Úřad vlády České republiky
Odbor lidských práv a ochrany menšin

Online jednání krajských koordinátorů pro romské záležitosti
dne 30. 3. 2021
Online jednání přes Cisco Webex Teams
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Václav Strouhal (Liberecký kraj)
Lumír Bártů (Kraj Vysočina)
Ondřej Fišer (Jihomoravský kraj)
Peter Hančin (Moravskoslezský kraj)
Božena Hanzlová Filová (Hl. m. Praha)
Cyril Koky (Středočeský kraj)
Štefan Lukáč (Ústecký kraj)
Roman Slivka (Jihočeský kraj)
Jiří Svěrák (Královéhradecký kraj)
Monika Šífová (Pardubický kraj)
Nepřítomni:
Karel Gába (Zlínský kraj)
Renáta Köttnerová (Olomoucký kraj)
Michaela Štruncová (Plzeňský kraj)
Pavel Vaculík (Karlovarský kraj)
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
Strategie romské integrace 2021-2030 – MPŘ (M. Kocanda)
Kontroly výkonu přenesené působnosti na ORP, v návaznosti na Usnesení vlády
o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené působnosti
(J. Svěrák)
Různé
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.
Strategie romské integrace 2021-2030 – MPŘ (M. Kocanda)
Slovo převzal M. Kocanda, který na úvod poznamenal, že byla ukončena první část
vypořádávání připomínek Strategie romské integrace 2021-2030 (dále jen „Strategie“), což
znamená, že jednotlivá připomínková místa dostala návrh vypořádání připomínek od
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro
národnostní menšiny (dále jen „Kancelář“). S většinou připomínkových míst byl dohodnut
kompromis, přičemž dvě připomínková místa byla stále v řešení. Dne 19.4.2021 bude
probíhat zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kde bude finální podoba
Strategie projednávána.
M. Kocanda dále zmiňuje některé z připomínek ke Strategii. Celkově bylo uplatněno 105
připomínek. Z krajů měly zásadní připomínky dva kraje – Královéhradecký a Liberecký.
S Královéhradeckým krajem proběhlo vypořádání velmi rychle. S Libereckým krajem nebyla
nalezena shoda v oblasti diagnostiky ve školských poradenských zařízeních. Další část
připomínek se zabývá problematiky sběru etnických dat. Tam připomínky uplatnilo
především Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „MS“) a
Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“). Pokud jde o MPSV, tak bylo dosaženo kompromisu. MS
mělo připomínku k sběru etnických dat. Pro MS je nereálné, aby vedli statistiky, které by
evidovali oběti trestných činů z romské menšiny. Pokud jde o problematiku vězeňství, tak
Kancelář trvá na vedení statistik ohledně osob ve výkonu trestu, ve výkonu vazby a ve
výkonu zabezpečovací detence z romské menšiny. MV podalo připomínku k precepčnímu
testu. M. Kocanda dává prostor k diskuzi a komentářům. V. Strouhal vznesl dotaz na to,
s kým Kancelář jednala ohledně vypořádávání připomínek s Libereckým krajem. M. Kocanda
odpovídá, že email přišel od vedoucího odboru školství Libereckého kraje. C. Koky se ptal
ohledně kvalifikovaných dat. Konkrétně k čemu je sběr dat z vězeňských zařízení.
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M. Kocanda odpověděl, že proto, aby bylo možné se o sesbíraná data opřít v případě, že
nastává rasová diskriminace ve vězeňském prostředí. R. Slivka položil dotaz, jestli je již
známý mechanismus, dle kterého se budou sbírat zmíněná data. M. Kocanda odpovídá, že
nejdále v této problematice došlo MŠMT, nicméně jejich řešení nelze uplatnit univerzálně.
Š. Lukáč vznáší dotaz ohledně sčítání lidu. Ptal se, jestli budou sčítací Komisaři vypomáhat
s vyplňováním. M. Kocanda odpověděl, že se s aktivní participací Komisařů nepočítá.
J. Svěrák dodal, že organizování asistence směřované k zástupcům romské menšiny by
měly zajišťovat obce.

Kontroly výkonu přenesené působnosti na ORP, v návaznosti na Usnesení vlády
o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené působnosti
(J. Svěrák)
J. Svěrák uvedl bod, při kterém je sdíleno vládní usnesení z roku 2013, které hovoří
o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné
působnosti územních správných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými
úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst.
Na stránce 6 zmíněného Usnesení stojí, že krajské úřady v rámci plánování kontrol a jejich
vyhodnocování pracují s tzv. „úsekem“. J. Svěrák poznamenal, že mu v této souvislosti chybí
úsek, který by se zabýval komplexně agendou romské menšiny. Doposud se většinou tato
agenda uváděla do úseku „Práce a sociální věci“. V. Strouhal dodal, že MPSV připravilo
standardizaci kontrol výkonu sociální práce. J. Svěrák vznesl podnět do diskuze, zdali by
zmíněné Usnesení nebylo třeba aktualizovat vzhledem k tomu, že kontroly výkonu
přenesené působnosti na ORP byly zahájeny na přelomu roku 2016/2017 a Usnesení bylo
vydáno v roce 2013. M. Kocanda souhlasil s tím, že usnesení z roku 2013 nemusí plně
reflektovat aktuální situaci. Nicméně diskuze o možné aktualizaci by měla proběhnout až po
schválení Strategie. V. Strouhal zmínil, že by bylo dobré zástupce MPSV pozvat na příští
jednání, aby se další postup mohl lépe domluvit. V. Strouhal vznesl dotaz na to, s kým
Kancelář jednala ohledně vypořádávání připomínek s Libereckým krajem. M. Kocanda
odpovídá, že email přišel od vedoucího odboru školství Libereckého kraje. V. Strouhal
požádal Kancelář, aby v těchto případech bylo v budoucnosti vše konzultováno
i s příslušným koordinátorem. O neshodě odboru školství Libereckého kraje při vypořádání
připomínek nebyl V. Strouhal nikým informován. M. Kocanda přislíbil, že komunikaci
s odborem školství Libereckého kraje pošle.
Různé
V bodu Různé nebyly vzneseny žádné podněty pro projednání. T. Mertlík jednání ukončil.
Zapsal: Tadeáš Mertlík
Schválil: Václav Strouhal
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