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Online jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti  

dne 27. 1. 2021 

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) 

Božena Hanzlová Filová (Hl. m. Praha) 

Renáta Köttnerová (Olomoucký kraj) 

Štefan Lukáč (Ústecký kraj) 

Roman Slivka (Jihočeský kraj) 

Jiří Svěrák (Královéhradecký kraj) 

Monika Šífová (Pardubický kraj) 

Michaela Štruncová (Plzeňský kraj) 

Pavel Vaculík (Karlovarský kraj) 

Nepřítomni: 

Cyril Koky (Středočeský kraj) 

Hosté:  

David Beňák (OSZ, MMR ČR) 

Paulína Tabery (CVVM SOÚ, AV ČR) 

 

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady 

vlády pro národnostní menšiny:  

 

Martin Kocanda 

Tadeáš Mertlík 
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Program jednání: 

 Úvodní slovo 

 Činnost Agentury pro sociální začleňování po přechodu na MMR ČR (ASZ) 

 Informace o průběhu mapování v rámci projektu CVVM (P. Tabery) 

 Informace o výzvách z Norských fondů, zvlášť k té aktuální – Mimoškolní aktivity 

 Různé – Informace o návratech po Brexitu – konkrétní případy v krajích 

 Závěr 
 

Úvodní slovo 

Jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti (dále jen „krajští koordinátoři“) zahájil 

T. Mertlík z Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 

Rady vlády pro národnostní menšiny, který přivítal přítomné krajské koordinátory a hosty 

z Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologického ústavu Akademie věd ČR (dále jen 

„AV ČR“) a Odboru (Agentury) pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“), Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR (dále jen (MMR“).  

Činnost Agentury pro sociální začleňování po přechodu na MMR ČR (ASZ) 

Slovo převzal D. Beňák z Agentury, který na úvod poznamenal, že spolupráce Agentury a 

krajských koordinátorů nebyla s přechodem na MMR oslabena. Nadále Agentura 

spolupracuje s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) i jejím 

sekretariátem na Úřadu vlády ČR (dále jen „sekretariát“), a to i přes přechod Agentury pod 

MMR. Dle D. Beňáka prošla Agentura pouze nutnými změnami kvůli přechodu pod jiný 

resort, ale její působnost se nezměnila. V Operačním programu Zaměstnanost bude 

Agentura převádět většinu obcí do nového koordinovaného přístupu. Metodika 

koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Metodika“) se připravuje 

pro předložení na jednání Vlády ČR. D. Beňák uvedl, že obecná část Metodiky by měla být 

schválena nejpozději do února. Nejpozději začátkem března by měla být schválena 

i specifická část Metodiky. U Operačního programu Jan Amos Komenský upouští Agentura 

od tvorby místního plánu inkluze. Místo toho bude Agentura v rámci koordinovaného přístupu 

vstupovat do místního akčního plánování. Program HateFree Culture nadále také zůstává 

v činnosti. V této souvislosti D. Beňák uvedl, že webové stránky HateFree Culture byly 

napadeny hackerským útokem. T. Mertlík otevřel diskuzi k bodu a vyzval přítomné, aby 

vznášeli své dotazy či připomínky. R. Köttnerová vznesla dotaz, zdali Agentura zvažuje 

realizaci výzkumu dopadu pandemie COVID-19 na vzdělávání dětí ve vyloučených 

lokalitách. D. Beňák odpověděl, že takový výzkum už Agentura provedla a vyšel v časopise 

E-pedagogium. Informace o dalších probíhajících výzkumech Agentury budou zasílány 

sekretariátu Rady a dále pak distribuovány mezi krajské koordinátory. Další dotaz od 

R. Köttnerové směřoval na to, zdali Agentura bude reagovat na poslanecký návrh na novelu 

zákona o pomoci v hmotné nouzi, dle které by mělo dojít ke zjednodušení podmínek pro 

odebírání příspěvků na bydlení a doplatku na bydlení, které by mohlo podstatně ohrozit 

situaci chudých. D. Beňák vysvětlil, že se jedná o velice složitý problém, který nemá 
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jednoznačné řešení. Agentura se k této tématice nemůže oficiálně vyjádřit, jelikož se jedná o 

odbor ministerstva. 

Informace o průběhu mapování v rámci projektu CVVM (P. Tabery) 

V další části P. Tabery uvedla informace o průběhu mapování v rámci projektu CVVM. 

K 31.1.2021 mapování končí, přičemž dosud bylo zmapováno 90 % obcí, které byly ve 

výběru. U krajů, kde vázla komunikace, byly osloveny neziskové organizace, které v dané 

oblasti pracují. Vyskytla se pouze jediná obec, kde se nepodařilo mapování provést, a to 

z důvodu toho, že obec na výzvy o komunikaci nereagovala a nebyla k dispozici ani žádná 

nezisková organizace, která by mapování v oblasti provedla. U některých obcí byla zjištěna 

odchylka mezi odhadem zde žijících Romů a tím, kolik jich tam skutečně žije. P. Tabery 

uvedla, že bude zpětně adresovat tyto odchylky a bude se snažit přijít na to, proč vznikají. 

Z doposud získaných dat z mapování v rámci projektu CVVM lze říci, že údaje o celkové 

populaci Romů většinou odpovídají odhadu. Liší se pouze v některých konkrétních 

případech. Po ukončení mapování budou do obcí vysláni terénní výzkumníci. Předběžný 

termín je stanoven na 1.3.2021, pokud to situace okolo COVID-19 dovolí. Samozřejmě 

budou dodržena všechna nařízení Vlády ČR. Sběr dat z terénu by měl být dokončen do 

31.5.2021. V. Strouhal poznamenal, že webové stránky, kam se mapování zaznamenávalo, 

nebyly uživatelsky přívětivé a požádal o změnu v případě příštích podobných projektů. 

Informace o výzvách z Norských fondů, zvlášť k té aktuální – Mimoškolní aktivity 

V poslední části T. Mertlík pohovořil o stavu výzev z Norských fondů – Mimoškolní aktivity. 

Bylo osloveno Ministerstvo financí (dále jen „MF“), aby podalo informaci ohledně fáze, ve 

které se výzvy nacházejí. Poslední výzva na Mimoškolní aktivity bude vyhlášena v průběhu 

2. čtvrtletí roku 2021. K výzvě bude zorganizován online seminář, nicméně není znám 

termín. První dvě výzvy (Podpora romských platforem a Romští poradci) jsou momentálně ve 

fázi kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti. Dle harmonogramu by ke schválení či 

zamítnutí grantů mělo dojít v červenci 2021. P. Hančin se zeptal, zdali je kvůli posunu 

vyhlášení výzvy na Mimoškolní aktivity možnost zajistit finanční prostředky skrz jiné dotační 

programy pro mimoškolní vzdělávání pro Romské děti než skrz Norské fondy. R. Köttnerová 

vznesla dotaz, zdali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neplánuje nějaké speciální 

dotační tituly na řešení momentální vzdělávací situace dětí z vyloučených lokalit. T. Mertlík 

odpověděl, že to není příliš pravděpodobné, ale pokusí se zjistit přesnější informace. 

Různé 

Do bodu Různé bylo zařazeno jedno téma, a to „Informace o návratech po Brexitu – 

konkrétní případy v krajích“. T. Mertlík v rámci tohoto tématu vyzval koordinátory, aby sdělili, 

jestli už mají zkušenosti z návratem některé rodiny po Brexitu, v toto roce. V. Strouhal 

komentoval s tím, že jeho znalost ohledně Brexitu není zatím příliš dobrá. Nicméně 

informoval, že Romodrom vydává leták s informacemi o kontaktních osobách v jednotlivých 

krajích. Dále dodal, že by měl Romodrom posílat tyto informace skrz Ministerstvo práce a 
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sociálních věcí (dále jen „MPSV“). V současném stavu se může stát, že někteří krajští 

koordinátoři nejsou plně informováni. M. Kocanda informoval, že 13.1.2021 se uskutečnilo 

jednání s MPSV a Úřady práce ohledně Brexitu. Z toho vzešlo, že v doposud se z Velké 

Británie vrátilo zhruba 500 lidí, ale očekávaný vrchol návratů má být až v červnu. Na jednání 

zaznělo také, že by měly vzniknout webové stránky www.brexit.cz, které by obsahovaly 

praktické informace pro lidi vracející se z Velké Británie. P. Hančin také potvrdil to, že nejsou 

žádné hromadné informace pro všechny ohledně návratu z Velké Británie. R. Köttnerová 

komentovala, že by Romodrom, který pro potřeby návratů Romů do ČR zřídil v každém kraji 

kontaktní místo a kontaktní osobu, měl předávat informace krajským koordinátorům. 

Z dnešního jednání panuje shoda na tom, že by takové informace měly být distribuovány 

všem stejně. T. Mertlík oslovil následně Romodrom, o.p.s., který souhlasil, že bude do svých 

informačních emailů zahrnovat krajské koordinátory.  

T. Mertlík se dále zeptal, zdali všichni přítomní zvládli vypracovat úkol ohledně Českého 

statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“), který má být vyhotoven do 28.1.2021. P. Hančin sdělil, 

že úkol stihne splnit. R. Köttnerová dodala, že celá akce byla ze strany ČSÚ velmi špatně 

organizovaná, což způsobilo, že spousta obcí o zapojení se nemá zájem. M. Kocanda 

potvrdil, že Sčítání lidu 2021 proběhne v předem plánovaném termínu. Neplánuje se žádný 

odsun termínu. R. Köttnerová připomněla, že spolupráce s Romeou ve věci Sčítání lid 2021 

by mohla být relativně jednoduchá a velmi účinná. Romea proto byla následně oslovena, 

jestli plánuje jistou formu propagační kampaně. Na jednom z následujících jednání, které 

pořádal Úřad vlády a kterého se účastnila romská veřejnost, včetně zástupce Romey, se 

potvrdilo, že Romea bude vydávat články s tématikou důležitosti sčítání lidu. J. Svěrák 

informoval, že ředitel komunikace ČSÚ prohlásil, že informační kampaň Sčítání lidu 2021 by 

se měla spustit od února. Její cíl je informovat o možnosti provést sčítání online formou.  

Zapsal: Tadeáš Mertlík 

Schválil: Václav Strouhal 

http://www.brexit.cz/

