Úřad vlády České republiky
Odbor lidských práv a ochrany menšin

Online jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti
dne 22. 10. 2020
Online jednání přes Cisco Webex Teams
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Václav Strouhal (Liberecký kraj)
Lumír Bártů (Kraj Vysočina)
Ondřej Fišer (Jihomoravský kraj)
Karel Gába (Zlínský kraj)
Peter Hančin (Moravskoslezský kraj)
Renáta Köttnerová (Olomoucký kraj)
Štefan Lukáč (Ústecký kraj)
Roman Slivka (Jihočeský kraj)
Monika Šífová (Pardubický kraj)
Michaela Štruncová (Plzeňský kraj)
Pavel Vaculík (Karlovarský kraj)
Nepřítomni:
Božena Hanzlová Filová (Hl. m. Praha)
Cyril Koky (Středočeský kraj)
Jiří Svěrák (Královéhradecký kraj)
Hosté:
Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR)
Martin Spurný (CVVM SOÚ AV ČR)
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady
vlády pro národnostní menšiny:
Klára Jůnová
Tadeáš Mertlík
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Program jednání:





Zahájení jednání a úvodní slovo
Představení projektu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu
Akademie věd ČR a zapojení krajských koordinátorů pro romské záležitosti
Vyhodnocování výstupů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti a změny rozhodnutí o poskytnutí dotace
Různé a Závěr
Zahájení jednání a úvodní slovo

Jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti (dále jen „krajští koordinátoři“) zahájila
K. Jůnová, vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a
sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „kancelář RVZRM“), která
přivítala přítomné krajské koordinátory a hosty z Centra pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu Akademie věd ČR (dále jen „CVVM“).
Představení projektu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu
Akademie věd ČR a zapojení KRKO
V prvním bloku hosté Paulína Tabery a Martin Spurný z CVVM představili krajským
koordinátorům další fázi projektu Roma Survey 2020, jehož konečným cílem je provést
reprezentativní průzkum mezi Romy.1 V současné době probíhá vytipovávání měst a obcí,
do kterých poté tazatelé CVVM půjdou získat data formou rozhovorů. Krajští koordinátoři byli
osloveni coby osoby se znalostí problematiky, aby napomohli vhodnému vytipování lokalit
v rámci těchto měst a obcí. V první fázi, která probíhala už během července, kancelář
RVZRM poskytla CVVM kvalifikované odhady o počtech Romů v jednotlivých obcích
s rozšířenou působností (dále jen „ORP), které vycházely ze Zpráv o stavu romské menšiny
za roky 2018 a 2019, jedná se tedy o kvalifikované odhady krajských koordinátorů. CVVM je
potom porovnalo s údaji ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (dále jen „sčítání lidu“), kde
se zaměřilo na počty lidí, kteří se přihlásili k romské národnosti, nebo za svůj mateřský jazyk
označili romštinu. Je všeobecně známo, že údaje ze sčítání lidu neodpovídají realitě, protože
se zde k romské národnosti dlouhodobě hlásí pouze zlomek Romů. CVVM však použilo
metodu poměrného navýšení údajů ze sčítání, které potom často odpovídaly právě údajům
od krajských koordinátorů. Výhodou odhadů provedených CVVM bylo, že se vztahovaly na
konkrétní obce, nikoliv celé ORP. V dalším kroku, který probíhal v září, poté krajští
koordinátoři posoudili údaje o počtech Romů v obcích od CVVM a buď je verifikovali, nebo

1

Projekt Roma Survey 2020 financuje Evropská agentura pro lidská práva (dále jen „FRA“), a na celoevropské
úrovni jej zastřešuje Kantar. Na úrovni ČR je pak řešitelem právě CVVM. Cílem projektu je dotázat se určitého
počtu Romů v různých zemích EU, ohledně jejich kvality život, míry diskriminace, školní docházky dětí, apod.
Následně budou data z různých zemí Evropy komparována.
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upravili.2 Následující fázi představili zástupci CVVM právě při tomto online jednání formou
prezentace. Po tomto jednání vybere CVVM obce, vhodné pro výzkum. Obce budou vybrány
ve všech krajích, přičemž budou vybrány jak malé, tak střední i velké obce a města, aby byly
vybrány všechny možné typy sídelních jednotek. R. Köttnerová poukázala na riziko, že
budou vybrány obce, které „nespolupracují“ a bude proto velmi složité v takovém případě
obec namapovat. Další připomínku měl P.Hančin a další krajští koordinátoři s ní vyslovili
souhlas, že hrozí, že budou namapováni pouze sociálně vyloučení Romové, jelikož Romy
integrované, či přímo „asimilované“, některé obce nedokáží, nebo ani nechtějí dohledávat,
protože většinou žijí ve čtvrtích, kde žijí spíše lidé z většinové společnosti, kde není přítomno
sociální vyloučení, není zde vysoká míra zapojení sociálních služeb, takže tyto „neviditelné“
Romy nikdo nikde neeviduje. Nicméně, v průběhu listopadu budou zaslány krajským
koordinátorům seznamy obcí v kraji, kde krajští koordinátoři pomůžou s namapováním,
případně úkol delegují na aktéry přímo v obci, jako například Romské poradce. Jelikož se
jedná o poměrně složitý úkol, nabízí CVVM konkrétním osobám, které budou mapovat,
finanční odměnu formou DPP. Vlastní mapování bude probíhat pomocí aplikace, ve které
budou použity mapy z Google Maps, na které bude „položena mřížka“, a do každého
čtverečku mřížky v této aplikaci krajský koordinátor (nebo pověřená osoba) napíše počet
Romů, kteří dle jeho kvalifikovaného odhadu, žijí v tomto území. Co se týče následného
sběru dat v terénu, ten bude probíhat v roce 2021 a nebudou ho provádět krajští
koordinátoři. CVVM k tomuto účelu oslovilo vybrané neziskové organizace (dále jen „NNO“),
jako např. Člověk v tísni, kdy lidé z těchto NNO by měli vypomáhat při sběru dat. Krajští
koordinátoři poukázali, že by bylo vhodnější, kdyby CVVM oslovilo nejprve krajské
koordinátory, kteří by jim dali kontakty na regionální aktéry - menší NNO působící přímo
v konkrétní obci, než oslovovat centrály velkých NNO v Praze, protože při takovém
dotazování je klíčová právě důvěra dotazovaného, kterou spíše zajistí pracovník lokální
NNO, který se v lokalitě běžně pohybuje.
Vyhodnocení výstupů v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti a změny rozhodnutí o poskytnutí dotace
V další části T. Mertlík z kanceláře RVZRM rozebral aktuální otázky ohledně přehledu
výstupů projektu, tedy přílohy rozhodnutí o poskytnutí dotace, a případné odvody, které hrozí
v případě nenaplnění výstupů projektu. Krajští koordinátoři musí naplnit 8 kanceláří RVZRM
předem stanovených výstupů, přičemž pouze 2 výstupy jsou kvantitativní. Konkrétně se
jedná o uspořádání 4 porad a uspořádání 2 vzdělávacích akcí. Při předpokladu, že všechny
další (kvalitativní) výstupy budou plněny na 100%, tak vychází, že i při uspořádání pouze 2
porad a jedné vzdělávací akce (oba výstupy tudíž splněny na 50%), dojde k celkovému
naplnění výstupů na 87,5%, tudíž budou výstupy řádně splněny a nebude vyměřen odvod.
Odvod hrozí při naplnění výstupů na méně než 85% včetně. V souvislosti s touto skutečností
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Nejčastěji docházelo k nepřesnostem u malých obcí, kde obecně žije jen málo Romů. Nepřesnost vznikla tím,
že se např. jedna „uvědomělá rodina“ celá přihlásila k romské národnosti. Po poměrném navýšení pak došlo, ke
skreslení údajů a nadhodnocení pro tuto obec. K dalším nepřesnostem mohlo docházet v důsledku migrace.
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byli krajští koordinátoři požádáni, aby zbytečně nežádali o změnu Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, pokud např. vědí, že uspořádají jen 3 porady a 2 vzdělávací akce, protože i v tomto
případě dojde k celkovému naplnění výstupů. Zároveň, jelikož 4 porady a 2 vzdělávací akce
jsou považovány za naprosté minimum, které plní i pracovníci na úvazek 0,5, tak by na
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace úřad pravděpodobně nepřistoupil.
Různé a závěr
V bodu různé zaznělo, že z důvodu omezení spojených s nákazou COVID-19 se letos
neuskuteční ani tradiční dvoudenní setkání se styčnými důstojníky Policie ČR v Praze na
Spiritce. Až do odvolání také budou probíhat jednání PS KRKO pouze formou online jednání.
Předseda PS KRKO V. Strouhal navrhl, aby byly zařazeny pravidelné online jednání každý
měsíc, bez ohledu na omezení spojená s nákazou COVID-19, přičemž tradiční prezenční
jednání PS KRKO by probíhalo např. 2x do roka. Všichni zúčastnění s návrhem souhlasili.
Další online jednání tedy bylo stanoveno na 12. listopad 2020.
Zapsal: Tadeáš Mertlík
Schválil: Václav Strouhal
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