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VÝROČNÍ ZPRÁVA RADY VLÁDY ČR PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY ZA ROK 2013 

(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády ve smyslu 
usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175) 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) byla zřízena usnesením 
vlády ze dne 17. září 1997 č. 581 jako 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 ČR pro záležitosti romské menšiny. 

Rada vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny je 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.  

 

I.  PŘEDSEDA A ČLENOVÉ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ 

MENŠINY  

Funkční období členů Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny (dále jen 
„Rada“) bylo podle článku 3 odst. 5 tehdy platného Statutu Rady totožné s funkčním obdobím 
vlády.  

V roce 2013 došlo dne 17. června k demisi vlády RNDr. Petra Nečase, který byl jako 
předseda vlády v demisi pověřen řízením vlády do jmenování vlády nové. Nová vláda byla 
jmenována dne 10. července 2013, předsedou vlády byl od 25. června 2013 Ing. Jiří Rusnok, 
který byl také dle Statutu předsedou Rady. Během vlády Ing. Jiřího Rusnoka nebyli 
jmenováni noví členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny namísto těch, kterým 
funkční období skončilo dle článku 3 odst. 5 tehdy platného Statutu Rady.  

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 2013: 

JMÉNO  FUNKCE 

V REPREZENTOVANÉ 

INSTITUCI  

POZICE V RADĚ VZNIK – 

ZÁNIK 

ČLENSTVÍ  

NÁPLŇ ČINNOSTI  

RNDr. Petr 
Nečas 

předseda vlády ČR předseda Rady 28.06.2010 
–10.07.2013 

 

Ing. Jiří 
Rusnok 

předseda vlády ČR předseda Rady 25.06.2013  

Mgr. Monika 
Šimůnková 

zmocněnkyně vlády pro 
lidská práva 

výkonná 
místopředsedkyně 
Rady 

16.02.2011 
– 
23.10.2013 

předsedkyně Výboru pro 
Dekádu, členka 
Monitorovacího výboru 

Bc. Lenka 
Balogová 

vedoucí Poradny pro 
občanství, občanská 
a lidská práva – Ústí nad 
Labem 

místopředsedkyně 
Rady 

10.05.2010 
– 
17.06.2013 

členka výboru  

Prof. PhDr. 
Petr Fiala, 
Ph.D., LL. M. 

ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen Rady 02.05.2012 
– 
10.07.2013 

 

Prof. RNDr. 
Dalibor Štys, 
CSc. 

ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen Rady 10.07.2013  

Mgr. Alena 
Hanáková  

ministryně kultury členka Rady 20.12.2011 
–10.07.2013 
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Mgr. Jiří 
Balvín 

ministr kultury člen Rady 10.07.2013  

Ing. Ludmila 
Müllerová  

ministryně práce 
a sociálních věcí  

členka Rady 16.11.2012 
– 
10.07.2013 

 

Ing. František 
Koníček 

ministr práce a sociálních 
věcí 

člen Rady  10.07.2013  

Ing. Karel 
Jankovský 

ministr pro místní rozvoj člen Rady  13.07.2010 
– 
10.07.2013 

 

Mgr. František 
Lukl, MPA 

ministr pro místní rozvoj člen Rady 10.07.2013  

Jan Kubice  ministr vnitra člen Rady 21.04.2011 
– 
10.07.2013 

 

Ing. Martin 
Pecina 

ministr vnitra člen Rady 10.07.2013  

Ing. Jan 
Gregor  

náměstek ministra financí člen Rady 13.07.2011 
– 
10.07.2013 

 

Ing. Jiří 
Schneider 

náměstek ministra 
zahraničních věcí 

člen Rady 13.07.2011 
– 
10.07.2013 

 

MUDr. 
Ferdinand 
Polák, Ph.D. 

náměstek ministra 
zdravotnictví 

člen Rady 10.06.2012 
– 
10.07.2013 

 

JUDr. Michal 
Hašek  

předseda Asociace krajů 
ČR 

člen Rady 29.03.2010  

Ing. Dan 
Jiránek  

předseda Svazu měst 
a obcí ČR 

člen Rady 10.06.2011  

Bc. Martin 
Šimáček  

ředitel Agentury pro 
sociální začleňování  

člen Rady 29.03.2010  

Mgr. Jozef 
Baláž  

zástupce občanské 
společnosti za 
Moravskoslezský kraj 

člen Rady 10.05.2010 
– 
10.07.2013 

předseda Pracovní 
skupiny pro Dotace, 
Místopředseda Výboru 
pro samosprávy 

Ján Balog  zástupce občanské 
společnosti za hl. město 
Praha 

člen Rady 14.03.2013 
– 
10.07.2013 

předseda Výboru pro 
samosprávy 

Patrik Banga zástupce občanské 
společnosti za 
Středočeský kraj 

člen Rady 13.06.2012 
– 
12.06.2013 

 

Mgr. David 
Beňák 

zástupce občanské 
společnosti za hl. město 
Prahu 

člen Rady 10.05.2010 
– 
10.07.2013 

 

Bc. Jiřina 
Bradová 

krajská koordinátorka pro 
romské záležitosti 
Zlínského kraje 

členka Rady 10.05.2010 
– 
10.07.2013 

předsedkyně 
Monitorovacího výboru 

Bc. Jiří Daniel zástupce občanské 
společnosti za 
Jihomoravský kraj 

člen Rady 14.03.2012 
– 
28.05.2013 

 

Božena Filová  koordinátorka pro romské 
záležitosti hl. města 
Prahy 

členka Rady 10.05.2010 
– 
10.07.2013 

členka výboru pro 
samosprávy 

Bc. Věra 
Horváthová  

zástupkyně občanské 
společnosti za 
Pardubický kraj 

členka Rady 14.03.2012 
– 
10.07.2013 

členka výboru pro 
Dekádu 

PhDr. Renáta 
Köttnerová 

krajská koordinátorka pro 
romské záležitosti 

členka Rady 10.05.2010 
– 

členka výboru pro 
samosprávy 
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Olomouckého kraje 10.07.2013 
Mgr. Lenka 
Kurová 

zástupkyně občanské 
společnosti za 
Královéhradecký kraj 

členka Rady 10.05.2010 
– 
10.07.2013 

 

Bc. Lýdia 
Poláčková 

zástupkyně občanské 
společnosti za 
Moravskoslezský kraj 

členka Rady 10.05.2010 
– 
10.07.2013 

místopředsedkyně 
Monitorovacího výboru 

Bc. Roman 
Slivka  

krajský koordinátor pro 
romské záležitosti 
Jihočeského kraje 

člen Rady 10.05.2010 
– 
10.07.2013 

člen výboru pro 
samosprávy 

David Tišer zástupce občanské 
společnosti za Plzeňský 
kraj  

člen Rady 13.03.2013 
– 
10.07.2013 

 

Emil Voráč zástupce občanské 
společnosti za 
Karlovarský kraj 

člen Rady 13.03.2013 
– 
10.07.2013 

 

 
ORGÁNY RADY  
Ve smyslu článku 7 a článku 7a Statutu Rady působí v rámci Rady čtyři orgány: 

- Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace 
- Výbor pro Evropskou platformu a Dekádu romské inkluze 
- Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
- Komise pro hodnocení projektů v rámci programů Podpora terénní práce, Prevence 

sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. 
 
Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace 

Členskou základnu výboru tvoří dle Statutu Výboru 25 členů, kdy v roce 2013 bylo ve 
Výboru obsazeno 24 členských míst uvedených v tabulce č. 2. Ve výboru jsou zastoupeni 
všichni krajští koordinátoři pro romské záležitosti, zástupci romských poradců a terénních 
pracovníků, starostů, zástupce Agentury a dalších veřejných institucí. 

 
Tabulka č. 2: Seznam členů Výboru pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace  

JMÉNO PŮSOBNOST 

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

Baláž Jozef, Mgr. – místopředseda 
výboru 

člen Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 

Bradová Jiřina, Bc. krajská koordinátorka pro romské záležitosti Zlínského kraje 
Fílová Božena koordinátorka pro romské záležitosti hl. města Prahy 

Flosman Radek, Bc.  krajský koordinátor pro romské záležitosti Pardubického kraje  

Hanzlíková Soňa, Mgr.  krajská koordinátorka pro romské záležitosti Plzeňského kraje  

Jindová Monika, Mgr.  koordinátorka inkluzívních nástrojů projektu a sociální pracovnice 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu 

Koky Cyril, Mgr.  krajský koordinátor pro romské záležitosti Středočeského kraje 

Kıttnerová Renáta, PhDr.  krajská koordinátorka pro romské záležitosti Olomouckého kraje 

Koupilová Věra, PaedDr.  krajská koordinátorka pro romské záležitosti Jihomoravského kraje 

Krušinová Alena, Mgr.  starostka města Krnov 

Kubecová Jana, Mgr.  krajská koordinátorka pro romské záležitosti Ústeckého kraje 

Kuznik Lubomír  pracovník Městské policie Karviná 

Miklošová Drahomíra  starostka obce Obrnice 

Poláčková Lýdia, Bc. členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 



 6 

Slivka Roman, Bc.  krajský koordinátor pro romské záležitosti Jihočeského kraje 

Smudková Martina, Mgr.  krajská koordinátorka pro romské záležitosti Královehradeckého kraje 

Strouhal Václav, DiS.  Krajský koordinátor pro romské záležitosti Libereckého kraje  

Sutorý Robert  terénní pracovník Městského úřadu Hranice 

Šandera Michal  krajský koordinátor pro romské záležitosti kraje Vysočina 

Švec Jakub, Bc.  pracovník Agentury pro sociální začleňování  

Tomášová Zlatuše  terénní pracovnice Městského úřadu Duchcov 

Vaculík Pavel, Mgr.  krajský koordinátor pro romské záležitosti Karlovarského kraje 

Vrána Daniel, Mgr.  krajský koordinátor pro romské záležitosti Moravskoslezského kraje 

V roce 2013 proběhly 2 zasedání Výboru pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské 
integrace, a to ve dnech 7. února 2013 a 22. května 2013. Zasedání řídil jeho předseda Ján 
Balog. Hlavní činností výboru byla příprava Koncepce romské integrace na navazující 
období, a to ve formě Strategie romské integrace do roku 2020. Výbor proto zřídil pracovní 
skupiny k přípravě Koncepce romské integrace na období 2014–2020.  Mezi další cíle patřily 
zahájení činnosti dotační pracovní skupiny, efektivnější koordinace plnění státní politiky 
romské integrace na národní, krajské a lokální úrovni, zaměření na proces střednědobého 
plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí, šíření příkladů dobré praxe, příprava 
Zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012.  

 
Výbor pro Evropskou platformu a Dekádu romské inkluze 

Výbor pro Evropskou platformu a Dekádu romské inkluze je stálým orgánem Rady 
a dlouhodobě se zabývá zapojením ČR do mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze 
2005–2015, k níž vláda přistoupila v roce 2005. Členové výboru hledají způsoby a sledují 
míru naplňování a efektivitu opatření Akčního plánu Dekády romské inkluze 2005–2015. 
Výbor se zabývá i evropskou dimenzí začleňování Romů v souvislosti s povýšením tématu 
romské integrace a jeho začleněním do vysoké agendy Evropské unie.  
 
Tabulka č. 3: Seznam členů Výboru pro Evropskou platformu a Dekádu romské inkluze 

JMÉNO PŮSOBNOST 
Šimůnková Monika, Mgr. – 
předsedkyně (do 23.10.2013) 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva, výkonná místopředsedkyně Rady, 
předsedkyně výboru 

Balogová Lenka, Bc. členka Rady a vedoucí pobočky Poradny pro občanství, občanská 
a lidská práva v Ústí nad Labem 

Brzková Martina, Mgr. zástupkyně ministerstva zdravotnictví 
Dubnová Eva, Ing. zástupkyně ministerstva pro místní rozvoj 
Parčiová Ivona zástupkyně organizace IQ Roma Servis o. s. 
Pechová Anna, Mgr. zástupkyně ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
Rameš Filip, Mgr. zástupce Open Society Fund Praha 
Stejskal Jan, Ph.D. zástupce Romského vzdělávacího fondu 
Šimáček Martin, Bc. ředitel Agentury pro sociální začleňování  
Váňa Tomáš, PhD. pracovník Sekce pro evropské záležitosti ÚVČR 
Vomastková Klára, Mgr. zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí 

V roce 2013 proběhla 2 zasedání Výboru pro Evropskou platformu a Dekádu romské inkluze, 
a to ve dnech 28. ledna 2013 a 19. března 2013.  Řízením výboru byl pověřen jeho tajemník, 
Martin Martínek, M. A. Hlavními činnostmi výboru byla debata o možnostech sběru dat 
o národnostních menšinách a monitorování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů. Výrazná diskuze také proběhla o možnostech pokračování Dekády romské inkluze po 
roce 2015. 
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Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování (dále jen „Monitorovací 
výbor“) je stálým orgánem Rady v oblasti monitorování činnosti Agentury.  Rozhodnutím 
Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v roce 2013 nově činnost výboru zajišťovalo 
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny, které působí pod Sekci pro lidská práva v rámci Úřadu vlády ČR. 
Seznam členů Výboru je uveden v tabulce č. 4.  
 
Tabulka č. 4: Seznam členů Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování 

JMÉNO FUNKCE V  REPREZENTOVANÉ INSTITUCI  

Bradová Jiřina, Bc. – 
předsedkyně výboru  
(do 24. 09. 2013) 

krajská koordinátorka pro romské záležitosti Zlínského kraje 

Poláčková Lýdia, Bc. –
místopředsedkyně výboru 
(do 24. 09. 2013) 

vedoucí pobočky Poradny pro občanství, občanská a lidská práva v Ostravě 

Cichý Martin, Mgr. ředitel Sdružení Romano Jasnica Trmice 

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

Čermák Miloslav náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Karlovarského kraje 

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

Čulík Štefan, JUDr. vedoucí oddělení politiky sociálního začleňování MPSV 

Gjuričová Jitka,  Mgr. ředitelka odboru prevence kriminality MV 

Holomek Karel, Ing. předseda o. s. Společenství Romů na Moravě 

Horváthová Lucie, Mgr. doktorandka FF Univerzity Pardubice, 

Jírová Kateřina pracovnice o. s. Romodrom 

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

Koky Cyril, Mgr.   krajský koordinátor pro romské záležitosti Středočeského kraje 

Köttnerová Renáta, PhDr. krajská koordinátorka pro romské záležitosti Olomouckého kraje 

Martínek Martin, M. A.  tajemník Rady a vedoucího Odd. kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekret. Rady vlády pro národnostní menšiny 

Matoušek Petr, Mgr. pracovník Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Nestával František, Mgr. pracovník odboru meziresortních záležitostí MPO 

Pelíšková Věra Mgr. pracovnice Odboru bytové politiky MMR 

Příhonská Ivana, Mgr. pracovnice odboru implementace fondů EU, MPSV 

Sobková Miroslava, Mgr.   tajemnice sociální komise Svazu měst a obcí 

Šimůnková Monika, Mgr. 
(do 23.10.2013) 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva, výkonná místopředsedkyně Rady 

Štěpánková Martina, Mgr.   pracovnice Poradny pro občanství, občanská a lidská práva 

 

V roce 2013 proběhlo 1 zasedání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální 
začleňování, a to dne 29. srpna 2013. Zasedání řídila jeho předsedkyně Bc. Jiřina Bradová. 
Hlavní činností výboru bylo nastavení spolupráce Agentury pro sociální začleňování. Jednalo 
se zejména o spolupráci Agentury pro sociální začleňování se statutárním městem Děčín, 
plánu výběru lokalit v roce 2014 a členové byli informováni o ukončení spolupráce s obcemi 
– Bruntál, Havířov, Jáchymov, Teplá, Bílina, Kutná Hora, Obrnice, Jirkov, Trmice.  
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Komise pro hodnocení projektů v rámci programů Podpora terénní práce, Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů 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. Schválený návrh Rady je doporučením 
vedoucímu Úřadu vlády ČR k jejich poskytnutí. Členové komise jsou uvedeni v tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5: Seznam členů komise pro hodnocení projektů  

JMÉNO FUNKCE V  REPREZENTOVANÉ INSTITUCI  

Martínek Martin, M. A.  – 
předseda komise 

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

Adam Milan,  Terénní pracovník, MěU Chomutov 

Horváth Zdeněk Integrační centrum Praha 

Jiránek Radek, Mgr. zástupce ministerstva vnitra 

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

Pechová Anna, Mgr. zástupkyně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Rameš Filip, Mgr. Open society fund Praha 

Suda Radek, Mgr. zástupce ministerstva práce a sociálních věcí 

Sutorý Robert Terénní pracovník, MěÚ Hranice 

Švec Jakub, Bc.  Agentura pro sociální začleňování 

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

 
V roce 2013 proběhlo 1 zasedání komise pro hodnocení projektů v programu Podpora 
koordinátorů pro romské záležitosti (dne 22. února), 4 zasedání komise pro hodnocení 
projektů v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce (30. a 31. ledna, 
22. února, hlasování per rollam a 13. března), a 3 zasedání komise v programu Podpora 
terénní práce (21.–22.února, hlasování per rollam, a 13. března). Zasedání řídil jeho předseda 
Martin Martínek, M. A.  
 
 
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 
řídila do 23. října 2013 zmocněnkyně vlády pro lidská práva a ředitelka Sekce pro lidská 
práva Mgr. Monika Šimůnková. Po jejím odvolání byl výkonem funkce ředitele Sekce pro 
lidská práva pověřen ředitel Odboru pro sociální začleňování Bc. Martin Šimáček.  

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. 6. 

Činnost Oddělení je podrobně vymezena v Organizačním řádu Úřadu vlády České republiky. 
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Tabulka č. 6: Zaměstnanci kanceláře Rady v roce 2013 

Jméno Pozice Odpovědnost 

Martin Martínek, M. A. vedoucí oddělení  

- tajemník Rady a  vedoucí kanceláře Rady; 
- příprava podkladových materiálů pro jednání 

Rady  
- koncepční a odborná práce; 
- spolupráce s médii, experty  

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

a komunikace s mezinárodními organizacemi. 

Mgr. Eva Košatková 
odborná pracovnice 

do 9/2013 

- 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.  

Ing. Marie Kalábová 

do 8/2013 pracovnice na 
základě dohody 

o provedení pracovní 
činnosti v rozsahu 

0,5 prac. úvazku, od 
9/2013 odborná 

pracovnice 

- 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 do 
7/2013).  

Alena Podrazilová, DiS.  

pracovnice  
na základě dohody o  

pracovní činnosti 
v rozsahu 

 0,5 prac. 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).  

Darina Batyiová 

odborná pracovnice do 
6/2013 

(zástup za Mgr. Margitu 
Wagner) 

- koordinace naplňování Dekády romské inkluze 
2005–2015 v ČR; 

- tajemnice Výboru pro Evropskou Platformu 
a Dekádu romské inkluze 2005–2015; 

 

Mgr. Margita Wagner 
odborná pracovnice  

od 7/2013 

- dotační programy a členství v meziresortních 
pracovních skupinách;  

- tajemnice Monitorovacího výboru pro činnost 
Agentury pro sociální začleňování 

- zajišťuje metodické vedení Krajských 
koordinátorů pro romské záležitosti 

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

Bc. Nikola Ludlová  
odborná pracovnice  

do 8/2013 
(zástup za Zdeňka Dunu) 

- administrativní činnost; 
- komunikace s veřejností; 
- aktivity zaměřené na podporu romských žen, 

rozvoj romské kultury a jazyka.  

Jana Hejkrlíková 
odborná pracovnice  

od 9/2013 do 11/2013 
(zástup za Zdeňka Dunu) 

- administrativní činnost; 
- komunikace s veřejností; 
- aktivity zaměřené na podporu romských žen, 

Zdeněk Duna 
odborný pracovník 

v roce 2013 na rodičovské 
dovolené   
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III.  PŘEHLED ČINNOSTI RADY  
ZASEDÁNÍ – PŘEHLED A ZÁKLADNÍ PROJEDNÁVANÁ TÉMATA  

V roce 2013 se konala dvě zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, jejich 
přehled se základními projednávanými tématy je uveden v tabulce č. 7.  

Tabulka č. 7: Přehled a základní projednávaná témata 

DATUM ZASEDÁNÍ  PROJEDNÁVANÁ TÉMATA  

Zasedání dne  
25. března 2013 

Ke schválení 
• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. 
• Podpora terénní práce. 
• Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. 
• Obsah dotačních programů Úřadu vlády ČR pro rok 2014. 
K diskusi: 
• Inkluzivní vzdělávání a naplňování rozsudku D. H. a ostatní proti České republice. 
• Situace Romů v oblasti bydlení. 
• Muzeum romské kultury. 
K projednání bez diskuse: 
• Informace o Zasedání Výborů Rady. 
• Výjezdní zasedání občanských členů Rady. 
• Informace o vývoji situace v ul. Přednádraží v Ostravě a Ústí nad Labem. 
• Rada Evropy: Setkání s velvyslancem Janezem Lenarčičem k diskuzi nad vývojem 

situace v českém vzdělávacím systému (OBSE/ODIHR). 
• Setkání Národních kontaktních míst pro Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace 

Romů. 
• Informace o stavu přípravy společného plánu okamžité intervence složeného 

z opatření jednotlivých rezortů na okamžitou pomoc pro regiony zasažené nárůstem 
napětí a strukturálními problémy a o zřízení Pracovní skupiny pro řešení sociálních 
nepokojů. 

• Příprava Mezinárodního dne Romů. 
• Khamoro – Mezinárodní seminář: „Mladí Romové v Evropě“. 
• Poslanecká iniciativa: „7. březen jako památný den obětí romského holocaustu“ 

Zasedání dne 
24. června 2013 

Ke schválení 
• Změna statutu Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování  
K diskusi:  
• Situace Romů v oblasti bydlení: Ostrava přednádraží; situace na ubytovnách; 

Komplexní řešení sociálního bydlení. 
• Aktuální informace o činnosti Monitorovacího výboru Agentury pro sociální 

začleňování. 
• inkluzivní vzdělávání a naplňování požadavků vyplývajících z rozsudku  

Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR; 
K projednání bez diskuse: 
• Informace o zasedáních výborů Rady. 
• Lety – účast na Pietním aktu romským obětem nacismu. 
• Podpora poslaneckého návrhu na prohlášení 7. března za „Den památky oběti 

pronásledování Romů za druhé světové války“.  
• Plán pro řešení krizových situací v regionech. 
• Kulatý stůl na téma zobrazování Romů v českých médiích. 
• Vývoj situace ve vztahu k Muzeu romské kultury. 
• Připomenutí Mezinárodního dne Romů. 
• Velvyslanci USA a Norska a vládní zmocněnkyně pro lidská práva se seznámili se 

systémem prostupného bydlení v Chebu. 
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- Zasedání Rady dne 25. března 2013  

Zasedání v nepřítomnosti předsedy Rady, kterým byl předseda vlády ČR, RNDr. Petr Nečas, 
řídila výkonná místopředsedkyně Rady, Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro 
lidská práva. 

Na programu zasedání bylo schválení dotací Úřadu vlády ČR k financování programů v 
oblasti lidských práv: programy Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora 
terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Rada dále schválila obsah 
dotačních programů pro rok 2014. 

Tematická část zasedání byla věnována inkluzivnímu vzdělávání, situaci Romů v oblasti 
bydlení a budoucnosti Muzea romské kultury. Členové Rady se v prvé řadě zajímali o 
naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České 
republice ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dále byly představeny doporučení 
Výboru pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace k návrhu změn 
dotačního programu MŠMT Podpora integrace romské komunity. Náměstek ministra školství 
PhDr. Jindřich Fryč informoval o postupu naplňování zmíněného rozsudku a seznámil členy 
Rady s plněním úkolů vyplývajících z minulých zasedání Rady. 

Opatření ministerstva pro místní rozvoj k řešení situace osob v bytové nouzi a pokrok v plnění 
Koncepce bydlení do roku 2020 představil náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal 
Janeba. Mgr. Věra Pelíšková informovala o studii „Sociální ubytovny jako dlouhodobé 
bydlení pro sociálně slabé“, která studuje situaci v 7 vybraných vzorových ubytovnách. S 
ohledem na neexistenci záchranného systému pro osoby v bytové nouzi, připravil Výbor pro 
spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace návrh opatření v oblasti bydlení. 

Rada se dále vyjádřila k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení 
duplicit ve státní správě pro rok 2014, který zmiňuje u Ministerstva kultury návrh na sloučení 
Muzea romské kultury s Moravským zemským muzeem. K tomuto bodu jednání byli přizváni 
hosté Ing. Karel Holomek, jeden ze zakladatelů Muzea romské kultury, a Mgr. Jana Poláková 
PhD., pověřená vedením muzea. Ministerstvo kultury bylo vyzváno, aby učinilo kroky k 
zachování Muzea romské kultury ve formě samostatné příspěvkové organizace státu. 

Na závěr byl představen vládní materiál ke stavu příprav společného plánu okamžité 
intervence pro řešení sociálních nepokojů. Zástupci komunity Sant' Egidio seznámili členy 
Rady s iniciativou k uznání dne 7. března za „Den památky obětí pronásledování Romů za 2. 
světové války“. Členové Rady byli dále informování o semináři: „Mladí Romové v Evropě“, 
který se uskuteční v rámci mezinárodního romského festivalu Khamoro, a na závěr 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Mgr. Monika Šimůnková, informovala o připravovaném 
setkání u příležitosti Mezinárodního dne Romů.  

- Zasedání Rady dne 24. června 2013  

Zasedání v nepřítomnosti předsedy Rady, kterým byl předseda vlády ČR, RNDr. Petr Nečas, 
řídila výkonná místopředsedkyně Rady, Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro 
lidská práva.  

Členové Rady byli seznámeni s vyhlášením druhého kola dotačního řízení programu 
"Podpora terénní práce" v tomto roce a dále s průběhem dotačního řízení Úřadu vlády ČR v 
programech "Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce", "Podpora terénní práce" a 
"Podpora koordinátorů pro romské záležitosti". Program zasedání dále obsahoval tři tematické 
body, a to: činnost Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování; Situace Romů 
v oblasti bydlení a závislosti na ubytovnách; a informaci o naplňování rozsudku D. H. a 
ostatní proti České republice. 
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Rada projednala situaci, ve které se nachází Monitorovací výbor Agentury pro sociální 
začleňování, který se od listopadu roku 2012 nesešel. Členové diskutovali o možné obměně 
členů tohoto Výboru a schválili návrh změny jeho statutu, který spočíval v přesunutí 
tajemníka výboru pod Kancelář Rady. Dále bylo diskutováno a hlasováno o řešení současné 
situace týkající se svolání zasedání Monitorovacího výboru a jeho další činnosti. 

Prostřednictvím zástupců neziskové organizace "Vzájemné soužití" byla Rada seznámena se 
situací ostravských Romů v ulici Přednádraží a s plánem na rušení ostravských ubytoven. 
Místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Roman Miklas v této souvislosti prezentoval 
přístup města k bytové politice. První náměstek ministryně práce a sociálních věcí a zástupci 
ministerstva pro místní rozvoj informovali o analytické části a přípravách návrhové části 
materiálu "Komplexní řešení sociálního bydlení". Za platformu pro sociální bydlení vystoupil 
Mgr. Štěpán Ripka, který prezentoval postoj platformy a uvedl příklady dobré praxe v oblasti 
bydlení. 

Posledním tematickým bodem byla informace zástupce ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy o postupu "Plánu opatření k naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská 
práva v případu D. H. a ostatní proti České republice" a průběhu novelizace školského 
zákona. Navrhovaná novelizace školského zákona by měla umožnit mimo jiné 
upřednostňování  nástrojů, které by zamezily nepoměrnému zastoupení romských dětí v tzv. 
praktických školách a systematicky katalogizovat podpůrná opatření podle jejich věcné 
i finanční náročnosti. Ve vztahu k připravované "Strategii vzdělávací politiky České republiky 
do roku 2020" byli členové informováni, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
připravuje řadu kulatých stolů k návrhům zmíněné strategie. Zmocněnkyně informovala 
o aktivitách "Sekce pro lidská práva" a spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy jak na změně formálního zakotvení Fóra nevládních organizací, tak na semináři 
ohledně inkluzivního vzdělávání v Parlamentu ČR. 

Výkonná místopředsedkyně Rady sdělila, že v uplynulých měsících rezignovali tři členové 
Rady. Jednalo se o Jiřího Daniela, Patrika Bangu a Lenku Balogovou, která byla zároveň 
místopředsedkyní Rady za občanskou část. 

 

PRACOVNÍ SKUPINY RADY A VÝBOR Ů RADY  

- Dotační pracovní skupina Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny zřídila dne 8. listopadu 2012 dotační pracovní 
skupinu Výboru pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace.  

Dne 12. března 2013 proběhlo přípravné jednání se zástupci členů Rady k dotační pracovní 
skupině. Zde byly projednány návrhy, které poté budou předloženy všem členům skupiny 
k širší debatě. Členové vytvářeli okruhy činností a témata, kterými by se měla skupina 
zabývat:          

1) monitorování a analyzování efektivity dotačních programů zaměřených na podporu 
romské integrace; 

2) identifikace vlivu/praktických dopadů programů a z nich podpořených projektů na situaci 
Romů; 

3) identifikace faktorů/překážek, které ovlivňují úspěšnost programů a účelnost 
vynaložených finančních prostředků; 

4) identifikace příkladů dobré praxe a zdůvodňování potřebnosti investic do integračních 
nástrojů, které prokazatelně přispívají ke zlepšení situace Romů v ČR; 
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5) identifikace těch oblastí a potřeb Romů, na které žádné dotační programy nereagují 
(„šedé zóny“);  

6) tvorba podkladů pro jednání Rady s doporučeními ke změně koncepce dotačních 
programů; 

7) projednání doporučení přímo s poskytovateli dotací; 

8) připomínkování materiálů, které se dotýkají oblasti financování romské integrace; 

9) prezentace tématu veřejnosti prostřednictvím médií. 

 

- Pracovní skupina pro přípravu Koncepce romské integrace 

Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace zřídil na svém zasedání 
dne 7. února 2013 pracovní skupinu k přípravě Koncepce romské integrace na období 2014 – 
2020. Členy pracovní skupiny byli jak členové Rady a Výboru, tak i externisté – zástupci 
resortů, odborníci z akademické sféry, zástupci relevantních NNO. Tato skupina měla dílčí 
podskupiny tematicky zaměřené na klíčové oblasti romské integrace:  

- vzdělávání a zaměstnanost; 

- bydlení a prostorová segregace; 

- diskriminace (včetně rovnosti romských žen a mužů) a bezpečnost; 

- romská kultura a jazyk, národnostní otázky; 

- zdraví a sociální témata; 

- expertní skupina.  

Dne 28. března 2013 se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny zabývající se rozvojem 
romské kultury a jazyka. Účastnili se jej Mgr. Helena Sadílková (Seminář romistiky FF UK); 
Mgr. Jana Poláková, Ph.D. (Muzeum romské kultury); Mgr. Lada Červeňáková (pedagog 
vyučující romský jazyk, romistiku a multikulturní výchovu na Střední škole Zdeňka Matějčka 
v Ostravě); David Tišer (člen RVZRM); Mgr. Margita Wagner (romistka); Mgr. Zuzana 
Bodnárová (Romano Džaniben); Mgr. Zdeněk Ryšavý (o. s. Romea).  

Členové skupiny diskutovali potřeby cílové skupiny a rizika, která ohrožují uchování a rozvoj 
romského jazyka a kultury (akulturace a ztráta kompetence hovořit romským jazykem). 
Diskutovány zde byly i postoje většinové společnosti a do jaké míry ovlivňují identitu Romů, 
stejně jako současné nastavení vzdělávacího systému. Na základě identifikovaných potřeb a 
nedostatků členové vytvářeli základní záměry na opatření, která by měla být součástí 
Koncepce.   

Dne 4. dubna 2013 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny zaměřené na oblast vzdělávání. 
Účastnili se jej Ján Balog (předseda Výboru), Mgr. Anna Pechová (MŠMT), Mgr. Viktor 
Piorecký (ASZ); Mgr. Lada Červeňáková (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava – 
Poruba); Mgr. Filip Rameš (OSF); Mgr. Martina Horváthová (o. s. Slovo 21); Mgr. Jan 
Stejskal (Roma Education Fund);  Mgr. Jana Kubecová (Krajský úřad Ústeckého kraje); 
Magdalena Karvayová (OSF); Emil Voráč (o. s. Khamoro, člen RVZRM); Mgr. Dana Míková 
(ZŠ Volary).  

Projednána zde byla strategie tvorby nové Koncepce, jakým způsobem bude prosazována a do 
jaké míry má šance na uskutečnění radikálních opatření, která ukončí diskriminaci a segregaci 
romských žáků. Zástupce Agentury sdílel zkušenosti s tvorbou a implementací Strategie boje 
proti sociálnímu vyloučení na období 2011 - 2015, která je velice problematická i díky nevůli 
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některých profesních organizací transformovat základní školy praktické. Diskutováno zde 
bylo i financování opatření, konkrétně do jaké míry může být Koncepce ambiciózní v období 
rozpočtových škrtů, jakým způsobem by mohly být využity k jejímu plnění evropské 
strukturální fondy v následujícím období 2014 - 2020. Poté členové skupiny diskutovali 
jednotlivé stupně vzdělávací soustavy, potřeby Romů v této oblasti a do jaké míry vzdělávací 
systém na potřeby reaguje. Došlo ke stanovení cílů, kterých by mělo být dosaženo a k definici 
základních záměrů opatření Koncepce.   

Dne 12. dubna 2013 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny zaměřené na oblast sociální a 
zdraví. Účastnili se jej Ján Balog (předseda Výboru); Ing. Tomáš Jung, MBA (MZ); Elena 
Gorolová (Spolek žen postižených nedobrovolnou sterilizací); Mgr. Lucie Mastná (o. s. 
Vzájemné soužití);  Mgr. Jana Kosová (Český západ, o. s.); PhDr. Renáta Köttnerová 
(Krajský úřad Olomouckého kraje); Mgr. Zbyněk Vočka (Krajský úřad Olomouckého kraje); 
Václav Strouhal (Krajský úřad Libereckého kraje); Mgr. Veronika Marcinková (MPSV); Mgr. 
Klára Vomastková (MPSV); Mgr. Zuzana Marhoulová (DROM).   

V úvodu se skupina zabývala existujícími a připravovanými strategiemi v oblasti sociálního 
začleňování (Dlouhodobá vize MPSV pro oblast sociálního začleňování, chystaný akční plán, 
do jaké míry bude reagovat na potřeby Romů). Následně diskutovali situaci Romů v sociální 
oblasti a možnosti jejího zlepšení. Důležitým východiskem by v tomto ohledu měla být 
komunitní práce, která není systémově ani finančně ukotvená. Hodnocena byla dostupnost a 
kvalita služeb poskytovaných Romům, do jaké míry na potřeby této cílové skupiny reagují 
střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Došlo ke konsenzu, že tyto plány bohužel 
nevedou k viditelnému pokroku v sociálním začleňování Romů, nutné jsou komplexní lokální 
strategie a projekty s masivní finanční podporou dostupnou i pro malé obce. Tyto projekty by 
se však měly opírat o principy komunitní práce. Diskutována zde byla i kvalita sociální práce 
vykonávaná pověřenými obcemi a její potenciál k integraci Romů.  

Druhou projednávanou oblastí bylo zdraví, zejména zdravotní stav a postoj Romů ke zdraví a 
k využívání zdravotní péče, dále místní a finanční dostupnost zdravotních služeb, 
diskriminační praktiky zdravotníků a jednání některých pojišťoven, které je v rozporu 
s dobrými mravy. Byly hledány možnosti, jak těmto praktikám zabránit. Důležitým nástrojem 
je program zdravotně sociální pomoc, který však není kvůli svému obtížnému koncepčnímu 
ukotvení a financování plošně rozšířen. Projednána byla i témata jako užívání návykových 
látek a do jaké míry existující protidrogové programy reagují na specifické potřeby romských 
uživatelů, na kontext jejich situace. Posledním diskutovaným tématem byla nutnost tvorby 
krizových plánu při výskytu epidemie infekčních chorob a koordinace postupů 
zainteresovaných institucí.  

Dne 14. května 2013 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny zabývající se tvorbou opatření v 
oblasti bydlení. Setkání se účastnil Ján Balog (předseda Výboru), Mgr. František Valeš 
(Poradna pro občanství, občanská a lidská práva); Mgr. Štěpán Ripka (Fakulta sociálních věd 
KU); Mgr. Jan Snopek (ASZ), Drahomíra Miklošová (starostka obce Obrnice); Bc. Dana Ema 
Hrušková (ÚMČ Praha 14); Bc. Radim Miklušák (o. s. Vzájemné soužití).  

 

PRACOVNÍ SKUPINY , KTERÉ UKON ČILY ČINNOST 

Žádná pracovní skupina neukončila svou činnost v roce 2013.  
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KRÁTKODOBÉ AKTIVITY - SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ , KONFERENCE, KAMPAN Ě, DALŠÍ AKTIVITY 

PREZENTACE V MÉDIÍCH  

- Přijetí Delegace OBSE/ODIHR v návaznosti na přijetí zprávy z návštěvy ČR 
v květnu 2012 - Field Assesment Visit to the Czech Republic. On the Realization 
of Equal Access to Quality Education for Roma Children 

Dne 10. ledna 2013 se delegace OBSE/ODIHR pod vedením velvyslance Janeze Lenarčiče, 
ředitele Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), setkala s vládní 
zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou, ředitelem Odboru pro sociální 
začleňování Martinem Šimáčkem, zástupci Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a 
její kanceláře a s krajskými koordinátory pro romské záležitosti.  

Návštěva se uskutečnila v návaznosti na zprávu zpracovanou po návštěvě České republiky 
v květnu 2012 (Field Assesment Visit to the Czech Republic. On the Realization of Equal 
Access to Quality Education for Roma Children). Setkání se zúčastnili rovněž Andrzej Mirga  
a Ilze Brands Kehris, kteří se zúčastnili květnové návštěvy ČR a podíleli se na vypracování 
zmíněné zprávy.   

Diskutovalo se o doporučeních, jež byla zahrnuta do Konsolidovaného akčního plánu pro 
výkon rozsudku ESLP v případu D. H. a ostatní proti České republice, ohledně jehož 
naplňování je Úřad vlády ČR v úzkém kontaktu s MŠMT a dalšími institucemi, mezi něž patří 
například veřejný ochránce práv a Česká školní inspekce. Obě strany se dohodly, že budou i 
nadále v kontaktu a navážou užší spolupráci, například v uspořádání seminářů na podporu 
rovného přístupu ke vzdělávání. Po setkání s vládní zmocněnkyní se delegace sešla 
s romskými členy Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a romskými koordinátory. 

- Lety – Pietní akt romským obětem nacismu 

V pondělí 13. května 2013 se zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková a 
vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny zúčastnili 
pietního aktu v Letech u Písku, aby společně s pozůstalými a dalšími významnými 
osobnostmi veřejného života uctili památku obětí romského holocaustu. 

Pietní akt k uctění památky obětí romského holocaustu se v Letech koná každoročně 
v návaznosti na slavnostní odhalení  kamenného památníku v Letech u Písku tehdejším 
prezidentem Václavem Havlem v roce 1995. Tradičně jej organizuje Výbor pro odškodnění 
romského holocaustu v čele s Čeňkem Růžičkou. Správy pietního místa se ujal v roce 2009 
Památník Lidice, příspěvková organizace ministerstva kultury, který odpovídal za úspěšně 
provedenou revitalizaci památníku a jeho okolí. 

Zmocněnkyně vlády ve svém projevu apelovala na nutnost rozšiřovat znalost o genocidě 
Romů za druhé světové války a udržovat vzpomínku na romské oběti rasového 
pronásledování. V souvislosti s tím poukázala na záslužnou roli Muzea romské kultury, které 
se dokumentováním historie Romů během Druhé světové války na našem území systematicky 
zabývá. Vyjádřila přání, aby si společnost uvědomila nutnost odstranit vepřín a vláda ve svém 
rozpočtu nalezla finanční prostředky k jeho odkoupení. Upozornila, že i v současnosti se 
objevují snahy Romy koncentrovat ve špatných hygienických podmínkách na ubytovnách 
provozovaných na odlehlých místech a podrobovat je zvláštnímu dohledu, dokonce na jejich 
nelehké situaci vydělávat. Kritizovala nesnášenlivé a etnocentrické postoje ve společnosti, 
jejichž projevem je označování Romů za nepolepšitelné a nepřizpůsobivé občany. Na druhou 
stranu vyzdvihla obce, které dělají dobrou každodenní práci v sociální integraci, například ty, 
které spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování. Pozitivní vývoj dle jejího názoru 
nastal v oblasti rovných šancí ve vzdělání romských dětí a v jednáních, která se vedou 
o odškodnění romských žen, jež byly nezákonně sterilizovány. 
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- Velvyslanci USA a Norska a vládní zmocněnkyně pro lidská práva se seznámili se 
systémem prostupného bydlení v Chebu 

Dne 2. května navštívil americký velvyslanec Norman Eisen a norský velvyslanec Jens 
Eikaas v doprovodu vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ředitele Agentury pro sociální 
začleňování a vedoucího Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
Cheb, aby se zde seznámili s fungováním třístupňového systému prostupného bydlení. Jeho 
cílem je zabraňovat jednotlivcům i rodinám v sociálním propadu a hrozbě bezdomovectví a 
naopak pomáhat lidem postupně se vracet do běžného nájemního bydlení. 

Prostupné bydlení by mělo pomoci i občanům odkázaným na bydlení na předražovaných 
soukromých ubytovnách, které nejsou určeny k dlouhodobému bydlení. Tento systém 
představuje při dosavadní neexistenci definice bytové nouze alternativu k ubytovnám a 
pomáhá předcházet problémům, které jsou s existencí těchto ubytoven často spojovány.  

Město Cheb, v čele se starostou Pavlem Vanouškem, spolupracuje s Agenturou od roku 2008 
a v organizaci prostupného bydlení patří mezi nejinovativnější v České republice. Na projektu 
spolupracují Diecézní charita Plzeň, občanské sdružení Kotec a chebská radnice.  

- Připomenutí Mezinárodního dne Romů 

U příležitosti Mezinárodního dne Romů uspořádala zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
Monika Šimůnková a kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny dne 5. dubna 
2013 setkání v Lichtenštejnském paláci v Praze. Připomenula zde represivní kroky minulých 
režimů negativně ovlivňující společenské postavení a svébytnost romského národa, ale 
především historické události významné v procesu jeho emancipace.  

Setkání se zúčastnil ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a na setkání vystoupil 
také Ing. Karel Holomek ze Společenství Romů na Moravě, zakladatel Muzea romské kultury 
a významný romský aktivista. Součástí programu byla pietní vzpomínka na oběti rasového 
pronásledování za druhé světové války, autorské čtení z romské literatury a vystoupení 
romských umělců. Ukázky ze své tvorby přednesly Bc. Renata Berkyová, pí. Lucie Kováčová 
a pí. Iveta Kokyová. Romskou hymnu a další skladby zahrál Vojta Lavička a zpívala Pavlína 
Matiová. Programem setkání provázela Mgr. Jarmila Balážová.  

- Pracovní jednání je koordinaci činnosti Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny a Agentury pro sociální začleňování ve věci Monitorovacím výboru 
Agentury pro sociální začleňování a jeho složení  

Dne 17. června 2013 se uskutečnilo jednání k činnosti Monitorovacího výboru pro činnost 
Agentury pro sociální začleňování. Předmětem jednání byla diskuze nad koordinační činností 
Rady a Agentury pro sociální začleňování, jednalo se o složení Monitorovacího výboru a 
způsobu řízení. Výstupem jednání byla shrnující zpráva o činnosti Monitorovacího výboru, 
která byla prezentována během nadcházejícího zasedání Rady. Materiál shrnul nastalou 
situaci Monitorovacího výboru a důvody, které vedly k tomu, že se výbor během od konce 
roku 2012 nesešel.  

 

- Pracovní jednání členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny k situaci 
v Českých Budějovicích s představiteli místní romské komunity a se zástupci 
Policie ČR.  

Dne 18. července 2013 svolala zmocněnkyně vlády pro lidská práva, z pozice výkonné 
místopředsedkyně Rady setkání se zástupci policejního prezidia, zástupkyně ministerstva 
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vnitra, krajského koordinátora pro romské záležitosti a s představiteli místní romské 
komunity.  

Na zasedání byla shrnuta situace v Českých Budějovicích a kroky, které učinila Sekce pro 
lidská práva Úřadu vlády ČR ke zklidnění situace. Informovala o návštěvě Českých 
Budějovic, které se účastnila společně s pracovníky Agentury pro sociální začleňování a 
kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a krajským koordinátorem pro 
romské záležitosti, a jednali s primátorem města, ředitelem krajské policie a s představiteli 
místních občanů, a to ať Romů, či z majority. Na tomto jednání byla nabídnuta spolupráce 
s Agenturou pro sociální začleňování, vytvoření situační analýzy s návrhy na systémové 
řešení vzniklého konfliktu.  

Výstupem jednání byla společná spolupráce na bourání nepravdivých informací o zneužívání 
sociálních dávek, jež slouží k podněcování rasově motivovaného násilí. Ministerstvo vnitra 
informovalo, že je připraveno realizovat v případě zájmu Českých Budějovic projekt Úsvit, 
Asistenty prevence kriminality a projekt domovník.  

Občanští členové Rady se ve svých příspěvcích zaměřili na spouštěcí mechanismy podobných 
konfliktů, protože se situace podobné Českým Budějovicím stále opakují, ať už to bylo 
Šluknovsko, Varnsdorf či Duchcov, a to je velmi znepokojující. Romové mají velké obavy 
z dalších konfliktů, které vnímají jako etnicky zaměřené a důkaz přítomnosti anticikanismu ve 
společnosti. Občanští členové Rady dále upozornili na důležitost rozvoje sídliště Máj a 
naplňování potřeb jeho obyvatel. Romští představitelé z Českých Budějovic upozornili na to, 
že ačkoli média věnují velkou pozornost demonstracím ve městě, tak se již nesnaží objasnit 
příčinu konfliktu, který na dětském hřišti odstartoval vlnu neklidu.  

- Představitelé vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva uctili památku obětí 
romského holocaustu 

Dne 1. srpna 2013 na pietním místě Lety uctila zmocněnkyně vlády pro lidská práva památku 
obětí romského holocaustu. Společně s předsedou vlády, ministrem zahraničních věcí, 
ministrem kultury, velvyslancem Spolkové republiky Německo a Ing. Karlem Holomkem 
vzpomněla na nechvalnou dobu, která se vztahuje k zahájení a ukončení provozu cikánského 
tábora Lety.  

 
- Pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu 

 Dne 18. srpna 2013 se v Hodoníně u Kunštátu konalo pietní shromáždění k uctění památky 
obětí romského holocaustu. Pietní shromáždění v místě tzv. cikánského tábora se koná 
každoročně jako připomínka 21. 8. 1943, kdy byl z tábora vypraven nejpočetnější transport 
romských vězňů do vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim II – Březinka. Převážná 
část Romů z transportu v Osvětimi zahynula. Pietního shromáždění se zúčastnil za Sekci pro 
lidská práva vedoucí kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. 

 
- Metodické vedení krajských koordinátorů pro romské záležitosti 

Kancelář Rady se podílí na metodickém vedení krajských koordinátorů pro romské záležitosti 
(dále jen „krajský koordinátor“), kteří působí v souladu s § 67 písm. f) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích na krajských úřadech v rámci přenesené působnosti kraje 

Dne 3. prosince 2013 se uskutečnilo pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské  
záležitosti za účelem podpory jejich metodického vedení a představení programu Veřejného 
ochránce práv na podporu nediskriminace v českém prostředí a  diskuzi k přípravám 
Koncepce romské integrace.  
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Vstupem setkání byl požadavek na vytvoření metodického manuálu a návrhu harmonogramu 
na vzdělávací aktivity v roce 2014.   

 

- Společné setkání Romů s pracovníky Agentury pro sociální začleňování a 
pracovníky kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

Ve čtvrtek 12. prosince se v Lichtenštejnském paláci v Praze konalo společné setkání 
pracovníků Agentury pro sociální začleňování a Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny se zástupci Romů. Setkání se zúčastnilo osm desítek pozvaných Romů ze všech částí 
republiky. Rekrutovali se ze zástupců samospráv, neziskových organizací, krajských 
romských koordinátorů a řady dalších. Cílem setkání bylo poskytnout účastníkům prostor pro 
reflexi činnosti Agentury, případně také kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
na regionální i celostátní úrovni. 

V úvodu představil Bc. Martin Šimáček působení Agentury na regionální úrovni na příkladu 
dvou měst – Kadaně a Kutné Hory. Uvedl také příklady zapojení Agentury do různých 
legislativních procesů na podporu romské integrace na celostátní úrovni. 

Další témata, kterým se setkání věnovalo, byla například: spolupráce Agentury a kanceláře 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, fungování samotné Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny i možné silnější zastoupení Romů při jednáních s jednotlivými resorty o 
připravované legislativě. 

Vystupující se v diskuzi také často vyjadřovali o nedávných protiromských vyjádřeních, která 
zazněla v Senátu při projednávání doporučení Rady EU ohledně integrace Romů, a nebo o 
strategických dokumentech, které se týkají Romů – Koncepce romské integrace a Strategie 
boje proti sociálnímu vyloučení. 

 

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

- Plán pro řešení krizových situací v regionech 

Vláda ve svém usnesení č. 628/2012 uložila zmocněnkyni vlády pro lidská práva zřídit 
Pracovní skupinu pro řešení sociálních nepokojů složenou ze zástupců ministerstev práce a 
sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a 
obchodu a Agentury pro sociální začleňování k zajištění koordinace postupu státní správy při 
mírnění sociálních nepokojů v regionech a svolávat a řídit jednání této pracovní skupiny. Tato 
pracovní skupina byla zřízena a sešla se ke společné ustavující schůzce dne 18. prosince 2012 
a schválila Statut a Jednací řád Pracovní skupiny.  

Pracovní skupinu pro řešení sociálních nepokojů svolala zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
dne 1. srpna 2013 a vzhledem k závažnosti situace na Šluknovsku se jí zúčastnil i premiér Jiří 
Rusnok a ministr vnitra Martin Pecina. Pracovní skupina projednala 8 návrhů na řešení 
eskalujících problémů v regionech. Pracovní skupina byla svolána na základě informací z 
terénu od Agentury pro sociální začleňování. Jednání se účastnili zástupce Rady vlády ČR pro 
záležitosti romské menšiny a vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny.  

- Vývoj situace ve vztahu k Muzeu romské kultury 

Na zasedání Rady vlády dne 25. března 2013 členové Rady přijali usnesení č. 7/2013, jehož 
prostřednictvím Rada žádá ministerstvo kultury, aby učinilo kroky, kterými bude usnesení 
vlády k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní 
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správě pro rok 2014 ve věci sloučení Muzea romské kultury s Moravským zemským muzeem 
revokováno. Zmocněnkyně vlády se v návaznosti na rozpravu a usnesení Rady obrátila dopisy 
na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, ministra a předsedu Legislativní rady 
vlády Petra Mlsnu a ministryni kultury Alenu Hanákovou s žádostí o podporu kroků 
vedoucích k revokaci zmíněného usnesení vlády.  

 

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 2013 byli pracovníci 
Rady zapojeni do níže uvedených platforem:  

- Republikový výbor prevence kriminality (MV); 

- Monitorovací výbor OPLZZ (MPSV); 

- Monitorovací výbor OPVK (MŠMT); 

- Monitorovací výbor IOP (MMR); 

- Komise pro sociální začleňování (MPSV); 

- 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;   

- iniciativa Aliance proti dluhům;  

- Forum NNO pro inkluzivní vzdělávání (MŠMT) 

 

CÍLOVÁ SKUPINA , KE KTERÉ SM ĚŘUJÍ AKTIVITY RADY – ZÁM ĚR 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 České republice, 
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 
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koordinátorů pro romské záležitosti a romských poradců a asistentů, zajišťuje jednání s 
mezinárodními institucemi a orgány jiných členských států Evropské Unie 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 (dále jen Agentury), monitoruje účelnost a efektivitu činnosti Agentury, 
vyjadřuje se k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude Agentura působit, projednává výroční 
zprávu Agentury. 

V oblasti dotací Rada schvaluje návrhy dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 
Úřadu vlády ČR – výdaje na poskytování neinvestičních dotací k financování programů 
Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora 
koordinátorů pro romské záležitosti; schválený návrh je doporučením vedoucímu Úřadu vlády 
ČR k jejich poskytnutí. 

Výchozím dokumentem Rady je Koncepce romské integrace, která byla poprvé předložena 
vládě v roce 2000 a obsahuje plán opatření vedoucích ke zlepšení situace Romů v ČR. Tato 
Koncepce již byla několikrát aktualizována. Pro toto období je určena Koncepce romské 
integrace na období 2010–2013, kterou vláda přijala dne 21. prosince 2009 usnesením 
č. 1572. V roce 2013 byla zahájena další aktualizace na období 2014–2020. 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 2013  
- Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2012, 
- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2012,  
- 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  
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Vláda schválila dne 27. listopadu 2013 Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2012. Zpráva 
o stavu romské menšiny v ČR za uplynulý rok je vypracována na základě usnesení vlády ze 
dne 12. listopadu 2012 č. 831 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 
2011, k 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 2011 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 
2011.  

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 2. října 2013 Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 
v roce 2012, která obsahuje přehled aktivit, které se uskutečnily v roce 2012 v rámci této 
mezinárodní iniciativy, a to jak v předsednických státech Dekády, tak i v ČR na národní 
úrovni, a 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 2012. Druhý materiál informuje o plnění závazků, které 
pro resorty vyplývají z vládních 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 2013 probíhala příprava Strategie romské integrace do roku 2020. Termín pro 
předložení materiálu vládě byl odložen do 30. června 2014.  

  

CÍLOVÁ SKUPINA VÝSTUP Ů 

Materiály projednané vládou na základě podnětů Rady v roce 2013 jsou uvedeny v tabulce 
č. 8 a popis cílové skupiny výstupů v tabulce č. 9.  
 
Tabulka č. 8.: Materiály projednané vládou  

M ATERIÁL  PROJEDNÁNO 
VLÁDOU DNE / Č. 

USNESENÍ 
Návrh na jmenování členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny  13. března 2013 

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2012 19. června 2013 

Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2012 2. října 2013 

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 2012 

2. října 2013 

Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012; 
 

27. listopadu 2013 
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Tabulka č. 9: Cílová skupina výstupů 

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 zmocněnkyně 
vlády pro lidská práva.  
 

V. ROZDĚLENÍ DOTACÍ (VYPLŇUJÍ PPOV, KTERÉ O DOTACÍCH ROZHODUJÍ NEBO SE NA 

ROZDĚLOVÁNÍ PODÍLEJÍ )  

Rada v roce 2013 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 vyloučení a komunitní práce 2013 

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.  

 
Čerpání finančních prostředků 

Finanční prostředky určené na program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly 
do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši 
13 300 tis. Kč. Vzhledem k nízké přiznané částce bylo z nerozdělených finančních prostředků 
paragrafu 61450004 (programu Evropská charta jazyků) převedeno 474 tis. Kč a z nároků 
nespotřebovaných výdajů za rok 2012 převedeno dalších 1 593,230 tis. Kč. Celková částka 
k čerpání (na paragrafu 61453308) činila tedy 15 367 tis. Kč. 

Čerpání na jednotlivých položkách: 

522100000000 – neinv. transfery obecně prospěšným společnostem:  1 355 tis. Kč 
522200000000 – neinv. transfery občanským sdružením:  9 387 tis. Kč 
522300000000 – neinv. transfery církvím a náboženským organizacím:  4 625 tis. Kč 
 15 367 tis. Kč 

- 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, dotace jsou poskytovány na základě 
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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.  

Čerpání finančních prostředků 

Finanční prostředky určené na program Podpora terénní práce byly z kapitoly 304 – Úřad 
vlády ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši 8 000 tis. Kč. Z nároků 
nespotřebovaných výdajů 446 tis. Kč. Z položky 532300000000 (Podpora koordinátorů pro 
romské záležitosti) bylo převedeno 98 tis. Kč, které byly využity v druhém kole dotačního 
řízení. Celkem tedy bylo k dispozici 8 544 tis. Kč. V rámci dotačního řízení byly v prvním 
kole rozděleny finanční prostředky ve výši 8 156,94 tis. Kč a ve druhém kole ve výši 219,384 
tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 43 obcím. Skutečnost k 31. 12. 2013 tvořila 
8 367,241 tis. Kč.   

 

- Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 2013 

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. 

Čerpání finančních prostředků 

Finanční prostředky určené na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byly do 
kapitoly 304 – Úřad vlády ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši 
5 165 tis. Kč. V rámci dotačního řízení byly vyčerpány finanční prostředky určené na tento 
program ve výši 5 066,6 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem 13 subjektům jako účelové 
neinvestiční dotace krajům. Skutečnost čerpání k 31. 12. 2013 byla 5 066,6 tis. Kč. 
V roce 2013 tvořil zůstatek čerpání 98,4 tis. Kč. Z toho byla převedena částka 98 tis. Kč na 
program Podpora terénní práce (druhé kolo). 

 

VI.  ZAHRANI ČÍ  

V oblasti romské integrace zajišťuje Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny pravidelnou účast jak na 
aktivitách mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze, tak na jednání Ad hoc výboru Rady 
Evropy pro záležitosti Romů (CAH-ROM) a Národních kontaktních míst pro vnitrostátní 
strategie integrace Romů v rámci Evropské komise.  

Vedoucí oddělení se v roce 2013 účastnil jednoho zasedání Mezinárodního řídícího výboru 
Dekády romské inkluze. Mezinárodního řídícího výboru se účastnili představitelé evropských 
států, mezinárodních institucí, mezi něž patří Světová banka, UNDP, OBSE, dále zástupci 
Evropské komise a nevládního sektoru. Mezinárodní řídící výbor je vrcholným orgánem 
iniciativy, který monitoruje naplňování národních akčních plánů Dekády a poskytuje 
příležitost pro sdílení dobrých praxí. V první polovině roku drželo předsednictví Chorvatsko, 
od 1. července 2013 přešlo předsednictví na Černou Horu. V rámci programu Dekády romské 
inkluze proběhl workshop věnovaný oblasti bydlení, kterého se zúčastnila odborná referentka 
oddělení.  
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V roce 2013 byl vedoucí oddělení přizván jako odborný gestor na setkání Národních 
kontaktních míst pro národní strategie integrace Romů. Setkání se zaměřilo na současné a 
budoucí financování programů podporujících romskou integraci z EU fondů, na implementaci 
nástrojů integrace na lokální úrovni, a zástupci Evropské komise informovali o hodnotící 
zprávě Evropské komise k pokroku členských států v této oblasti a dále k návrhu doporučení 
Rady EU ke zlepšení efektivity nástrojů romské integrace.  

Ad hoc výbor Rady Evropy pro záležitosti Romů (CAH-ROM) zasedá pravidelně dvakrát do 
roka. V roce 2013 proběhlo jedno zasedání ve Štrasburku a druhé hostovala Itálie v Římě. 
Obou zasedání se účastnil Martin Martínek, M. A. člen ad-hoc výboru Rady Evropy pro 
záležitosti Romů zastupující Českou republiku. Výbor zasedal za účelem výměny zkušeností 
států v oblasti romské integrace. Členové výboru projednávali situaci Romů v Evropě se 
zaměřením na činnost v tzv. pracovních tematických skupinách zaměřených na oblasti 
vzdělávání, zaměstnanost, migrace, situace v oblasti bydlení a další relevantní témata spojená 
se situací Romů. Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny se podílelo na tematických reportech 
k antidiskriminačním opatřením a boji s anticiganismem a dále na přípravě zprávy, která se 
zabývala inkluzivním vzděláváním v ČR a na Slovensku.  

Vedoucí oddělení se účastnil 5. zasedání Výboru pro lidskou dimenzi OBSE a doprovodného 
zasedání Výboru pro lidskou dimenzi OBSE (SHDM), obojí proběhlo ve Vídni. Situací Romů 
a Sintů se v rámci OBSE dostává stále větší pozornosti. SHDM bylo zvláštní zasedání 
věnované implementaci Akčního plánu OBSE ke zlepšení situace Romů a Sintů z roku 2003 a 
kromě vedoucího Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se jej 
účastnil také zástupce MŠMT. 

Další cesty v této agendě se vázaly na regionální spolupráci, např. s úřadem vládního 
zmocněnce pro romské komunity na Slovensku, případně byly věnovány otázkám 
anticiganismu, ke kterému proběhl kulatý stůl pořádaný Švédským ministrem práce ve 
Stockholmu.  

 

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. 
10 a v tabulce č. 11 je uvedeno zařazení pracovníků do platových tříd. 
 

Tabulka č. 10: Přehled výdajů kanceláře za rok 2013 

Položka Finanční náklady 

Mzdy a platy zaměstnanců  1 944 007,00 Kč 

Povinné pojistné 920 872,80 Kč 
Výdaje za tuzemské služební cesty 5 155,00 Kč 
Výdaje za zahraniční služební cesty 36 654,78 Kč 
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům kanceláře) 0,00 Kč 

Cestovné členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny 

5 794,00 Kč 

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 425 900,00 Kč 
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Z toho DPP 0,00 Kč 
DPČ (včetně povinného 
pojištění) 

425 900,00 Kč 

fakturované, vč. překladů 0,00 Kč 

Telefony 56 435,45 Kč 
Pohoštění celkem 63 350,20 Kč 
z toho limit pro sekretariát** 0,00 Kč 

mimo limit sekretariátu 63 350,20 Kč 
Polygrafické služby* 40 225,76 Kč 

Celkem 3 458 169,23 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. 11: Zařazení pracovníků Kanceláře Rady dle platových tříd v roce 2013 

Počet zaměstnanců dle platových tříd k 31. 12. 2013 z toho na částečný úvazek 
Tř. 9 1 - 
Tř. 12 2 - 
Tř. 13 1 - 
Tř. 14 1   1* 
Celkem  4 1 

*Pracovník zařazený v rámci Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekret. Rady vlády 
pro národnostní menšiny do 14 platové třídy pracoval na 0,5 úvazku jako vedoucí kanceláře Rady a na 0,5 
úvazku jako vedoucí sekret. Rady vlády pro národnostní menšiny.  
 

 

VIII.  PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET 

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 úkolů vlády pro rok 2014 a z usnesení vlády: 

Předpokládané výstupy Rady a kanceláře Rady v roce 2014 jsou určeny zejména Plánem 
nelegislativních úkolů vlády na rok 2014. Na základě usnesení vlády musí Rada předložit 
vládě k pojednání následující dokumenty:  

- Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2013 
s termínem předložení vládě pro informaci do 31. května 2014; 

- Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2013; 

- 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 2013; 

- Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005–2015 za rok 2013 s termínem 
předložení vládě do 30. září 2014; 

- Strategie integrace Romů do roku 2020 do 30. června 2014.  



 26 

Úkoly vyplývající ze strategických materiálů 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: 

- systematizace činnosti romských poradců působících na úrovni obecních úřadu obcí 
s rozšířenou působností;  

- podpora romských žen; 

- příprava Strategie integrace Romů do roku 2020. 

Úkoly vyplývající z usnesení ze zasedání Rady:  

- obnovit a stabilizovat členskou základnu Rady a jejích výborů; 

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

- zapojení občanských členů Rady do příprav Strategií, které se dotýkají oblastí romské 
integrace.  

Úkoly vyplývající pro ČR z mezinárodních závazků  

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

- spolupráce s Národním kontaktním místem Evropské komise pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů; 

- 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; 

- 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 
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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 2014:  

- rovný přístup Romů ke vzdělání; 

- sociální bydlení a rovný přístup Romů k bydlení; 

- financování romské integrace; 

- osvětová činnost.  


