.s. Cílem semináře bylo přiblížit romským nevládním organizacím informace 
a kontakt s místními akčními skupinami (MAS), které sehrávají klíčovou roli v komunitní politice 
a v získávání finanční podpory z EU a národních programů. Místní akční skupiny (MAS) jsou na 
politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují 
na rozvoji regionů. 

Setkání s Romy 

Dne 20.11.2014 se v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR v Praze konalo třetí setkání ministra pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, pracovníků Agentury pro sociální 
začleňování a kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny s romskými osobnostmi 
a zástupci romských organizací. Setkání se zúčastnilo na padesát romských osobností, terénních 
pracovníků, aktivistů i pracovníků romských neziskových organizací z celé republiky. Na setkání 
byla probírána podoba operačních programů fondů EU v letech 2015-2020. Účastníci setkání byli 
seznámeni s tím, jak bude sociální začleňování podporováno z jednotlivých operačních programů, 
i s tím, jak budou některé prostředky rozdělovány v rámci koordinovaného přístupu k řešení 
situace v sociálně vyloučených lokalitách, podporovaného ministerstvy práce a sociálních věcí, 
místního rozvoje a školství, mládeže a tělovýchovy.  

Bilaterální jednání s Evropskou komisí ve v ěci Strategie romské integrace 

Dne 18.11.2014 proběhlo bilaterální jednání se zástupci Evropské komise (zejména z Generálního 
ředitelství Spravedlnost) k naplňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a 
Prioritám a principům vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Jednání se zúčastnil 
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ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dále pak zástupci Sekce pro lidská práva, 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Agentury pro sociální začleňování a zástupci resortů 
školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a místního rozvoje. 
Projednávány byly témata: segregace romských dětí ve vzdělání, monitorování romských dětí 
v praktických školách, situace Romů na trhu práce, opatření ke zlepšení zaměstnanosti Romů, 
zdravotní péče, včetně opatření, která jsou zaměřená na zdravotnický personál k zamezení 
diskriminace ve zdravotnictví, přístup k sociálnímu bydlení, boj se sociálním vyloučením, 
podstandartním bydlení na ubytovnách a nezákonnými praktikami na trhu s nemovitostmi a priority 
a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů a participace žen na trhu práce.  

Tematická návšt ěva odborník ů Rady Evropy k p ředškolnímu vzd ělávání 

Ve dnech 19.05.2014–21.05.2014 proběhla v ČR tematická návštěva odborníků z Rady Evropy 
k předškolnímu vzdělávání. Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny připravilo třídenní program pro odborníky 
z Lotyšska, Maďarska, Polska a Rumunska, který byl zaměřen k výměně zkušeností z oblasti 
předškolního vzdělávání. Delegace se kromě výměny zkušeností také zaměřila na jednání 
s představiteli občanské společnosti a odborníky z oblasti vzdělávání. V rámci programu se 
diskutovala klíčová opatření z oblasti vzdělávání s náměstkem ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy a dalšími zástupci resortu školství, mládeže a tělovýchovy, ale také se zástupci 
ministerstva práce a sociálních věcí a dalšími zástupci odborné veřejnosti. 

 
ODBORNÁ DLOUHODOBÁ ČINNOST KANCELÁŘE – NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH CÍL Ů, VYPLÝVAJÍCÍCH 
ZE STATUTU RADY NEBO STANOVENÝCH NA ZASEDÁNÍCH RADY 

Strategie romské integrace 

V roce 2014 probíhala příprava Strategie romské integrace do roku 2020. Strategie romské 
integrace do roku 2020 navazuje na předchozí koncepční materiály, zejména na Koncepci romské 
integrace 2009–2013 a navrhuje opatření na období do roku 2020. Strategie vychází dále 
z Doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech, které bylo 
přijato Radou EU 9. prosince 2013. Integrální součástí Strategie je její propojení na politiky 
prováděné nebo koordinované na úrovni EU a současně na mezinárodní iniciativy, zejména 
v rámci Rady Evropy, v návaznosti na iniciativu Dekáda romské inkluze a na doporučení 
kontrolních mechanismů OSN. Strategie implementuje společný evropský rámec opatření daný 
Doporučením. Na základě Doporučení se bude na Českou republiku, jako i na všechny další země 
EU, vztahovat monitorovací cyklus ze strany Evropské komise k naplňování Doporučení, který 
bude jednoroční. 

Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013 

V roce 2014 byla předložena vládě Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013, jejím cílem 
bylo zhodnotit vývoj situace Romů v ČR a úspěšnost opatření, která byla uskutečněna v roce 2013 
za účelem podpory romské integrace. Záměrem zpracovatele bylo identifikovat dílčí úspěchy 
i neúspěchy realizovaných opatření, představit příklady dobré praxe a nastínit rizika dalšího vývoje 
situace Romů v případě neřešení jejich aktuálních problémů. Informace uvedené v materiálu 
posloužily jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy, místní samosprávy i pro širší 
odbornou diskusi. Zpráva pojednávala o strukturách řízení a aktivitách subjektů, zabývajících se 
agendou romské integrace na národní, krajské a lokální úrovni, dále se věnuje financování romské 
integrace v roce 2013. Na tuto část navazovaly kapitoly zabývající se dílčími tématy romské 
integrace, tj. oblastí podpory a rozvoje romské kultury a jazyka, vzděláváním a zaměstnaností, 
bydlením a zdravím, sociálním vyloučením a bezpečností. Materiál představil i zapojení ČR do 
mezinárodních iniciativ zaměřených na podporu integrace Romů. Zpráva vycházela z údajů, které 
pro její zpracování poskytly jednotlivé resorty. Významným zdrojem informací byly také výzkumné 
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studie a hodnotící zprávy významných místních i mezinárodních institucí. Tyto údaje byly doplněny 
o informace od hejtmanů jednotlivých krajů, které popisují situaci romské menšiny na krajské 
a obecní úrovni. 

Metodické vedení krajských koordinátor ů pro romské záležitosti 

V průběhu roku probíhalo metodické vedení krajských koordinátorů pro romské záležitosti, včetně 
příprav Strategie romské integrace do roku 2020. Úkol plynoucí ze Zprávy o stavu romské menšiny 
k vytvoření Metodického manuálu a návrhu harmonogramu na vzdělávací aktivity a projednávání 
návrhů v oblasti metodické podpory činnosti krajských koordinátorů byl zapracován do Strategie 
romské integrace do roku 2020 s předpokládanou realizací v roce 2015. V rámci činnosti kanceláře 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny proběhly v roce 2014 jednání na krajích s krajskými 
koordinátory, jejich vedoucími odborů a zástupci krajů k přístupům krajů k romské integrace. 

V rámci metodického vedení krajských koordinátorů byly ve spolupráci s Veřejným ochráncem 
práv uspořádány tematické kulaté stoly k „diskriminaci z důvodu romské etnicity (právo 
shromažďovací, zaměstnání a bydlení)“ v rámci projektu z ESF, které proběhly v Praze dne 
24.03.2014 a v Brně dne 22.04.2014.  Cílem kulatých stolů byla vzájemná výměna zkušenosti 
jednotlivých orgánů a institucí, které mají v mezích své působnosti přispívat k prosazování zásady 
rovného zacházení a chránit osoby před diskriminací ve vybraných životních oblastech. Kulaté 
stoly se zaměřily zejména na otázky souvisejícími s diskriminací Romů ve společnosti.  

Dne 23.04.2014 proběhlo pracovní setkání k diskuzi k Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR 
a ke Strategii romské integrace do roku 2020 určené pro krajské koordinátory pro romské 
záležitosti. Dne 24.09.2014 proběhlo setkání krajských koordinátorů k nastavení Evropských 
strukturálních a investičních fondů a dotačnímu řízení Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv. 
Navazující pracovní jednání proběhlo dne 26.11.2014 a bylo věnováno spolupráci MŠMT 
s koordinátory pro romské záležitosti, roli krajských koordinátorů při tvorbě strategií místních 
akčních skupin, rodinným konferencím a harmonogramu pravidelných setkávání v následujícím 
období.  

Naplňování Memoranda o spolupráci ministra pro lidská pr áva rovné p říležitosti a Českou 
školní inspekcí 

V roce 2014 byla zahájena spolupráce mezi ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu a Českou školní inspekcí. Strany se shodly na vzájemné dlouhodobé spolupráci 
a podpoře v rámci jejich působnosti týkající se realizace práva na vzdělání, se zvláštním důrazem 
na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména Romů, cizinců a osob se 
zdravotním postižením) v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souladu se zásadou zákazu diskriminace a s ohledem na zákon č. 198/2009 Sb., o rovném 
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon). Strany se v rámci jejich působnosti dohodly na vytvoření pracovní 
skupiny pro vzájemnou spolupráci. Pracovní skupina se v roce 2014 sešla dvakrát. První jednání 
proběhlo dne 06.08.2014 k nastavení spolupráce a zapojení romských a dalších odborníků znalé 
problematiky do inspekční činnosti ČŠI v pozici přizvaných osob. V návaznosti na podepsání 
memoranda dne 23.10.2014 proběhlo dne 25.11.2014 druhé setkání pracovní skupiny, které bylo 
zaměřeno na konkrétní formu spolupráce přizvaných osob v rámci inspekční činnosti České školní 
inspekce. Pracovní skupina se kromě situace romských žáků věnovala také výstupům inspekční 
činnosti se zaměřením na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a se zdravotním 
postižením. Projednány byly také práva a povinnosti přizvaných osob.  
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SPOLUPRACUJÍCÍ STÁTNÍ A NESTÁTNÍ ORGANIZACE  

Meziresortní spolupráce 

Úzká meziresortní spolupráce probíhá především v rámci Rady a jejích výborů, kde se zástupci 
rezortů schází a společně diskutují o konkrétních záležitostech Romů. Spolupráce dále probíhá 
formou zapojení členů Rady či pracovníků kanceláře Rady do členství ve výborech a pracovních 
skupinách spolupracujících ministerstev. V roce 2014 byli zástupci Rady zapojeni do níže 
uvedených platforem:  

- Republikový výbor prevence kriminality (MV) 
- Monitorovací výbor OP LZZ (MPSV) 
- Monitorovací výbor OP VK (MŠMT) 
- Monitorovací výbor IOP (MMR) 
- Komise pro vybudování památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu (MŠMT) 
- Dotační komise k programům podpory integrace cizinců a příslušníků národnostních 

menšin Magistrátu hl. m. Prahy 
- Pracovní skupina pro romské záležitosti (MPSV)  
- dotační komise MK 
- dotační komise MŠMT  
- Kulaté stoly MŠMT k inkluzivnímu vzdělávání 

Spolupráce mezi Radou vlády pro záležitosti romské menšiny a Agentury pro sociální začleňování 
byla v roce 2014 nastavena prostřednictvím výborů Rady, konkrétně Monitorovacího výboru pro 
činnost Agentury pro sociální začleňování, ale také účastí zástupců Agentury pro sociální 
začleňování ve výborech a pracovních skupinách Rady. Ředitel Odboru pro sociální začleňován je 
stálým hostem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.  

 
CÍLOVÁ SKUPINA , KE KTERÉ SMĚŘUJÍ AKTIVITY RADY – ZÁMĚR A REALITA (ROZŠÍŘENÍ ČI ZÚŽENÍ CÍLOVÉ 
SKUPINY)  

Dle Statutu je Rada stálým, poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské integrace. 
Cílem Rady je napomáhat integraci Romů do společnosti, dosažení bezkonfliktního soužití Romů 
s ostatní společností a celkové zlepšení postavení Romů ve všech sférách života.  

Rada připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci 
připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace, 
schvaluje podněty Rady pro jednání vlády ČR, schvaluje dlouhodobé a střednědobé směry 
Koncepce romské integrace, navrhuje dílčí opatření a podněty v oblasti romské integrace, 
schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení stavu romské menšiny v ČR, včetně vyhodnocení 
plnění přijatých unesení vlády, doporučuje střednědobý výhled priorit dotační politiky státu v oblasti 
romské integrace, včetně návrhu výše výdajů v této oblasti a jejich rozdělení, projednává návrhy 
v oblasti metodické podpory činnosti krajských koordinátorů pro romské záležitosti a romských 
poradců a asistentů, zajišťuje jednání s mezinárodními institucemi a orgány jiných členských států 
EU i dalších států v oblasti romské integrace, seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace 
a podporuje informovanost a osvětu nejen pro romskou menšinu. Rada dále pravidelně sleduje 
pokrok v dosahování cílů Odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách, vyjadřuje se 
k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude Agentura působit, projednává výroční zprávu Agentury. 
V oblasti dotací Rada podle nového statutu projednává a doporučuje vedoucímu Úřadu vlády ČR 
zaměření dotačních programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce, Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, které jsou financovány z rozpočtové kapitoly 
Úřadu vlády ČR. 
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Výchozím dokumentem Rady je Strategie romské integrace do roku 2020, která byla v průběhu 
roku 2014 připravována. Druhým zásadním dokumentem Rady je Zpráva o stavu romské menšiny 
v ČR, která je každoročně předkládána vládě ke schválení. Ta sleduje vývoj situace Romů, 
úspěšnost integračních opatření v daném roce a je podkladem pro revizi stávajících a tvorbu 
nových nástrojů ke zlepšení situace romské menšiny.  

 
IV. VÝSTUPY 

TISK A PUBLIKACE RADY (VLASTNÍ , INICIOVANÉ, PODPOŘENÉ, SPOLUAUTORSTVÍ , PŘEKLADY ) 

Kancelář Rady zajišťovala pravidelně prezentaci výsledků její činnosti na webu Úřadu vlády ČR. 

VÝSTUPY DOSTUPNÉ NA INTERNETU  

Statut Rady a jejích výborů  
- statut a jednací řád Rady, včetně adresáře  
- statut a jednací řád Výborů Rady včetně adresáře a seznamu členů 
- dokumenty Rady (materiály projednané vládou) 

Informace o činnosti Rady a jejích členech  
- zápisy ze zasedání Rady a přehled usnesení 

Nelegislativní dokumenty – uveřejněné v roce 2014 
- Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
- Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2013 
- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2013, 
- výsledky dotačních programů v oblasti lidských práv (vyhlášení programu, jeho podmínky 

výsledky výběrového řízení) 
Aktuality 

- informace o uskutečněných pracovních jednáních, viz bod III přehled činností Rady  

ZPRÁVY O STAVU , O VÝVOJI DANÉ PROBLEMATIKY A DÍL ČÍ SPLNĚNÉ ÚKOLY DLOUHODOBÉHO PLÁNU  

Dne 03.11.2014 byla vládou přijata Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 
2013. Cílem Zprávy, která je zpracovávána každoročně, je shrnout vývoj situace Romů v ČR za 
uplynulý rok a zhodnotit úspěšnost opatření, která byla v roce 2013 přijata za účelem romské 
integrace.  

V úvodu Zpráva pojednává o aktivitách subjektů, zabývajících se romskou integrací na národní, 
krajské a místní úrovni, a věnuje se také financování romské integrace v roce 2013. Na tuto část 
navazují kapitoly zabývající se podrobně jednotlivými oblastmi romské integrace, tj. oblastí 
podpory a rozvoje romské kultury a jazyka, vzděláváním a zaměstnaností, bydlením a zdravím, 
sociálním vyloučením a bezpečností. Materiál představuje i zapojení ČR do mezinárodních iniciativ 
zaměřených na podporu integrace Romů. Cílem materiálu je vyhodnotit situaci Romů v důležitých 
oblastech jejich života a pokrok v naplňování politiky romské integrace na národní, krajské 
a lokální úrovni. Zpráva reflektuje také legislativní a institucionální změny i jejich dopady na situaci 
Romů. Identifikuje dílčí úspěchy i neúspěchy integračních opatření, představuje příklady dobré 
praxe a upozorňuje na rizika, která mohou vést do budoucna ke zhoršení situace romské menšiny 
v ČR. 

Vláda přijala dne 03.11.2014 Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005–2015 v roce 
2013, která obsahuje přehled aktivit, které se uskutečnily v roce 2013 v rámci této mezinárodní 
iniciativy, a to jak v předsednických státech Dekády, tak i v ČR na národní úrovni. Ve stejný den 
také přijala Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního 
postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 
31. prosince 2013. Druhý materiál informuje o plnění závazků, které pro resorty vyplývají z vládních 
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usnesení a slouží jako podklad pro hodnocení účinnosti uskutečněných opatření provedených ve 
prospěch Romů na národní úrovni. Může být rovněž východiskem pro další rozhodování orgánů 
státní správy i samospráv o směřování politiky romské integrace. Významná část úkolů je ze strany 
příslušných resortů plněna. 

NOVĚ ZPRACOVANÁ STRATEGIE , PRIORITY, CÍLE  

V roce 2014 probíhala příprava Strategie romské integrace do roku 2020. Vláda materiál přijala 
usnesením vlády č. 127 ze dne 23.02.2015.  

CÍLOVÁ SKUPINA VÝSTUP Ů 

Materiály projednané vládou na základě podnětů Rady v roce 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 9 
a popis cílové skupiny výstupů v tabulce č. 10.  

Tabulka č. 10.: Materiály projednané vládou  

MATERIÁL  PROJEDNÁNO VLÁDOU DNE / Č. 
USNESENÍ 

Návrh statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a jmenování 
členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

12.05.2015, č. 352 

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2013 09.06.2014 

Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005–2015 v roce 2013 03.11.2014, č. 902 

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny 
a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých 
souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2013 

03.11.2014, č. 902 

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 
 

03.11.2014, č. 902 

Změna usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352, ke Statutu Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny a o jmenování členů Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny 

12.11.2014, č. 933 

 

Tabulka č. 11: Cílová skupina výstup ů 

DRUH VÝSTUPU POČET CELKEM  VLÁDA  
 VZALA NA 

VĚDOMÍ 
SCHVÁLILA 
USNESENÍM 

ODMÍTLA  

Zpráva pro vládu 1 - 1 - 
Zpráva pro mezinárodní instituce - - - - 
Informace pro vládu 3 3 - - 
Návrh nelegislativních opatření 2 - 2 - 
Návrh legislativních změn - - - - 
Připomínky k návrhu obecně 
závazných právních předpisů 

* - - - 

Jiné – připomínky k jiným materiálům 
ústředních orgánů státní správy 

* - - - 

*Rada a kancelář Rady se standardně vyjadřovala ke všem relevantním návrhům vládních materiálů, které 
byly předloženy do vnějšího připomínkového řízení, a to v rámci povinného připomínkového místa.  
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V. ROZDĚLENÍ DOTACÍ  

Rada v roce 2014 schvalovala návrhy na přidělení dotací v dotačních programech Úřadu vlády ČR 
k financování programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, 
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Schválený návrh byl doporučením vedoucímu Úřadu 
vlády ČR k jejich poskytnutí. 

Program Prevence sociálního vylou čení a komunitní práce 

Program je realizován na základě usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 461 ke Zprávě o stavu 
romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se 
integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých 
souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády 
romské inkluze 2005–2015 v roce 2009.  

V rámci dotačního řízení byly vyčerpány finanční prostředky určené na tento program ve výši 
13.298 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 52 subjektům – na neinvestičních transferech 
spolkům (celkem 19 podpořených projektů), obecně prospěšným společnostem (celkem 
18 podpořených projektů) a církevním organizacím (celkem 15 podpořených projektů). V roce 
2014 tvořil zůstatek čerpání 2 tis. Kč. Bylo zažádáno o převedení této částky do roku 2015 formou 
nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Program Podpora terénní práce 

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000, na základě usnesení vlády ze dne 
22. prosince 2004 č. 1327 byl převeden na Úřad vlády ČR, dotace jsou poskytovány na základě 
usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 461 ke Zprávě o stavu romských komunit v České 
republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských 
komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími 
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 
2005–2015 v roce 2009.  

Finanční prostředky určené na program Podpora terénní práce byly z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR 
přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního řízení byly 
rozděleny finanční prostředky ve výši 7.966.625 Kč. V daném roce bylo podáno 59 žádostí, 
přičemž dotace byly poskytnuty celkem 40 obcím. Skutečnost k 31.12.2014 tvořila 7.966.625 Kč. 
V roce 2014 tvořil zůstatek čerpání 33.375 Kč. Bylo zažádáno, aby tato částka byla převedena do 
roku 2015 formou nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Program Podpora koordinátor ů pro romské záležitosti 

Program je realizován na základě usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 461 ke Zprávě o stavu 
romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se 
integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých 
souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády 
romské inkluze 2005–2015 v roce 2009. 

Finanční prostředky určené na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byly do 
kapitoly 304 – Úřad vlády ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 5.165 tis. Kč. 
Dotace byly poskytnuty celkem 13 subjektům jako účelové neinvestiční dotace krajům. Skutečnost 
čerpání k 31.12.2014 byla 5.046 tis. Kč. V roce 2014 tvořil zůstatek čerpání 119 tis. Kč. 
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VI. ZAHRANIČÍ  

V roce 2014 se pracovníci kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny účastnili 
zahraničních pracovních cest, které se týkaly výkonu činnosti Národního kontaktního místa pro 
integraci Romů pro Evropskou komisi, koordinačního orgánu Dekády romské inkluze 2005–2015, 
dále pak činnosti Výboru odborníků Rady Evropy pro romské záležitosti, Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě, sítě EU Roma Network a naplňování regionálních strategií, 
které se věnují oblasti romské integrace.  

Celkem se uskutečnilo 11 zahraničních pracovních cest, z nichž převážná část byla spojena 
s činností Národního kontaktního místa pro integraci Romů. Náklady na tyto cesty byly hrazeny 
Evropskou komisí. Podobně tomu bylo u cest, které byly uskutečněny v rámci činnosti Rady 
Evropy, která náklady na zahraniční pracovní cesty hradila svým účastníkům. Cílem zahraničních 
pracovních cest bylo projednat připravovanou Strategii romské integrace do roku 2020, hájit 
a prezentovat pozici ČR před mezinárodními orgány, které se věnují romské integraci a sdílet 
dobré praxe s dalšími státy a organizacemi. 

 
VII. VÝDAJE V KČ ZA SLEDOVANÝ ROK  

Kancelář Rady není samostatnou organizační jednotkou, její výdaje jsou součástí výdajů Úřadu 
vlády ČR v rámci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny, výdaje jsou uvedeny v tabulce č. 11, v tabulce č. 12 je 
uvedeno zařazení pracovníků do platových tříd. 

Tabulka č. 12: Přehled výdaj ů kancelá ře za rok 2014 

Položka Finan ční náklady 

Mzdy a platy zaměstnanců  1.736.573,00 Kč 
Povinné pojistné 768.955,00 Kč 
Výdaje za tuzemské služební cesty 10.710,00 Kč 
Výdaje za zahraniční služební cesty 80.337,56 Kč 
Odměny členům PPOV  0,00 Kč 
Cestovné členů Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny 

7.439,00 Kč 

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 389.326,00 Kč 

z toho 
DPP 32.625,00 Kč 
DPČ (včetně povinného pojištění) 271.200,00 Kč 
fakturované, vč. překladů 85.501,00 Kč 

Telefony 54.191,96 Kč 
Pohoštění celkem 13.220,41 Kč 

z toho 
limit pro sekretariát 0,00 Kč 
mimo limit sekretariátu 13.220,41 Kč 

Polygrafické služby* 16.797,45 Kč 
Celkem  3.077.550,38 Kč 
* Údaj je částka en bloc za celé Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, kde bylo zřízeno 5 systematizovaných pracovních míst.  
 

Tabulka č. 12: Zařazení pracovník ů Kancelá ře Rady dle platových t říd v roce 2014 

Počet zaměstnanc ů dle platových t říd k  31. 12. 2014 z toho na částečný úvazek  
Tř. 9 1 - 
Tř. 12 1 - 
Tř. 13 1 - 
Tř. 14 1 1 
Celkem  4 1 
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VIII. PLÁN ČINNOSTI 

Rada se bude společně s kanceláří Rady zabývat činnostmi, které jsou obecně vymezeny 
v ustanovení odst. 2 čl. 2 Statutu Rady a v dalších závazných dokumentech, jimiž jsou strategické 
materiály či usnesení vlády v oblasti romské integrace. Činnost Rady bude směřovat i k plnění 
úkolů vyplývajících z usnesení Rady či z vnitřních předpisů Úřadu vlády ČR.  

Úkoly vyplývající z Plánu nelegislativních úkol ů vlády pro rok 2015 a z usnesení vlády: 

Předpokládané výstupy Rady a kanceláře Rady v roce 2015 jsou určeny zejména Plánem 
nelegislativních úkolů vlády na rok 2015. Na základě usnesení vlády musí Rada předložit vládě 
k pojednání následující dokumenty:  

- Výroční zpráva Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2014 
- Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014 
- Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního 

postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády 
ke dni 31. prosince 2014 

- Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005–2015 za rok 2014 
- Revizi úkolů vyplývajících z usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny 

Úkoly vyplývající ze strategických materiál ů a z usnesení vlády v oblasti romské integrace: 

Další úkoly vyplývají ze strategických dokumentů v oblasti romské integrace, přijatých vládou. 
Rada se bude věnovat následujícím tématům: 

- analýza potřeb obcí ohledně zaměstnávání romských poradců 
- revize usnesení vlády č. 158 z 2. března 2011 o změně usnesení vlády ze dne 4. května 

2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu ve věci 
správy pietního místa v Hodoníně u Kunštátu 

- příprava metodiky pro hodnocení a monitoring Strategie romské integrace do roku 2020 
- příprava metodiky pro krajské koordinátory pro romské záležitosti a systému 

akreditovaného vzdělávání pro krajské koordinátory pro romské záležitosti a romské 
poradce  

Úkoly vyplývající z usnesení ze zasedání Rady:  

- zapojení občanských členů Rady do dotační politiky jiných resortů zaměřené na zlepšení 
situace romské menšiny v ČR 

- zapojení občanských členů Rady do příprav Strategií a pracovních skupin, které se dotýkají 
oblastí romské integrace 

- vyhodnotit možnosti financování pozice krajských koordinátorů pro romské záležitosti 
- zrušení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením  

Úkoly vyplývající pro ČR z mezinárodních závazk ů:  

- koordinace mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze 2005–2015 a plnění úkolů 
vyplývajících z Akčního plánu Dekády romské inkluze 2005–2015 

- vykonávat činnost Národního kontaktního místa pro romskou integraci (Evropská komise), 
ve spolupráci s Agenturou EU pro základní práva připravit rámec pro indikátory naplňování 
Strategie romské integrace do roku 2020  

- podpora využívání evropských strukturálních fondů ve prospěch sociálního začleňování 
romské populace prostřednictvím zapojení ČR do EU Roma Network 

- zatupování České republiky v ad-hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů a s tím 
související spolupráce v rámci plánovaných tematických skupinách 



Stránka 22 (celkem 22) 

- koordinace naplňování doporučení Rady Evropy v oblasti začleňování Romů (zejména 
naplňování třech hlavních priorit – ochrana menšin, boj proti rasismu, anticiganismu 
a intoleranci, prevence sociálního vyloučení) 

- spolupráce s orgány OSN (Úřadem vysoké komisařky OSN pro lidská práva, UNDP) 
v oblasti začleňování Romů 

- koordinace naplňování Akčního plánu OBSE na zlepšení situace Romů a Sintů (kancelář 
Rady je kontaktním místem pro OBSE v této oblasti) 

- zapojení do diskuse o naplňování středoevropské romské strategie v rámci Visegrádské čtyřky 

Další činnosti Rady na podporu romské integrace: 

- analytická činnost zabývající se vývojem situace romské menšiny v ČR 
- zpracování stanovisek pro předsedu vlády ČR, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu týkajících se integrace romské menšiny v ČR dle aktuálních potřeb 
- připomínkování dokumentů pro jednání vlády, které budou mít dopad na situaci Romů 
- zajišťování metodického vedení krajských koordinátorů pro romské záležitosti a podpora 

plnění úkolů napomáhajících výkonu práv a integraci příslušníků romské komunity do 
společnosti na úrovni obcí a krajů, jejichž rozsah je vymezen  
v odst. 7 a 8 § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšiny 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- účast na zasedáních jiných poradních a pracovních orgánů státní správy či místní 
samosprávy dle aktuálních potřeb Romů 

- dotační řízení v rámci programů Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce, Podpora 
koordinátorů pro romské záležitosti a Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

Tematické priority Rady pro rok 2015:  

- naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 – nastavení indikátorů 
- rovný přístup romských žáků ke vzdělání 
- sociální bydlení a rovný přístup Romů k bydlení 
- financování romské integrace 
- romský holocaust 
- osvětová činnost 


