
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 
 

Zápis z jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny  
dne 21. října 2019 

 
Jednání se uskutečnilo v pondělí 21. října 2019 od 14.00 do 17.00 hod. v Hrzánském paláci.  

 
Přítomné členky a členové: 
 
Občanské členky a členové: Bikár František; Guži Zdeněk; Husák Jan; Kaleja Martin; 
Köttnerová Renáta; Růžička Čeněk; Slanina Simon; Stejskalová Edita; Theuserová Iveta; 
Torák Petr 

Ostatní členky a členové: Maláčová Jana (MPSV); Mikulčická Jana (Kancelář VOP); Navrátil 
Jiří (AK ČR); Válková Helena (zmocněnkyně vlády pro lidská práva) 
 
Omluvené členky a členové: 

Občanské členky a členové: Fuková Lucie; Heráková Sigmund Alica; Oláh Štefan; Stojka 
Josef; Ščuka Tomáš 

Ostatní členky a členové: Babiš Andrej (předseda vlády ČR); Dostálová Klára (MMR); 
Hamáček Jan (MV); Horváthová Jana (Muzeum romské kultury); Plaga Robert (MŠMT); 
Pospíšil Petr (SMO ČR); Povějšil Martin (MZV); Prymula Roman (MZ); Tyll Karel (MF); 
Zaorálek Lubomír (MK) 
 
Osoby pověřené k zastupování členek a členů: Barbořík Michal (MV); Kalašnikov Jiří 
(MZV); Kalistová Kateřina (MK ČR); Koppitz David (MMR); Malá Radmila (MF), Pícl Václav 
(MŠMT)  
 
Hosté: Faltýn Jaroslav (MŠMT); Juchelka Aleš (poslanec); Kottnauerová Stanislava (MZ); 
Pospíšil David (MPSV) 
 
Úřad vlády ČR: Baršová Andrea; Benešová Markéta; Hlavová Kateřina; Chrt Jan; Jeřábková 
Olga; Juhásová Marianna; Jůnová Klára (tajemnice Rady); Mertlík Tadeáš; Weinerová 
Renata 
 
 

*** 
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Zahájení 

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady, zahájila 
druhé zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) v roce 2019 
a přivítala přítomné členky a členy (dále jen „členové“), zejména ministryni práce a sociálních 
věcí Janu Maláčovou, a další přítomné hosty. Dále také představila druhého místopředsedu 
Rady, kterým se po rezignaci Martiny Horváthové stal Jan Husák. 

V úvodu jednání proběhla také kontrola usnášeníschopnosti Rady. Ke dni zasedání měla 
Rada celkem 27 členů. Pro dosažení kvora pro usnášeníschopnost byla nutná přítomnost 
minimálně 14 členů. Vzhledem k tomu, že na začátku jednání bylo přítomno celkem 20 členů 
(nebo jejich zástupců na základě písemného pověření), byla potvrzena usnášeníschopnost 
Rady.  

Dále místopředsedkyně Rady představila program jednání, jehož návrh byl, spolu s podklady 
k jednání, členům Rady zaslán, v souladu s Jednacím řádem Rady, 10 dní před jednáním 
a vyzvala přítomné členy o souhlasné stanovisko k navrženému programu. 

V souvislosti se schvalováním programu se do rozpravy přihlásila Edita Stejskalová, 
občanská člena Rady, která požádala o doplnění programu o bod jednání týkající se 
pracovní skupiny k 15 bodům boje s chudobou, která je zřízena na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí.  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková navrhla uvedený bod do programu jednání zařadit, 
a to jako bod č. 2. Následně požádala přítomné členy, aby o programu jednání hlasovali. 

Návrh programu jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 21. října 2019 

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na I. Zasedání 

Rady v roce 2019 

2. Informace z pracovní skupiny k 15 bodům boje s chudobou 

3. Informace o naplňování Strategie romské integrace za rok 2017 a 2018  

4. Stanovení priorit Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

5. Analýza majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

v období let 1938 – 1945 

6. Různé 

a) Budoucnost Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování; 

b) Spolupráce Agentury pro sociální začleňování se Statutárním městem Most; 

c) Informace o schválení novely Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Hlasování o programu jednání 

PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

 
Program jednání byl přijat. 
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Bod 1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na 
I. zasedání Rady v roce 2019 
 
Klára Jůnová, tajemnice Rady, uvedla, že podklady k bodu č. 1 byly předem všem členům 
Rady zaslány a zároveň informovala, že většina zadaných úkolů z posledního jednání Rady 
byla splněna.  

Konkrétně zmínila pouze některá plnění usnesení Rady, například doporučení jmenovat 
některé občanské členy Rady předsedy pracovních skupin a výborů, což bylo splněno 
s výjimkou jmenování Edity Stejskalové předsedkyní Výboru pro naplňování strategie romské 
integrace (dále jen „Výbor“), který byl ustanoven právě na posledním jednání Rady, a to 
z důvodu, že nebyl hotový Statut Výboru. Ten je v tuto chvíli již schválený, a to na základě 
hlasování per rollam ze dne 20. září 2019, kdy Rada usnesením č. 8 Statut Výboru schválila. 
Dále také informovala zástupce jednotlivých rezortů, že byly na příslušné ministry 
a ministryně odeslány žádosti o nominace s termínem pro předložení nominace do 
31. října 2019 a požádala je o součinnost v této věci. 

Déle také informovala o plnění usnesení Rady týkající se předložení vládě ČR podnět 
týkající se přípravy a realizace systémových opatření, která umožní efektivní přístup 
k toleranci a respektu na školách s cílem nastavení a rozvoje bezpečného a zdravého 
klimatu ve školním prostředí. Zmiňovaný podnět vládě ČR se podařilo dokončit a byl 
předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Vzhledem k tomu, že bylo k podnětu 
uplatněno velké množství připomínek, rozhodlo se Oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen 
„Oddělení kanceláře“) spolu s předsedou Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů 
uplatněné připomínky nevypořádávat a naopak zapracovat části vzniklého podnětu do 
budoucí Strategie romské integrace na období 2021 – 2030.  

Úkol, který stále přetrvává, se týká Pracovní skupiny pro bezpečnost, která měla vypracovat 
konkrétní doporučení v oblasti náboru nových policistů z řad Romů. Tento úkol pokračuje do 
příštího jednání Rady, kde by měl být představen konkrétní podklad nebo stav plnění úkolu 
stanovený konkrétním usnesením Rady.  

Poslední informaci, kterou tajemnice Rady k bodu č. 1 uvedla, je vyčíslení ESI fondů a jejich 
dopadu na romskou menšinu. V této souvislosti byly osloveny všechny řídící orgány 
operačních programů včetně Odboru (Agentury) pro sociální začleňování (dále jen „ASZ“). 
Tajemnice Rady však uvedla, že se potvrdil původní předpoklad, že ESI fondy a jejich dopad 
na romskou menšinu se nedá vyčíslit. V předloženém podkladu jsou uvedeny informace 
o čerpání operačních programů týkajících se Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám, které však mohou být značně zkreslující, jelikož jejich měřitelným 
indikátorem nikdy není romská menšina. I přesto byl uvedený podklad přeložen do angličtiny 
a zaslán Evropské komisi.  

Tajemnice Rady k poslednímu bodu plnění úkolů předala slovo Editě Stejskalové, občanské 
člence Rady, která k materiálu Připomínky a náměty občanských členů Rady vytvořila 
doplňující otázky určené Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy a ASZ, a zároveň zmíněný materiál pro únorové zasedání Rady vytvořila. 
Edita Stejskalová, občanská členka Rady uvedla, že ze zaslaných podkladů vyplývá, že 
jednotlivé rezorty plní úkoly uložené na základě usnesení vlády ČR velmi málo, téměř až 
formalisticky s tím, že dopad programů a aktivit, které daný rezort realizuje na podporu 
romské menšiny je velmi nízký. Jako příklad uvedla nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, 
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které dle ní neplní účel trvalého zaměstnaní, jelikož se jedná o systém časově omezený a 
zapojení lidé pak často opět končí jako nezaměstnaní a na sociálních dávkách.  

Dále také upozornila na používání definice sociálně vyloučená lokalita, která není napříč 
rezorty jednotná. Jako příklad uvedla používání odlišných definic Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj, přičemž doporučila, aby byla vytvořena 
nová a jednotná definice sociálně vyloučené lokality. 

Místopředsedkyně Rady otevřela k bodu jednání rozpravu, do které se jako první přihlásil 
Václav Pícl, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Václav Pícl se vyjádřil 
k otázkám revize rámcových vzdělávacích programů a uvedl aktivity, které Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy realizuje na podporu dětí z romské menšiny a jejich účasti 
ve vzdělávacím systému, zejména pak pro děti v předškolním vzdělávání (např. sociální 
kompetence, podpora jazyka). Zároveň také uvedl, že se v současné době, spolu 
s Ministerstvem vnitra a Českou školní inspekcí, snaží upravit spádové oblasti. Vzniklé 
katastrální mapy by měly být veřejně dostupné a pomoci lepšímu monitoringu, aby obce 
nepodporovaly vznik segregovaných škol. 

V rámci svého výstupu Václav Pícl také uvedl, že sběr dat ohledně kvalifikovaného odhadu 
počtu romských žáků a studentů základních a středních škol je pro školní rok 2019/2020 
ohrožen, jelikož zástupci organizace Pedagogická komora, z.s., zaslali všem školám dopis, 
kde je vyzývají k neposkytnutí údajů o kvalifikovaném odhadu počtu romských žáků 
a studentů, a vyzývají je, aby ve svých výkazech uváděli nulu. Edita Stejskalová, občanská 
členka Rady, následně reagovala na Václava Pícla a uvedla, zda by Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy nemělo v této věci uvažovat o změně komunikační strategie směrem 
ke školám a informovat ty školy, které nespolupracují na podávání dat, že jejich nečinnost je 
mařením výkonu soudního rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 

Dále se do rozpravy zapojila Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, která se 
rovněž vyjádřila k doplňujícím otázkám položeným občanskými členy Rady. Uvedla, že 
největším problémem je v dnešní době velký počet osob, které jsou v exekuci, a s tím 
související nastavená výše nezabavitelného minima, která je velmi nevýhodná právě pro 
nízkopříjmové osoby, mezi které mohou patřit i Romové. Dále informovala o velmi vysoké 
strukturální nezaměstnanosti, která v české společnosti přetrvává i v době, kdy je v České 
republice rekordně nízká nezaměstnanost. Mezi takto postižené osoby patří např. matky 
s malými dětmi, osoby 50 +, ale také příslušníci romské menšiny. Z jejího pohledu je tak 
klíčová v této chvíli úprava výše nezabavitelného minima. 

Ministryni práce a sociálních věcí doplnil David Pospíšil, zástupce Ministerstva práce 
a sociálních věcí, který uvedl, že předmětná problematika bude součástí nově vznikající 
Strategie sociálního začleňování, kterou měli možnost připomínkovat také občanští členové 
Rady. 

Dále se do rozpravy přihlásil David Koppitz, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který 
podpořil vznik nové a jednotné definice sociálně vyloučené lokality. 

Jako poslední se do rozpravy přihlásila Markéta Benešová, zástupkyně ASZ, která uvedla, 
že spolupracují na Strategii sociálního začleňování, která bude společná jak pro ASZ, tak pro 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dále také uvedla, že není taktické, aby ASZ odmítala 
spolupracovat s obcemi, které nemají v současné době pro inkluzivní postoj, jelikož se díky 
práci ASZ může jejich postoj změnit. 
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Helena Válková ukončila rozpravu a přednesla návrh usnesení. 
 

Usnesení č. 10/2019 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 21. října 2019 
k bodu č. 1 

 
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady; 

II. ukládá předsedovi Pracovní skupiny pro bezpečnost, aby na příštím zasedání Rady 
informoval o stavu plnění úkolu uloženého usnesením Rady č. 6/2019 ze dne 21. února 
2019; 

III. bere na vědomí dosud ne zcela dostatečné a příliš pomalé plnění usnesení vlády 
týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování 
opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2017 a 31. prosince 
2018; 

IV. doporučuje vládě, aby po přijetí Strategie romské integrace 2021 – 2030 provedla revizi 
přijatých usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní 
správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 10/2019 

Ano Zdržel se Ne 

20 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

Bod 2. Informace z pracovní skupiny k 15 bodům boje proti chudobě 
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková předala slovo Editě Stejskalové, občanské člence 
Rady, která požádala o doplnění programu jednání právě o tento bod. Její dotaz mířil na 
Janu Maláčovou, ministryni práce a sociálních věcí, ohledně kritérií, na základě kterých byly 
osloveny konkrétní osoby, které v současné době působí v pracovní skupině k 15 bodům 
boje s chudobou. Konkrétně uvedla, že zásadně nesouhlasí s přítomností senátorky Liany 
Janáčkové v pracovní skupině k 15 bodům boje s chudobou, jelikož Liana Janáčková je 
dlouhodobě představitelkou velmi silných anticiganistických postojů. Jana Maláčová, 
ministryně práce a sociálních věcí, uvedla, že Liana Janáčková rozhodně nebyla 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ke spolupráci oslovena a byla na poslední jednání 
pracovní skupiny k 15 bodům boje s chudobou pravděpodobně vyslána některou z obcí. 
Dále také uvedla, že se s názorem Edity Stejskalové ztotožňuje, a zajistí, aby vysilatel Liany 
Janáčkové do pracovní skupiny zajistil nominaci jiné osoby tak, aby to bylo ku prospěchu 
pracovní skupiny. 
 
Dále Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, informovala o konkrétních 
postupech pracovní skupiny. Uvedla, že body jednání nejsou jednoduchá, proto se snaží 
vytvořit pracovní orgán, který povede člověk z praxe. Dále informovala, že do této funkce 
navrhne bývalého primátora statutárního města Frýdek-Místek, pana Michala Pobuckého. 
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Do rozpravy se přihlásil také David Koppitz, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který 
uvedl, že pod Ministerstvo pro místní rozvoj spadají 2 body z uvedených 15 bodů boje proti 
chudobě, na základě kterých by mělo dojít k případné revizi systému sociálních dávek. 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu a uzavřela bod jednání bez 
návrhu usnesení. 
 
Bod 3. Informace o naplňování Strategie romské integrace za rok 2017 a 2018 
 
Bod jednání představila Edita Stejskalová, občanská členka Rady. Na úvod vysvětlila, jakým 
způsobem při hodnocení plnění Strategie romské integrace 2014 – 2020 (dále jen 
„Strategie“) za roky 2017 a 2018 postupovala. Zejména se zaměřila na 3 konkrétní body 
Strategie, a to diskriminace, participace a segregace. Dle jejího zjištění se Strategie plní jen 
formalisticky, minimálně a velmi pomalu. Dle jejího názoru plnění většiny opatření stagnuje 
nebo se dokonce vůbec neplní, a to od roku 2016. Podle jejího názoru je nutné revidovat 
jednotlivá opatření nastavená ve Strategii, a to s ohledem na jejich měřitelnost a efektivnost. 
Dle jejího názoru by k plnění Strategie také výrazně pomohla provázanost s dalšími 
strategickými materiály, které na úrovni státu vznikají. V neposlední řadě také uvedla stále se 
opakující problém nedostatku dat ohledně romské menšiny, které souvisí s nemožností 
sběru etnických dat v České republice. 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková otevřela k bodu jednání rozpravu. David Koppitz, 
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, uvedl, že souhlasí s tím, že by měla být všechna 
uvedená opatření měřitelná.  

Dále se do rozpravy přihlásil Michal Barbořík, zástupce Ministerstva vnitra, s dotazem 
ohledně možnosti přenositelnosti zahraniční praxe do národní strategie. Na tento dotaz 
odpověděla tajemnice Rady, která uvedla, že současná Strategie je jedna z nejobsáhlejších 
a ostatní státy vědí, na rozdíl od České republiky, výchozí stav věcí a jejich postup je tak 
lépe měřitelný. 
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu a přednesla návrh usnesení. 

Usnesení č. 11/2019 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 21. října 2019 
k bodu č. 3 

 
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí materiál vypracovaný občanskými členy Rady; 

II. žádá gestory opatření stanovených ve Strategii romské integrace 2014–2020, aby 
důsledně pracovali na jejich plnění; 

III. ukládá Výboru pro naplňování strategie romské integrace, aby sledoval plnění Strategie 
romské integrace 2014–2020 a informoval Radu o stavu jejího plnění; 

IV. obrací se na Radu vlády pro lidská práva, aby více než doposud propagovala a 
zdůrazňovala význam naplňování Strategie romské integrace 2014 – 2020. 
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Hlasování o návrhu usnesení č. 11/2019 

Ano Zdržel se Ne 

20 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

Bod 4. Stanovení priorit Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková předala slovo druhému místopředsedovi Rady Janu 
Husákovi. Místopředseda Rady Jan Husák uvedl, že předložené priority jsou reakcí na 
předchozí zasedání Rady. Dále uvedl, že předložené priority jsou předkládány s vědomím, 
že členové Rady mají rozdílné názory, ale to by nemělo bránit v lepším integračním procesu. 
Podle něj by měl být stanoven efektivnější dialog a pravidelná jednání se všemi zahrnutými 
aktéry, a to kvůli definici dlouhodobých cílů integračního procesu. Místopředsedkyně Rady, 
Helena Válková, reagovala na úvod přednesený místopředsedou Rady Janem Husákem 
a dotazovala se, jak dlouhé má být období pro pokrytí priorit. Místopředseda Rady Jan 
Husák uvedl, že předpokládaná doba, na kterou jsou priority nastaveny, je 5 let s tím, že se 
období může prodloužit s ohledem na možnost jejich plnění. 
 
V rámci rozpravy byly diskutovány některé konkrétní body předložených priorit, zejména pak 
bod týkající se sběru etnických dat, kdy se do diskuze zapojili zástupci Agentury pro sociální 
začleňování, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, a to 
především s vazbou na přípravu operačních programů na příští programové období a také 
s ohledem na ochranu osobních údajů. Konkrétně, David Koppitz, zástupce Ministerstva pro 
místní rozvoj, se tázal, jaký je v této souvislosti výchozí stav věci i s ohledem na minulé 
zkušenosti se sběrem dat a s ohledem na judikatury Nejvyššího správního soudu. Na výše 
uvedené reagovala Edita Stejskalová, občanská členka Rady, která uvedla, že romské a 
proromské nestátní neziskové organizace v tuto chvíli pracují na doporučení pro Evropskou 
komisi ohledně dohody o partnerství a strategickým materiálům. V této souvislosti budou 
nestátní neziskové organizace pravděpodobně doporučovat, aby byl v projektech 
podporovaných ESI fondy sledování dopad na romskou menšinu, což může vést k tomu, že 
v této souvislosti doporučí Evropská komise členským státům změnu legislativy. Zároveň 
také uvedla, že tato změna by byla prospěšná i bez ohledu na čerpání ESI fondů, jelikož se 
ukazuje, že metoda kvalifikovaných odhadů není dostatečná. 

Na otázku Davida Koppitze reagoval také Simon Slanina, občanský člen Rady, který uvedl, 
že dostupná judikatura uvádí do protiústavnímu stavu to, že by někdo zjišťoval data o 
Romech. Proto by navrhoval, aby např. Český statistický úřad zřídil těleso, ve kterém budou 
sami Romové zjišťovat data o Romech. 

David Pospíšil v této souvislosti dále uvedl, že potenciálním iniciátorem v této věci je Úřad 
vlády, jakožto gestor zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšiny 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále také uvedl, že sběr 
etnických dat je v tuto chvíli povolen vždy pouze na základě zvláštního právního předpisu a 
vždy musí být nalezeno zákonné oprávnění pro sběr takových dat. Jako příklad uvedl sběr 
etnických dat ve vztahu k zaměstnanosti, kdy příslušnost k etnické menšině musí vždy být na 
základě sebeindentifikace. 

Na výše uvedenou diskuzi reagoval Jan Husák, místopředseda Rady, který uvedl, že 
Evropská komise dlouhodobě vyzývá členské státy k nalezení nástrojů pro efektivnější 
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zacílení politik romské integrace, které není bez znalosti výchozí situace možné, což je 
viditelné právě na příkladu naplňování Strategie romské integrace. 

Tajemnice Rady dále podpořila především bod přijetí definice anticiganismu vládou ČR, aby 
všichni zainteresovaní aktéři používali shodnou definici uvedeného problému.  

Do rozpravy se přihlásila také Jana Mikulčická, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně 
práv, a tázala se na záměr ohledně podávání antidiskriminačních žalob i jinými osobami než 
je zmocněnec vlády pro lidská práva a zmocněnec vlády pro romské záležitosti. Na dotaz 
Jany Mikulčické reagoval Jan Husák, místopředseda Rady, který uvedl, že je samozřejmě 
také možnost, aby byly antidiskriminační žaloby podávány dalšími subjekty, ale uvedená 
priorita měla za cíl posílit úřad zmocněnce vlády pro lidská práva, případně zmocněnce vlády 
pro romské záležitosti. Edita Stejskalová, občanská členka Rady, dodala, že nestátní 
neziskové organizace ve svém monitoringu romské integrace požadovali, aby tuto možnost 
měly i ony.  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková v rámci rozpravy zároveň uvedla, že problematika 
romské integrace je v oblasti působnosti zmocněnce vlády pro lidská práva tou 
nejkomplexnější, nejobtížnější a nejambicióznější. I z tohoto důvodu podporuje zřízení 
institutu zmocněnce vlády pro romské záležitosti, aby byla integrace romské integrace ještě 
lépe zajištěna, než je doposud v rámci kompetencí zmocněnce vlády pro lidská práva. 
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková následně udělila také úkol tajemnici Rady, aby byl 
dokument upraven po formální stránce a následně zaslán spolu se zápisem ze zasedání 
Rady. 
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu a navrhla usnesení k bodu 
jednání. 

Usnesení č. 12/2019 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 21. října 2019 
k bodu č. 4 

 
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. bere na vědomí priority Rady sestavené občanskými členy Rady; 

II. žádá Úřad vlády ČR, aby připravovaná Strategie romské integrace 2021 – 2030 
respektovala a prosazovala priority Rady dle bodu I. tohoto usnesení. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 12/2019 

PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 5. Analýza majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku v období let 1938 – 1945 
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Místopředsedkyně Rady Helena Válková předala slovo Čeňkovi Růžičkovi, který představil 
bod jednání a důležitosti vzniku analýzy majetkových poměrů českých Romů a Sintů 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období let 1938 – 1945. Jedná se o oblast, která není 
žádným relevantním způsobem probádána a jedná se o záležitost, která nebyla od skončení 
2. světové války řešena, na rozdíl například od majetkových poměrů židovských obětí 
holocaustu. Čeněk Růžička také uvedl, že i přesto, že Romové nebyli v té době zámožní, 
určitý majetek měli, a ten jim byl zabaven, stejně tak jako dalším osobám, které byli v době 
2. světové války považováni za nežádoucí. 

Na Čeňka Růžičku navázala tajemnice Rady, která uvedla doposud vykonané kroky. V první 
polovině roku 2019 byl osloven Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „USTR“) 
s žádostí o informace, zda je USTR schopný takovou analýzu vytvořit. Následně proběhla 
schůzka s vedením USTR, kde byly domluveny podrobnosti týkající se případného vzniku 
analýzy. Problémem však je, že USTRu, stejně jako dalším státním organizacím, bude 
v dalším rozpočtovém roce krácen rozpočet. Z tohoto důvodu vedení USTR požádalo, aby 
byl bod projednán na jednání Rady s žádostí o podporu ve vzniku této analýzy. 
Předpokládané náklady na vznik analýzy jsou odhadovány na 500 – 800 tis. Kč 
s předpokládanou dobou nutnou pro vypracování 1 – 1,5 roku. 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková otevřela rozpravu k danému bodu, do které se 
přihlásila Radmila Malá, zástupkyně Ministerstva financí, která uvedla, že původně 
navrhované usnesení není smysluplné, jelikož v této době, kdy již probíhá první čtení zákona 
o státním rozpočtu na rok 2020, není možné rozpočtovou kapitolu USTR změnit a navrhla 
navrhované usnesení přeformulovat. Tajemnice Rady uvedla, že návrh usnesení byl 
naformulován v době, kdy se návrh státního rozpočtu teprve připravoval. Místopředsedkyně 
Rady Helena Válková dále uvedla, že z jejího pohledu je nutné se zaměřit na návrh státního 
rozpočtu až na rok 2021 a zároveň upravit střednědobý výhled.  

Občanští členové vyjádřili nesouhlas s odkladem začátku realizace analýzy a požadují, aby 
finanční prostředky na krytí vzniku analýzy byly nalezeny např. z jiných zdrojů. Simon 
Slanina, občanský člen Rady, uvedl, že je možné podat pozměňovací návrh ze strany 
opozičních poslanců. Dále uvedl, že se pokusí pozměňovací návrh zajistit. 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková dále uvedla návrh pozměněného usnesení. 

Usnesení č. 13/2019 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 21. října 2019 
k bodu č. 5 

 
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. doporučuje vznik analýzy majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku v období let 1938 – 1945; 

II. obrací se na předsedu vlády a zároveň předsedu Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny se žádostí o zajištění zdroje krytí pro Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby 
bylo možné v co nejkratším termínu začít s výzkumnou činností. 
 

Hlasování o návrhu usnesení č. 13/2019 
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PRO Zdržel se  PROTI 

18 1 1 

Usnesení bylo přijato. 

Bod 6. Různé 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková představila přihlášené body do bodu Různé. Jedná 
se o: 

a) Budoucnost Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování; 

b) Spolupráce Agentury pro sociální začleňování se statutárním městem Most; 

c) Informace o schválení novely Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Vzhledem k nedostatku času vyhrazeného pro jednání bylo přítomnými členy Rady 
odsouhlaseno, že nebude projednáván bod 6 a) Budoucnost Monitorovacího výboru pro 
činnost Agentury pro sociální začleňování.  

U projednávání bodu 6. Různé bylo přítomno pouze 16 členů Rady s právem hlasovat. 

b) Spolupráce Agentury pro sociální začleňování se statutárním městem Most 

Markéta Benešová, která na jednání zastupovala ředitele ASZ představila bod jednání 
a dosavadní spolupráci se statutárním městem Most. Markéta Benešová uvedla, že ASZ 
spolupracuje se statutárním městem Most od roku 2016 s tím, že v posledních několika 
měsících začíná být spolupráce, především s vedením města, velmi komplikovaná. Dále 
uvedla, že doporučuje bod jednání na tomto jednání neprojednávat bez přítomnosti ředitele 
ASZ a zároveň do doby, než bude znán další průběh jednání se statutárním městem Most a 
s ohledem na převod ASZ pod Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková podpořila tento návrh a informovala přítomné, že za 
předpokladu, že bude bod projednáván v této podobě a bude se hlasovat o navrženém 
usnesení týkající se ukončení spolupráce ASZ se statutárním městem Most, hlasování se 
zdrží. 

Tajemnice Rady uvedla, jakým způsobem návrh usnesení vznikl. Návrh usnesení je 
výsledkem několika zasedání Monitorovacího výboru pro činnost ASZ, který se dlouhodobě 
o situaci ve statutárním městě Most zabývá, a který doporučil na svém posledním jednání 
Radě, aby uvedené usnesení přijala. Dále také uvedla, že o návrhu usnesení byl předem 
informován i ředitel ASZ, který s návrhem usnesení souhlasil. Navíc, navržené usnesení je 
„pouze“ doporučujícího charakteru, finální rozhodnutí je vždy na samotné ASZ. Uvedené 
v tomto směru doplnil také místopředseda Rady Jan Husák, který je zároveň předsedou 
Monitorovacího výboru pro činnost ASZ. 

V rámci rozpravy se slova ujala Edita Stejskalová, která vyjádřila názor, že za dobu 
spolupráce ASZ se statutárním městem Most bylo proinvestováno velké množství finančních 
prostředků, které, pokud se Česká republika má chovat jako řádný hospodář, nebyly 
vynaloženy účelně. Navíc podle jejího názoru nejsou v situačních analýzách vidět žádné 
konkrétní posuny, proto doporučila hlasovat o návrh usnesení tak, jak bylo původně 
navrženo. 
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Jana Mikulčická, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv, uvedla, že se hlasování 
o návrhu usnesení zdrží, jelikož veřejná ochránkyně práv se o situaci ve statutárním městě 
Most také zajímá a nemůže tedy hlasovat o návrhu usnesení do doby, než bude znát její 
postoj. 

Davit Koppitz, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, také informoval o svém zdrženlivém 
postoji k dané problematice. Uvedl, že bez podrobných informací, které by měl o situaci ve 
statutárním městě Most uvést ředitel ASZ, nebude hlasovat. 

Usnesení č. 13/2019 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 21. října 2019 
k bodu č. 6. b) 

I. doporučuje Agentuře pro sociální začleňování zvážit další spolupráci se statutárním 
městem Most za předpokladu, že statutární město Most bude nadále uplatňovat segregační 
principy ve svém postupu k obyvatelům statutárního města Most a zvláště pak obyvatelům 
sídliště Chánov;  

II. ukládá předsedovi Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
sledovat situaci ve statutárním městě Most s ohledem na spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování; 

III. ukládá předsedovi Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
informovat na příštím jednání Rady o situaci ve statutárním městě Most. 

Hlasování o návrhu usnesení č. 13/2019 

PRO Zdržel se  PROTI 

7 9 0 

Usnesení nebylo přijato. 

c) Informace o schválení novely Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková stručně představila změny ve Statutu Rady, který 
vláda na svém jednání schválila, a to usnesením ze dne 30. září 2019 č. 692 o změně 
Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Statutu Rady vlády pro lidská práva, 
Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a Statutu Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny. Tajemnice Rady doplnila bod jednání o informace, že se se změnou Statutu Rady 
navýšil počet členů Rady, a to o náměstka ministryně spravedlnosti a o zástupce krajských 
koordinátorů. Ministryně spravedlnosti bude v této souvislosti v nejbližší době požádána 
o nominaci člena Rady. Krajští koordinátoři pro romské záležitosti byli prostřednictvím 
Oddělení kanceláře požádáni o návrh jejich zástupce jako člena Rady s tím, že se 
jednohlasně shodli na Václavu Strouhalovi, krajském koordinátorovi pro romské záležitosti 
Libereckého kraje. Nominaci krajského koordinátora zajistí, v souladu se Statutem Rady, 
Oddělení kanceláře. 

K tomuto bodu jednání nebylo navrženo žádné usnesení. 

Závěr jednání 
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V závěru jednání místopředsedkyně Rady uvedla, že další jednání Rady se uskuteční 
pravděpodobně na přelomu ledna/února. Zároveň doporučila, aby bod jednání týkající se 
budoucnosti Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování byl 
zařazen na příští jednání Rady. 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková poděkovala přítomným a ukončila druhé letošní 
jednání Rady. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 21. října 2019 
 
Zpracovala:  Mgr. Klára Jůnová 

tajemnice Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Andrej Babiš v.r. 
předseda vlády a 

předseda Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny 
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