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Specifický cíl 4.1. - Uchování kulturního dědictví 
Romů, včetně podpory bádání k jeho poznání

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) zajištění trvalé podpory Muzea romské kultury, státní 
příspěvkové organizace, jako specifické samostatné 

instituce se zásadním významem pro integraci romské 
menšiny, včetně zajištění jejího financování, 

Finanční prostředky určené na chod Muzea 
romské kultury, zachování počtu 

zaměstnanců Muzea romské kultury 
(případně jeho navýšení)

MK každoročně
Schválený rozpočet Muzea romské kultury na rok 2019 byl stanoven ve výši 32.060.766 Kč. V průběhu roku bylo provedeno 10 úprav rozpočtu. Provedené 
rozpočtové úpravy v ukazateli příspěvek na provoz se vztahovaly např. k navýšení osobních nákladů, k zajištění provozu, pravidelnou péči a údržbu Památníku 
Hodonín u Kunštátu. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 32.279.877,12 Kč.

b) podporovat výzkum romského jazyka, romské kultury 
a historie, vytvářet příležitosti pro realizaci takto 

zaměřených výzkumných projektů v rámci podpory 
výzkumu; 

Počet výzkumných prací studií a zaměřených 
na romský jazyk, které byly financovány 

z prostředků státního rozpočtu
MLP

MVVI, GAČR, 
TAČR

každoročně V roce 2019 nebyla realizována žádná výzkumná práce či studie zaměřená na romský jazyk.

c) vytvářet průběžně podmínky pro institucionální rozvoj 
vysokoškolského oboru romistika a podporovat jeho 

rozšíření na další vysoké školy v ČR 

Existence pracovišť a počet výzkumníků 
zapojených do romistiky a další existence 
jako samostatně rozpoznatelné jednotky 

v rámci fakulty/katedry.                  

MŠMT GAČR, AVČR každoročně

Studijní obor romistika je již od roku 1991 nabízen formou bakalářského studia (jedno i dvouoborové) jednou za dva roky na Katedře středoevropských studií 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde výuku zajišťuje šest akademických pracovníků.  Studijní obor byl aktuálně otevřen v akademickém roce 2018/2019. 
Webové stránky katedry nabízí odborné i širší veřejnosti kromě studijních podkladů také audiomateriály pro výuku romštiny apod. Vedle samostatného 
studijního oboru Romistika se multidisciplinární tématika objevuje ve studijních plánech řady dalších studijních programů humanitního a společenskovědního 
zaměření.

Zachování studijního oboru romistika na 
vysokých školách

MŠMT GAČR, AVČR každoročně

Studijní program (dříve obor) Romistika je na Univerzitě Karlově realizován již od roku 1991. Nejprve jen jako studijní obor na Indologickém ústavu FF UK, od 
roku 2000 jako oddělení v rámci Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a od roku 2015 jako Seminář romistiky v rámci Katedry středoevropských studií FF UK. Je 
nabízen formou jedno i dvouoborového bakalářského (aktuálně i magisterského) studia na Katedře středoevropských studií FF UK, kde výuku zajišťuje šest 
akademických pracovníků. Studijní program byl aktuálně otevřen v akademickém roce 2019/2020. Webové stránky katedry nabízí odborné i širší veřejnosti 
kromě studijních podkladů také audiomateriály pro výuku romštiny apod. V současné době je možné romistiku na FF UK studovat jako specializaci v rámci 
bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská studia. Vedle samostatného studijního programu Romistika se 
multidisciplinární tématika objevuje ve studijních plánech řady dalších studijních programů humanitního a společenskovědního zaměření.                                                                                                   
Na  Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nabízeno jedno i dvouoborové bakalářské a navazující magisterské studium romistiky v prezenční formě.  
Specifická finanční podpora byla ve sledovaném období v systému financování vysokých škol možná prostřednictvím ukazatele F – Fondu vzdělávací politiky, 
v jehož rámci byly podporovány tzv. malé, strategicky významné obory (zejména arabistika, hebraistika, vietnamistika atp.). Studijní programy,  nazývané jako 
„malé obory“, obecně vykazují specifika, která je do určité míry ekonomicky znevýhodňují. Jsou roztříštěné, poměrně malý počet studentů nárokuje vysoce 
specializované pedagogy a odborníky z praxe. Na podporu studijního programu Romistika obdržela Univerzita Karlova z tohoto fondu za rok 2019 160.000 Kč.

(d) Podpora Světového romského festivalu Khamoro
Výše podpory festivalu Khamoro ze státního 

rozpočtu či z jiných veřejných 
rozpočtů/zdrojů…

MK každoročně

Ministerstvo kultury, resp. Odbor regionální a národnostní kultury poskytl v rámci výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2019 spolku Slovo 21, z. s., na realizaci projektu Světový romský festival KHAMORO 2019 
dotaci ve výši 1.100.000 Kč. V rámci výběrového dotačního řízení pro oblast profesionálního hudebního umění byla na hudební program tohoto festivalu 
poskytnuta Odborem umění, literatury a knihoven dotace ve výši 50.000 Kč. Celkově byl Světový romský festival Khamoro podpořen v roce 2019  částkou 1 
.150.0000 Kč. 



Specifický cíl 4.2. - Poskytnout účinnou podporu 
užívání romského jazyka

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) vytvořit podmínky pro efektivnější využití dotačního titulu 
Podpora implementace Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků ve vztahu k romštině; 

Počet seminářů, školení a informování o 
dotačním programu Podpora implementace 

Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků (pomocný indikátor: počet projektů)           

MLP VÚV každoročně

V srpnu 2019 Úřad vlády ČR opět uspořádal seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech na podporu lidských práv, kam spadá také dotační program
Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Informace o dotačním programu byly také šířeny prostřednictvím sítě krajských
koordinátorů či terénních pracovníků. O možnosti financování projektů na podporu jazyků chráněných Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, kam
spadá také romština, byla veřejnost informována také prostřednictvím členů Rady vlády pro národnostní menšiny, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny,
informačních emailech pravidelně zasílaných mezi síť romských a proromských organizací apod. V roce 2019 byly podpořeny 2 projekty zaměřené na romštinu. 

Zachování výše finanční prostředků dotačního 
programu Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků

MLP VÚV každoročně
V roce 2016 byl rozpočet programu 1.850.000 Kč, v roce 2017 2.400.000 Kč, v roce 2018 3.200.000 Kč a v roce 2019 3.200.000 Kč. Přidělená výše finančních
prostředků na dotační program tak zůstala zachována.

b) podporovat výuku romštiny jako jazyka menšiny na 
základních školách,     

Počet škol, které vyučují (v) národnostní(m) 
jazyk – romský jazyk

MŠMT každoročně Výuku v romském jazyce žádné školy nevykázaly. 

b) podporovat vývoj metodických a didaktických materiálů a 
pomůcek pro její výuku;

Počet vydaných metodik, příruček pro výuku 
romského jazyka, počet vydaných metodických 

a didaktických materiálů 
MŠMT každoročně

Metodické materiály vznikají v projektech předkládaných do dotačního programu MŠMT na podporu vzdělání v jazycích národnostních menšin. V rámci individuálního
projektu systémového APIV A (Akční plán implementace inkluzivního vzdělávání – metodická podpora) financovaného z ESF, jehož realizátorem je NPIČR (dříve
NÚV) bylo v letech 2018–2019 vytvořeno 29 vzdělávacích modulů DVPP k inkluzivnímu vzdělávání. Projektová aktivita cílí na proškolení zkušených pedagogů a
dalších odborníků, budoucích lektorů a vytvoření metodického materiálu k jednotlivým tématům. Moduly zaměřené na podporu profesních kompetencí, určené různým
skupinám pedagogických pracovníků (MŠ, ZŠ, SŠ/VOS, ZUŠ, SVČ, ŠPZ, management škol a ŠZ) se věnují např. heterogenitě třídy, vzdělávání dětí s rizikovým
chováním či strategii řízení výuky nebo hodnocení či otázce kultury školy. Vzdělávací moduly byly akreditovány MŠMT a aktuálně probíhá jejich realizace ve školách a
školských zařízeních v ČR, zapojených do komplementárního projektu (APIV B). 

c) podpořit výzkum českého jazykového projevu dětí z 
prostředí, kde se používá v běžné komunikaci romština 
a/nebo romský etnolekt češtiny; podpořit vývoj v praxi 

využitelných nástrojů pro nápravu „chyb“ v užívání 
obecné/spisované češtiny u dětí z tohoto prostředí; 

vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně rozšířit o 
téma jazykové vybavenosti romských žáků konkrétně a 
důsledků jazykových a komunikačních bariér obecně

Počet realizovaných výzkumných a jiných 
projektů na téma českého jazykového projevu 

dětí z prostředí, kde se používá v běžné 
komunikaci romština a/nebo romský etnolekt 
češtiny (např. zaměřených na didaktiku výuky 
českého jazyka, vhodné postupy podpory v 

osvojování jazyka aj.)

MŠMT každoročně

NPI ČR má vzdělávací programy, kde se explicitně nehovoří o romských dětech – žácích, ale o žácích s odlišným mateřským jazykem nebo o cizincích.
Pedagogickým pracovníkům mohou tyto vzdělávací programy pomoci při práci s romskými žáky, při výuce českého jazyka a zlepšování jazykové vybavenosti
romských žáků. Příklady vzdělávacích programů: - Vzdělávací program
Základy komunikace v romském jazyce - jazykový kurz, 
- Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách,
- Kulturní odlišnost na SŠ – jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem,
- Hodnotíme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole,
- Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole. Zásadním projektem
MŠMT, který se týká dětí ze sociálně vyloučených lokalit, je analýza realizovaná ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky, a to „Ověření dopadů
zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání“. Tento projekt je zpracováván Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, Ústavem výzkumu a
rozvoje vzdělávání. 

Počet podpůrných opatření vydaných na 
podporu učení se českému jazyku u žáků z 
jiného kulturního prostředí nebo životních 

podmínek, který figuruje ve výčtu podpůrných 
opatření podle vyhlášky 27/2016 Sb.

MŠMT každoročně

c) podpořit vývoj v praxi využitelných nástrojů pro nápravu 
„chyb“ v užívání obecné/spisované češtiny u dětí z tohoto 

prostředí; 

Metodiky zaměřené na 1. porozumění chybám, 
2. nápravu chyb a 3. podporu osvojování 

obecné/spisovné češtiny pro nápravu „chyb“ v 
užívání obecné/spisovné češtiny u dětí z 
kulturně odlišného jazykového prostředí. 

MŠMT každoročně
Obecná metodická podpora k porozumění chybám je zveřejněna na www.rvp.cz. V rámci DVPP jsou školám prostřednictvím NPI ČR nabízeny vzdělávací kurzy
zaměřené na uvedené metodiky podpory.

Metodika pro formativní hodnocení při 
osvojování znalostí češtiny

MŠMT každoročně
MŠMT vytvořilo digifolia k problematice formativního a sumativního hodnocení. Digifolio je doplněno o odborné texty k hodnocení žáků v souvislosti s implementací §16
ŠZ a podpůrných opatření do praxe. http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11163. NÚV v rámci projektu APIV A vytvořil vzdělávací modul na téma hodnocení
každého žáka, tedy i žáka z kulturně odlišného prostředí, který bude v rámci projektu APIV B poskytován školám.

c) vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně rozšířit 
o téma jazykové vybavenosti romských žáků konkrétně a 

důsledků jazykových a komunikačních bariér obecně

Počet pedagogických fakult, které rozšířily 
vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga o téma 

jazykové vybavenosti žáků konkrétně a 
důsledků jazykových a komunikačních bariér 

obecně

MŠMT každoročně V seznamu vzdělávacích programů DVPP je evidováno 19 kurzů s platnou akreditací, které jsou již svým názvem zaměřeny na romská témata. 

Úprava studijních programů - Studijní 
programy pro budoucí pedagogy budou v rámci 

výuky obsahovat mimo jiné téma dopadu 
jazykových a komunikačních bariér žáků na 

jejich vzdělání 

MŠMT každoročně

NPI ČR realizuje studium pro asistenty pedagoga. Kurz Základy obecné pedagogiky obsahuje oblasti:
a) důležitost vzdělání - vzdělání jako klíč k začlenění do společnosti, vzdělávání jako celoživotní proces, rozdíly v pojetí výchovy a vzdělávání v různých kulturách
b) multikulturní  výchova
c) základní principy a pojetí výchovy v romské společnosti

Zároveň také existuje vzdělávací program Základy komunikace v romském jazyce - jazykový kurz.

Počet nových, případně starších a stále 
platných akreditovaných kurzů poskytovaných 

v rámci systému DVPP se zaměřením na 
vybavenosti romských žáků konkrétně a 

důsledků jazykových a komunikačních bariér 
obecně

MŠMT každoročně

NPI ČR realizuje vzdělávací programy, jako např.:
- Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách,
- Kulturní odlišnost na SŠ – jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem,
- Hodnotíme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole,
- Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole,
- Jak nejlépe vyučovat češtinu pro školáky z jiných zemí,
- Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách.

Do roku 2020 dojde k 
navýšení počtu žáků, 
kteří byli vyučování 

nebo učící se romský 
jazyk (výchozí stav: 0)

0/0

Plnění indikátoru  výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT)

k 30. 9. 2017 k 30. 9. 2018 k 30. 9. 2019

110/94 114/102 149/123

114/93 125/98 198/148

22/10 27/21 25/23

47/45 47/40 74/65

86/61 157/101 244/162

5/4 18/13 16/15

Počet PO  /  z toho s nárokem na finance



Specifický cíl 4.3.- Zajištění trvalé a důstojné 
vzpomínky na oběti romského holocaustu

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) popularizovat téma romského holocaustu s využitím 
veřejných sdělovacích prostředků a v úzké spolupráci s 

Muzeem romské kultury a dalšími neziskovými 
organizacemi;

Počet akcí MK a jejich organizací se 
zaměřením na historii Romů a romský 

holocaust, které měly mediální odezvu ve 
veřejných vzdělávacích prostředcích. 

MK MLP
PL, NPMK, 

ÚSTR, MRK
každoročně

V roce 2019 byly realizovány tradiční pietní akty (7. 3. 2019 - Muzeum romské kultury - pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu, 
připomínka prvního hromadného transportu Romů do KT v Auschwitz II-Birkenau, v rámci doprovodného programu se uskutečnilo veřejné promítání 
filmového dokumentu Díra v hlavě o holocaustu Romů a Sintů za 2. světové války,  12. 5. 2019   - pietní akt v Letech u Písku, 20. 8. 2019 - pietní akt v 
Hodoníně u Kunštátu). Všechny zmíněné akty mají vždy  mediální odezvu. Dále byly v roce 2019 distribuovány informace ohledně  archeologického 
průzkumu v Letech u Písku, informace o krajinářsko-architektonické soutěži k nové podobě památníku v Letech u Písku  a informace  o zřízení Centra Romů 
a Sintů v Praze.

b) pokračovat v úpravě a údržbě pietních míst romského 
holocaustu v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, 

konzultovat klíčová rozhodnutí s Radou vlády pro 
záležitosti romské menšiny, tak aby bylo zajištěno důstojné 

uctění památky obětí, a to s ohledem na pozůstalé; 

Počet jednání Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny a jejich pracovních skupin 

věnované tématu. 
MŠMT, MK

MLP, PL, 
NPMK, MRK

každoročně

Památník Lety u Písku - Muzeum romské kultury ve spolupráci s týmem doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni, Filozofické
fakulty, Katedry archeologie, koncem srpna a v průběhu září 2019 realizovalo archeologický výzkum v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku. Cílem bylo
odhalení vzorků jednotlivých částí tábora a získání hmotného svědectví o životě v táboře. Muzeum romské kultury vyhlásilo 14. října 2019 krajinářsko-
architektonickou soutěž k nové podobě památníku v Letech u Písku. Soutěž byla vyhlášena jako mezinárodní, dvoukolová a anonymní. Vítězný návrh by měl
být znám v červnu 2020. Demolice hal vepřína je plánovaná tak, aby navázala na výsledky krajinářsko-architektonické soutěže. Demoliční práce proto
proběhnou nejdříve v 1. polovině roku 2020. Otevření památníku je předběžně plánováno na rok 2023.
Vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěži k nové podobě památníku v Letech u Písku předcházela příprava, do která byla zapojena celá řada aktérů. Od
dubna do června roku 2019 proběhlo pět setkání pracovní skupiny, v které byli zastoupení kromě pracovníků Muzea romské kultury pozůstalí po obětech
tábora a odborníci různých profesí. Úkolem pracovní skupiny bylo především vypracování podkladů pro zadání krajinářsko-architektonické soutěže. S cílem
zapojit do přípravy soutěže co nejširší spektrum aktérů, bylo ke konzultaci výstupů pracovní skupiny přizváno více než 100 zástupců pozůstalých po obětech
tábora v Letech; zástupců romských skupin, které se spolupodílely na vybudování památníku či odkupu vepřína; spolků a iniciativ, které se věnují romské
problematice a problematice lidských práv; státních či státem zřizovaných organizací; odborných a akademických institucí; dále partneři financování projektu
a neromské osobnosti, otevřeně podporující romskou minoritu. Uskutečnilo se také setkání s obyvateli z Letů a okolních obcí. Paralelně probíhala individuální
jednání s majiteli sousedních pozemků, zástupci okolních obcí, či některými orgány státní správy.
Památník Hodonín u Kunštátu - od 21. 8. 2019 je památník přístupný veřejnosti. V současné době lze zatím navštívit tři dočasné výstavy: Genocida Romů a
Sintů v době 2. světové války; Vybrané nálezy z archeologického výzkumu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku; Výsledky soutěže
Emílie Machálkové a Karla Holomka věnované připomínce romského holocaustu.                                                                                                                                                                                                                                   

c) přijmout opatření, která by vedla k ukončení provozu 
velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního 

místa v Letech u Písku; 

Ukončení provozu velkovýkrmny prasat v 
bezprostřední blízkosti pietního místa v 

Letech u Písku. Nastavení správy pietních 
míst v dialogu s romskými organizacemi 

(případě ve spolupráci s romskými 
organizacemi)

MK, MLP MF 2018
V roce 2018 proběhlo vyklizení vepřína, předání areálu Muzeu romské kultury a byla provedena úhrada finančních prostředků prodávající společnosti AGPI,
a.s. Dle Vyrozumění Katastrálního úřadu Písek byl vklad do katastru nemovitosti, s právem hospodaření s majetkem státu pro Muzeum romské kultury,
proveden dne 16. 3. 2018, a to s právními účinky k 22. 2. 2018.

d) podporovat dialog s odborníky, romskou občanskou 
společností a s pozůstalými o související 

společenskovědní problematice, zejména s ohledem na 
uctění památky obětí holocaustu a odškodnění 

souvisejících křivd;

 Počet seminářů se zaměřením na romský 
holocaust. 

MLP
MRK, PL, 
NPMK, 

Romistika
každoročně

V roce 2019 se v Muzeu romské kultury realizovalo 80 komentovaných prohlídek a 62 edukačních programů zaměřených na téma holocaustu, expozici Příběh
Romů, společné porozumění mezi kulturami, eliminaci předsudků apod. V rámci programu holocaust Romů byl promítán některý z dokumentárních filmů "To
jsou těžké vzpomínky", "Odtud nemáte žádnej návrat..." nebo "Žít! Ceija Stojka". Připraveny byly také edukační programy přímo v areálu někdejšího
protektorátního tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy se uskutečnila letní škola pro učitele, stejně tak ve
spolupráci s Oddělením vzdělávání ÚSTR, a to přímo v areálu vepřína v Letech.

Počet významných kulturních akcí, případně 
odborných článků s tématem romského 

holocaustu
MLP

MRK, PL, 
NPMK, 

Romistika
každoročně

Muzeum romské kultury v roce 2019 realizovalo nebo spolupracovalo na těchto akcích k připomínce romského holocaustu: 
28. - 30. 1. Nezapomeneme - לא נשכח - Na bisteraha - program k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 
7. 3. přednáška Genocida Romů v době 2. světové války 1939-1945 - v rámci přednáškového cyklu pro posluchače Historického ústavu Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, 
16. 3. - přednáška Perzekuce a genocida Romů v období 2. světové války, Památník Terezín, 
7. 3. - pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu - Muzeum romské kultury, 
12. 5. - pietní akt v Letech u Písku,
15. 5. - přednáška Holocaust jako rodinné trauma - příběh rodiny Holomků, přednáška s prezentací,
20. 8. - pietní akt v Hodoníně u Kunštátu.

 e) revidovat usnesení vlády č. 158 z 2. března 2011 o 
změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k 
úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u 
Kunštátu ve věci správy pietního místa v Hodoníně u 

Kunštátu

Revize usnesení vedoucí ke zvýšení 
participace romskými organizacemi na 

správě pietních míst (případě ve spolupráci 
s romskými organizacemi)

MLP MK, MŠMT 2017

Památník Hodonín u Kunštátu: na základě usnesení vlády ČR č. 665 ze dne 18. 9. 2017, které ukládá převést Památník Hodonín u Kunštátu z gesce MŠMT
do působnosti MK, byl (v nedokončeném stavu) převeden do správy Muzea romské kultury, k převodu došlo 25. 1. 2018. Předchozí správce "Památníku" ,
tj. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, zabezpečil pouze návrh (libreto) expozic a nezajistil jejich technicko - dodavatelskou
realizaci a jejich dokončení. Během roku 2019 došlo při vlastní realizaci expozic při jejich dokončení ke sporu o autorská a licenční práva, která jsou ještě
předmětem řešení. Od 21. 8. 2019 je památník přístupný veřejnosti, ale z uvedeného důvodu lze zatím navštívit tři dočasné výstavy: Genocida Romů a Sintů
v době 2. světové války; Vybrané nálezy z archeologického výzkumu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku; Výsledky soutěže Emílie
Machálkové a Karla Holomka věnované připomínce romského holocaustu.



Specifický cíl 4.4. - Vytvářet podmínky pro dobré a 
objektivní informování o romské menšině, kultuře, 
dějinách a současné situaci, tradicích a názorech 

Romů

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) podporovat prostřednictvím dotací a dalšími 
opatřeními šíření včasných a objektivních informací o 

kultuře, jazyku, dějinách a současnosti romské menšiny, 
včetně aktuálního politického dění;

Výše finančních prostředků určených na 
podporu šíření včasných a objektivních 
informací o kultuře, jazyku, dějinách a 
současnosti romské menšiny, včetně 

aktuálního politického dění je srovnatelná 
nebo vyšší s rokem 2015

MK
MRK, 

RVZRM
každoročně

V rámci výběrového dotačního řízení v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin byly Odborem médií a audiovize
podpořeny romské projekty částkou ve výši 3.270.000 Kč. Jednalo se o tyto projekty – Kereka/Kruh (časopis určený mládeži), Romano džaniben (almanach),
Romano hangos/Romský hlas (periodikum novinového formátu) a Romano voďi/Romská duše (magazín). V programu Podpora implementace Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků byly v roce 2019 podpořeny 2 projekty romské menšiny v celkové výši 610.482 Kč.

b) poskytovat dotace na podporu rozvoje romské kultury 
v rámci podpory integrace příslušníků romské menšiny 

ve smyslu Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se 
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze 

státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské 

komunity;

Počet podpořených projektů se zaměřením 
na romskou kulturu v rámci dotačních 

programů MK (zachování, či navýšení fin. 
prostředků na dotační programy určené)

MK RVZRM každoročně
Ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny bylo v roce 2019 oceněno 23 projektů od 22 žadatelů, poskytnutá
částka dotace činila celkem 2.282.700 Kč. 

c) zahrnovat informace o romské kultuře a dějinách do 
rámcových vzdělávacích programů škol, dále do 

výukových materiálů vydávaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy pro žáky a studenty na všech 

stupních vzdělávacího systému, do systému vzdělávání 
pedagogických pracovníků a do metodických materiálů, 

jimiž se při práci řídí; 

Počet existujících a nově zpracovaných 
metodik, výukových materiálů, kurzů DVVP, 
vzdělávacích programů atd. (např. učebnice, 

které obdržely doložku MŠMT)

MŠMT každoročně

Zahrnuto do Studia pro asistenty pedagoga a do vzdělávacího programu  Základy komunikace v romském jazyce - jazykový kurz . Jazykový kurz romského 
jazyka je zaměřen na podporu vzdělávání žáků z jazykově odlišného prostředí (romských dětí) na českých školách. Obsahem kurzu je získávání  jazykových 
dovedností v romském jazyce, ukázky a vysvětlení rozdílů mezi češtinou a romštinou, seznámení se sociokulturními specifiky. Účastníci se budou učit získané 
vědomosti aplikovat ve své praxi. NPI ČR realizuje mnoho vzdělávacích programů, které svým obsahem pomáhají pedagogům  při práci s romskými dětmi a při 
jejich začleňování do předškolního vzdělávání.
Příklady vzdělávacích programů:
- Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace,
- Společné vzdělávání - inkluze v MŠ,
- Individualizace vzdělávání v mateřské škole,
- Příprava rodičů na povinnou školní docházku,
- Školní zralost dítěte,
- Vzdělávací činnosti u dětí raného věku,
- Efektivní práce s portfoliem dítěte v MŠ,
- Metoda dobrého startu - prevence poruch učení,
- Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole,
- Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství,
- Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole,
- Jak pedagogickou komunikací motivovat rodiče ke spolupráci s MŠ,
- Podpora správného rozvoje řeči - prevence v MŠ,
- Krizové situace při společném vzdělávání v MŠ,
- Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou.

d) začlenění romské tématiky do vysílání veřejnoprávních 
médií (ČT a ČRo), a to jak formou národnostních 

pořadů, tak také zapojováním Romů a romské tématiky 
do mainstreamových pořadů; zapojení romštiny jako 

jazyka běžné komunikace do vysílání veřejnoprávních 
médií (ČT, ČRo) např. formou titulkování romských 

vstupů do češtiny a využívání českého překladu 
romských vstupů při využití romsky mluveného originálu 

jako podkresu

Počet jednání RVZRM a MK se zástupci ČT 
a ČRO ohledně širšího zapojení romské 
tematiky do vysílání, a to včetně zapojení 

romštiny jako jazyka běžné komunikace do 
vysílání veřejnoprávních médií (ČT, ČRo)

MLP každoročně

V roce 2017 začala ČT vysílat pořad pro národnostní menšiny a o nich s názvem Sousedé. Jeho tvorbu zastřešuje Centrum dramaturgie Ostrava, konkrétně tým
tvůrců cyklu Babylon v dramaturgii Marty Růžičkové, členky Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání, kterou zřizuje Rada vlády pro národnostní
menšiny. V roce 2019 byla členkou Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání jmenována také členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, a
to z toho důvodu, aby došlo k lepšímu propojení obou těles. V uvedené pracovní skupině jsou v tuto chvíli 2 zástupci romské menšiny. Na České rozhlasu
pokračovala také relace O ROMA VAKEREN, což publicisticko-kulturně-společenský magazín pro Romy, vysílá se částečně v romštině, jinak v češtině. V roce
2019 zasedala uvedená pracovní skupiny (zřízená Radu vlády pro národnostní menšiny) celkem dvakrát.

Zvyšující se 
povědomí o romské 

menšině, kultuře, 
dějinách a současné 
situaci, tradicích a 
názorech Romů na 
školách (MŠMT - 

dotazník ČŠI v roce 
2017 a 2020)

nelze vyhodnotit

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)



Specifický cíl 5.1. - Zvýšení přístupu romských dětí 
ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) zajistit dostupnou infrastrukturu pro předškolní 
vzdělávání dětí v mateřských školách tak, aby 

nedocházelo k segregaci romských dětí,  zvyšovat 
informovanost krajů a obcí o možnostech podpory pro 

zvýšení kapacit předškolních zařízení a do programů pro 
zvyšování kapacit mateřských škol zahrnout infrastrukturu 

pro přípravné vzdělávání pro romské rodiče, nebo jinak 
znevýhodněné rodiče; 

Zavedení povinného předškolního vzdělávání 
od 5 let dítěte (přijetí novely školského zákona 

- povinný poslední ročník MŠ + postupně 
zaváděná nároková místa v mateřských 

školách pro děti od dvou let věku)

MŠMT
MF, MMR, 

MPSV
KRKO každoročně

Byl zaveden povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, došlo ke zvýšení počtu 5letých dětí v předškolním vzdělávání. Zatímco ve školním roce 2014/15 činil 
podíl 5letých dětí v předškolním vzdělávání (vč. přípravných tříd a přípravného stupně) na odpovídající populaci pětiletých asi 91,5 %, v roce 2016 to bylo už 94,97 
%, v roce 2017 96,94 %, v roce 2018 stoupl podíl až na 97,53 %. Pro rok 2019 nejsou zatím dostupná odpovídající demografická data, nicméně absolutní počty 
dětí v předškolním vzdělávání pomalu stagnují, tudíž lze předpokládat mírný pokles podílu vzdělávaných v PV na populaci.
Jako klíčový faktor politiky zaměstnanosti a snižování chudoby v ČR jsou podporovány služby péče o děti. K těm patří např. poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině (zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), od začátku 
roku 2016 byl rovněž zahájen projekt Podpora implementace dětských skupin. V dětských skupinách je zaručena kvalita poskytované péče, neboť je stanoven 
například maximální počet dětí ve třídě i na pečující osobu, odborná kvalifikace pečujících osob, plán výchovy a péče, či hygienické požadavky. Ke konci roku 2019 
evidovalo MPSV cca 933 evidovaných dětských skupin s počtem cca 12 000 míst. Celkový objem financí čerpaných z Evropského sociálního fondu na rozvoj 
dětských skupin činil v roce 2019 921,3 mil. Kč. MPSV pokračovalo v realizaci systémového projektu Podpora implementace dětských skupin, který je financovaný 
z Evropského sociálního fondu, na podporu poskytovatelů dětských skupin přímo v regionech ČR. Taktéž MPSV dále pokračovalo v realizaci systémového projektu 
„Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“, který je financovaný z Evropského sociálního 
fondu. Mikrojesle jsou veřejným zařízením péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v malém kolektivu maximálně čtyř dětí. Poskytovatelem mikrojeslí může být obec, 
příspěvková organizace obce či nestátní nezisková organizace. Kromě pilotního ověření nové služby mikrojeslí a metodické podpory poskytovatelům se projekt také 
zaměřuje na zhodnocení a návrh vzdělávání pečujících osob o nejmenší děti do zahájení povinné školní docházky.  V r. 2016 z Evropského sociálního fondu 
Operačního programu Zaměstnanost bylo podpořeno 72 mikrojeslí v celkové částce 135 milionů korun.  Díky novým výzvám č. 69 a 70 na zač. r. 2019 bylo celkově 
podpořeno 102 mikrojeslí v částce 253 milionů korun, převážná většina pokračuje z výzvy č. 126 a 127 a navíc vznikne 40 nových zařízení.  Operační program 
Zaměstnanost podporuje také mimoškolní péče o děti mladšího školního věku, která je důležitým prvkem pro integraci dětí ze znevýhodněného prostředí a působí 
jako prevence negativních sociálních jevů.                                                                                                                                                                      Dle doplňujících 
informací z MPSV zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 
neukládá MPSV zjišťování těchto údajů. Z praxe máme informace o 8 dětských skupinách, které poskytují služby nejen romským dětem. Na toto téma neproběhl 
žádný oficiální sběr dat MPSV. Údaje jsou pouze orientační a využívané pro účely systémového projektu Implementace dětských skupin. 
Zároveň ani v systémovém projektu Podpora implementace služby péče o děti od 6 měsíců do 4 let, v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby, neproběhl žádný 
oficiální sběr dat, který by se zaměřoval na docházku romských dětí do mikrojeslí.

b) zajistit odborné vedení, vzdělávání a podporu pro 
všechny pracovníky školy pro začleňování romských dětí 
do předškolního vzdělávání a zvýšit odbornou podporu 

pro pedagogické pracovníky školy při začleňování 
romských dětí do předškolního vzdělávání; 

Počet pedagogických pracovníků 
předškolních zařízení, kteří absolvují 

akreditované vzdělávací programy v systému 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) a další semináře se zaměřením na 
začleňování romských dětí (dětí s odlišnými 

kulturními a životními podmínkami)           

MŠMT každoročně
V roce 2019 probíhaly kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu Akční plán inkluzívního vzdělávání, jenž byl vytvořen za účelem 
implementace strategického dokumentu pod stejným názvem a jehož realizace probíhá od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2022. Aktivity projektu jsou zaměřeny na posilování 
osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání mj. v předškolním vzdělávání.

c) zvyšovat informovanost romských rodičů o možnostech 
a přínosech předškolního vzdělávání (umístění dítěte do 
mateřské školy přednostně před přípravným ročníkem) a 

zajištění podpory rodičů pro umísťování dětí do 
předškolního vzdělávání, a to jak systémovými opatřeními, 
tak i prostřednictvím spolupráce neziskových organizací, 

obcí a rodičů již od raného věku dítěte;

Počet informačních seminářů pro rodiče, 
zejména rodiče romské

MŠMT RVZRM
SMO ČR, 
Agentura, 

KRKO
každoročně

V rámci projektu Akční plán inkluzívního vzdělávání probíhaly v roce 2019 informační semináře ke společnému vzdělávání. V průběhu roku 2019 byla dále 
poskytována podpora pomocí šablon pro mateřské školy, v rámci nichž bylo možné žádat o finanční prostředky na aktivity zahrnující spolupráci s rodinami a 
veřejností,                                                                                                                                                                         Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ve 
spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s. a dalšími partnery realizoval v září a říjnu 2017 dotazníkové šetření mezi mateřskými školami na téma povinného 
předškolního vzdělávání. Celkem bylo osloveno 96 mateřských škol a 26 školských odborů příslušných měst v 11 krajích ČR. Dotazníkové šetření obsahovalo 9 
dílčích otázek zaměřených na problematiku:

• využívání institutu individuálního vzdělávání,
• proces zápisů,
• nové povinnosti MŠ v souvislosti s povinným posledním rokem předškolního vzdělávání,
• náročnost agendy.

Šetření na téma „využívání institutu individuálního vzdělávání nepotvrdilo vyšší míru využívání institutu individuálního vzdělávání, ve kterém by si děti nahrazovaly 
vzdělávání v mateřské škole.  Individuální vzdělávání bylo zaznamenáno pouze v jednotlivých případech, důvody k němu byly značně různorodé. Šetřením bylo 
zjištěno, že celkového počtu 4 000 dětí využilo institutu individuálního vzdělávání 58.
Šetření zároveň ukázalo, že proces zápisů ve všech městech, ve kterých bylo realizováno dotazování, proběhl za součinnosti různých subjektů, institucí a 
organizací. Mateřské školy volily různé postupy při vyhledávání dětí, které se k zápisu nedostavily, a to přes osobní schůzku, telefonické či elektronické kontaktování 
rodin, či spolupráci s terénním pracovníkem, spolupráci s OSPOD, SAS). Nejčastěji mateřské školy spolupracovaly se svým zřizovatelem, v některých místech s 
OSPOD nebo s dalšími MŠ. 
Závěr šetření neprokázal systémové pochybení a tendence vytlačit děti ze sociálně vyloučených lokalit z povinné předškolní docházky nebyly potvrzeny, ačkoliv se 
takové zprávy objevovaly.

d) Snížit počet děti romského původu v systému ústavní a 
ochranné výchovy

Počet rodin, které přijímají nějakou preventivní 
sociální službu 

MŠMT, 
MPSV

RVZRM každoročně Doposud nebylo ze strany MPSV zjišťováno.

Počet romských dětí 
účastnících se 
předškolního 
vzdělávání v 

posledním ročníku 
mateřské školy 

(výchozí pozice bude 
určena v roce 2017, 
v roce 2020 bude 
poté provedena 

srovnávací analýza).                                                                                                  
                                                                                               
                                                           
                       Počet 

romských dětí 
účastnících se 
předškolního 
vzdělávání v 
nepovinných 

ročnících mateřské 
školy (výchozí pozice 
bude určena v roce 
2017, v roce 2020 

bude poté provedena 
srovnávací analýza).                                  

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)

Počet romských dětí účastnících se předškolního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy: 7 065, z toho mladších 5 let 2 939 a s odkladem povinné školní docházky 1 049.



Specifický cíl 5.2. - Odstranění praxe nesprávného 
zařazování romských dětí do vzdělávání s nižšími 

vzdělávacími ambicemi

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) naplňovat Plán opatření pro výkon rozsudku D. H. a 
ostatní vs. Česká republika z roku 2012 a jeho 

aktualizace (akční plány) a o naplňování informovat 
vládu vždy do 31.12. kalendářního roku;

Každoroční analýza počtu  romských žáků 
vzdělávaných z důvodu LMP ve třídách 
zřízených podle § 16, odstavec 9 z a) 

celkového počtu žáků vzdělávaných ve 
třídách zřízených podle § 16, odstavec 9

b) celkového počtu romských žáků

Ve třídách (zřízených 
podle § 16, pro žáky 
s LMP) je nižší  podíl 

romských žáků v 
porovnání s rokem 
předcházejícím (při 

porovnání v 
závislosti na vývoji 
celkového počtu 
romských žáků). 

MŠMT MLP, MSP každoročně

Výbor ministrů Rady Evropy, který dohlíží na naplňování rozsudku D. H. a ostatní proti České republice v září 2019 přivítal úsilí České republiky při přijetí 
reformy společného vzdělávání a do něj vložené finanční prostředky, avšak zároveň vyjádřil znepokojení nad tím, že navzdory přijaté reformě trvá nadměrný 
počet romských žáků, kteří se vzdělávají podle programů pro žáky s lehkým mentálním postižením (29,1% - pokles toliko o 1,5% za 3 roky). MŠMT zvolilo cestu 
výkonu rozsudku D. H. a ostatní spočívající v jeho zahrnutí do širší reformy společného vzdělávání. Toto komplexní pojetí problému je ve Výboru ministrů 
obecně vítáno a mezi řadou delegací členských států Rady Evropy velmi oceňováno. Zároveň však s sebou nese úskalí spočívající v tom, že je příslušnými 
orgány následně analyzována a řešena situace ve společném vzdělávání jako takovém, a nikoli v dílčím specifickém segmentu vzdělávání romských žáků. 
První analýza MŠMT společného vzdělávání z roku 2017 se vzdělávání romských žáků nevěnuje vůbec a ani prezentace druhé analýzy z května 2019 Romy 
nijak nezmiňuje. Mimo jiné i proto se českým orgánům ve Výboru ministrů doposud nepodařilo vysvětlit, z jakého důvodu nedochází k žádnému podstatnějšímu 
snižování počtu romských žáků, kteří se vzdělávají podle programů pro žáky s lehkým mentálním postižením, stejně jako formulovat podloženou vizi toho, jak 
se počet takto se vzdělávajících romských žáků bude v nejbližší a středně vzdálené budoucnosti vyvíjet.
MŠMT tedy bude v následujících měsících muset situaci analyzovat a Výboru ministrů Rady Evropy ve stanovené lhůtě do 30. června 2020 poskytnout 
vysvětlení výše popsaného stavu. K analýze přispěje i Ministerstvo spravedlnosti – Kolegium expertů k výkonu rozsudků Soudu, které je poradním orgánem 
vládního zmocněnce, na jednání dne 14. ledna 2020 rozhodlo, že bude ustaveno expertní fórum složené ze zástupců dotčených resortů, odborníků z praxe a 
zástupců romské komunity, které současný stav vzdělávání romských žáků podrobí analýze z širší perspektivy, neomezené jen na resort školství, a formuluje 
návrhy opatření, jak příčiny stále vysokého počtu romských dětí, které se vzdělávají podle programů pro lehce mentálně postižené, odstranit. První jednání 
expertního fóra je naplánováno na březen 2020.

Do roku 2023 jsou 
všichni žáci 
vzdělávaní v 

jednotném kurikulu

MŠMT
Vzdělávání všech žáků všech ročníků podle sjednoceného kurikula, tedy podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude realizováno 
od školního roku 2020/2021. Od tohoto školního roku již nebudou žádní žáci vzdělávání podle RVP ZV LMP.

b) vytvořit legislativní a další podmínky pro realizaci 
opatření z Plánu opatření pro výkon rozsudku D. H. a 
ostatní vs. Česká republika z roku 2012, zejména ve 

vztahu k úkolu F (bod 1 a 2) 

splněno MŠMT Splněno.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT)



Specifický cíl 5.3. - Zajištění základních podmínek 
pro rozvoj inkluze romských žáků v hlavním 

vzdělávacím proudu a rozvoj inkluzívního vzdělávání

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) zajistit odborné vedení, vzdělávání a podporu pro 
všechny pracovníky školy pro začleňování romských dětí 
do základního vzdělávání a zvýšit odbornou podporu pro 
pedagogické pracovníky školy při začleňování romských 

dětí do základního vzdělávání; 

Počet pedagogických pracovníků 
předškolních zařízení, kteří absolvují 

akreditované vzdělávací programy v systému 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) a další semináře se zaměřením na 
začleňování romských dětí (dětí s odlišnými 

kulturními a životními podmínkami)      

MŠMT každoročně
V rámci systémového projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje NPI ČR (dříve NIDV) se realizují vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ a také semináře pro pedagogy.

b) zajistit motivační prázdninové programy a aktivity pro 
romské děti, a to zejména k překlenutí citlivého období 

přechodu žáků z prvního stupně na stupeň druhý a 
přechodu žáků z mateřské školy na první stupeň 

Vytvoření systému podpory pro poskytování 
zájmového vzdělávání.

MŠMT MPSV každoročně

MŠMT podporuje zájmové vzdělávání v rámci dotačního programu na podporu integrace romské menšiny. Dále pak v programech státní podpory práce s dětmi a 
mládeží podporujeme i aktivity zaměřené na začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do pravidelných volnočasových aktivit včetně pobytových akcí 
či táborů. Jedná se například o organizace: Vzájemné soužití, Tosara. Dále jsou podporovány křesťansky zaměřené spolky, které dělají pobytové akce včetně 
prázdninových pro znevýhodněné skupiny např. střešní Asociace křesťanských spolků mládeže, Kolpingovo dílo, Sdružení Jedlová, Salesiánské hnutí mládeže, 
Salesiánské kluby mládeže, YMCA atd. Dále se táborů účastní i neorganizované děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se například o 
organizace: Pathfinder, Pionýr, Duha, YMCA.                                                                                                                                                                                                                     
                                                         MPSV je autorizujícím orgánem profesní kvalifikace (PK) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro 
dětské koutky (podle zákona č. 179/2006 Sb.). Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky opravňuje k výkonu pečující osoby v 
dětské skupině, v mikrojeslích či ve službě Péče o děti do tří let věku v denním režimu. V roce 2019 bylo MPSV uděleno celkem 17 autorizací, z toho 12 pro 
profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a 5 pro profesní kvalifikaci Chůva pro dětské koutky. V roce 2019 se prodloužilo 6 
autorizací (5 pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a 1 pro PK Chůva pro dětské koutky). Osvědčení o způsobilosti k těmto 
profesním kvalifikacím získalo cca 1594 uchazečů z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a 2 PK Chůva pro dětské koutky. Dle 
informací MPSV jsou tyto služby dostupné i pro děti romské národnosti.

b) současně posilovat spolupráci školy s rodinou, a to 
především prostřednictvím proškolených pedagogů, 

asistentů pedagoga, institucí, které zajišťují neformální 
vzdělávání a poskytují sociální ochranu, ochranu 
oprávněných zájmů dítěte, sociálními pracovníky 

působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou 
působností a poskytovateli služeb sociální prevence;

Zvyšující se počet škol a školských zařízení 
realizujících spolupráci s rodinou 

prostřednictvím uvedených odborníků
MŠMT MPSV každoročně

Aktivity podporující spolupráci školy a rodičů jsou součástí projektů z výzev Inkluzivní vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I a KPSVL II a Inkluzivní 
vzdělávání pro SVL. Aktivity podporují realizaci vzdělávacích aktivit pro rodiče, rozvoj rodičovských kompetencí,  jejich zapojování do přípravy a realizace aktivit 
pro děti/žáky, rodičům je také poskytováno poradenství a podpora.

c) sledovat dopad novely školského zákona na rovný 
přístup ke vzdělání romských žáků a zapojení organizací a 
institucí pracující s romskými žáky do nastavení vhodného 

způsobu navazujících prováděcích předpisů a nového 
systému stanovování míry podpory do financování 

regionálního školství; 

Příprava relevantních podkladů o dopadech 
dané novely pro Zprávu o stavu romské 

menšiny
MŠMT RVZRM každoročně

MŠMT každoročně poskytuje podklady pro přípravu Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za předchozí rok. Vedle toho MŠMT průběžně informuje o 
vzdělávání romských žáků Radu vlády pro záležitosti romské menšiny i její pracovní skupinu pro oblast vzdělávání Romů.

Pravidelné vyhodnocení Akčního plánu 
inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s 

partnery
MŠMT RVZRM každoročně MŠMT v roce 2019 byl schválen Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019 - 2020.

d) naplňovat Memorandum o spolupráci mezi ministrem 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a 

Ústředním školním inspektorem České školní inspekce ve 
vztahu k romským žákům a provést analýzu možnosti 
sběru anonymizovaných etnických dat ve vzdělávání; 

Zvyšující se počet tematických kontrol, 
kterých se účastní tzv. přizvané osoby

MLP, MŠMT, 
ČŠI

ÚOOS, ČSÚ, 
AKČR, SMO 

ČR
každoročně

Po ukončení činnosti ministra pro lidská práva nebyla ČŠI dosud k žádném jednání v oblasti memoranda vyzvána. Až v březnu 2020 byla doručena žádost vládní 
zmocněnkyně pro lidská práva o jmenování zástupce ČŠI do Výboru pro vzdělávání Romů – jmenován náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej 
Andrys, MAE, MBA, MPA. Jinak se ČŠI na naplňování obsahu memoranda podílí např. účastí na různých pracovních skupinách, seminářích či kulatých stolech k 
předmětným tématům, v případě, že se na ČŠI obrátí kdokoli s podnětem, stížností či dotazem směřujícím do předmětné agendy, řeší se. 

Analýza možnosti sběru anonymizovaných 
etnických dat ve vzdělávání

MLP, MŠMT, 
ČŠI

ÚOOS, ČSÚ, 
AKČR, SMO 

ČR
každoročně

MŠMT realizovalo v říjnu 2019 sběr kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a 
ve vyšších odborných školách. Zjišťování probíhalo v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému školské statistiky. Byť se v tomto případě 
nejedná o statistické výkaznictví, probíhalo zjišťování těchto údajů (dříve realizované Českou školní inspekcí) současně se sběrem statistických výkazů ke 
školnímu roku 2019/20.

e) navrhnout systém efektivní podpory žáků/škol s cílem 
odstranit segregačně působící finanční bariéry ve 

veřejném školství, jednak ve vztahu k aktivitám spojeným 
s výukou (např. lyžařský výcvik, plávání, školní výlety, 

škola v přírodě) a jednak ve vztahu k zájmovému a 
mimoškolního vzdělávání s cílem umožnit zapojení dětí z 

nízkopříjmových rodin do těchto aktivit; 

Počet studentů a škol, kterým byly 
poskytnuty finanční prostředky na dané 

aktivity
MŠMT

MŠMT, 
zřizovatelé 

škol a 
školských 
zařízení,  

 MPSV 

MLP každoročně
V roce  2019 MŠMT finančně podpořilo v rámci rozvojového programu na podporu výuky plavání v ZŠ celkem 2730 žádostí škol pro 153 999 žáků v celkové 
finanční výši 75.789.080 Kč.

Koncepce financování rozšířených možností 
k učení (nepovinné, zájmové a neformální 

vzdělávání) pro děti z nízkopříjmových rodin
MŠMT

MŠMT, 
zřizovatelé 

škol a 
školských 
zařízení,  , 

 MPSV 

MLP, každoročně
Aktivity vedoucí k začleňování sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a žáků do zájmového a neformálního vzdělávání byly podpořeny z výzvy OP 
VVV Gramotnosti a v územích spolupracujících s Agenturou pro sociálně začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 
také z výzev Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I a II.

f) navrhnout systém efektivní podpory dětí/škol, který by 
zajišťoval školní stravování dětí, které si jej nemohou z 

finančních důvodů své rodiny dovolit; 

Koncepce podpory školního stravování dětí, 
které si jej nemohou z finančních důvodů své 

rodiny dovolit
MPSV, MŠMT RVZRM každoročně

MŠMT pátým rokem vyhlásilo Výzvu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Pro rok 2019 bylo na tuto Výzvu 
alokováno 30.000.000 Kč, které byly ve výběrovém řízení přiděleny 2 NNO.                                                                                          Od r. 2015 vyhlašuje 
MPSV každoročně výzvy na předkládání projektů v rámci specifického cíle I (SC I) OP PMP. Příjemci jsou zde kraje, partnerskými organizacemi školská zařízení. 
Prostředky projektu jsou určeny k zaplacení stravného ve školských stravovacích zařízeních. Počet zapojených dětí v kraji závisí na počtu oslovených škol a škol, 

 které mají zájem se zapojit. Cílovou skupinou jsou děti z domácností s nárokem na dávky v hmotné nouzi (jejich zákonné zástupce oslovuje Úřad práce ČR). 

Počet romských dětí, žáků a škol, které byly 
poskytnuty finanční prostředky na dané 

aktivity
MPSV, MŠMT RVZRM každoročně

V programu MŠMT není sledována etnicita. V roce 2019 byly podpořeny prostřednictvím 2 NNO. K červnu 2019 bylo podpořeno 7 300 žáků Přesnější údaje budou 
k dispozici po vyúčtování v únoru 2020. Služba je i částečně anonymní, což eliminuje sociální stigmatizaci podpořených žáků ve škole.                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                 Ve školním roce bylo  v rámci výzvy MPSV podpořeno 
v 11 krajích a 591 školských zařízení 5049 dětí, pro školní rok 2019/2020 podalo žádost všech 14 krajů, pomoc může čerpat až 8874 dětí v 964 zapojených 
školách. Konečná čísla za školní rok 2019/2020 budou však známa až po skončení školního roku. Počet romských dětí není sledován. Vzhledem k definici cílové 
skupiny je však zastoupení romských dětí v počtu podpořených dětí významné. Účast v projektu je podle zapojených škol pro děti prospěšná nejen pro samotné 
zajištění stravy, ale i související zlepšení psychické i fyzické kondice dítěte, zapojení do kolektivu, zlepšení školní docházky, využívání odpoledních volnočasových 
aktivit organizovaných školou.                     

g) nadále financovat a rozvíjet dotační programy 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu 

romské integrace ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 
Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků 
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků 

romské komunity

Rostoucí počet podpořených projektů 
dotačního programu na Podporu romské 

integrace MŠMT (Objem finančních 
prostředků; Počet podpořených organizací)

MŠMT RVZRM každoročně

V roce 2019 bylo podpořeno celkem 35 organizací v celkové finanční výši 12.844.983 Kč. Podmínky výzvy splnilo 30 žadatelů (29 neziskových organizací, 1 
škola). 

Zefektivnění dotačního programu a vytvoření 
systému evaluace. 

MŠMT RVZRM každoročně Program se se pravidelně po obdržení závěrečných zpráv a vyúčtování vyhodnocuje a navrhují se nové podporované tematické okruhy.

1) Počet dětí a žáků, 
studentů Romů 
začleněných do 

organizací, u kterých 
se díky podpoře ESF 

zvýšila kvalita 
výchovy a vzdělávání 
a proinkluzivnost a 

tím se zlepšily 
podmínky pro jejich 

začlenění a 
vzdělávání. Hodnota 

je zjišťována na 
začátku a na konci 
operace. Rozdílem 

těchto hodnot 
vznikne „dodatečný“ 

počet, tj. změna 
stavu.

2) Počet dětí a žáků 
Romů (začleněných 
do škol a školských 
zařízení), u kterých 
se díky podpoře z 

dotačních programů 
zvýšila kvalita 

výchovy a vzdělávání 
a proinkluzivnost a 

tím se zlepšily 
podmínky pro jejich 

začlenění a 
vzdělávání.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 5.4. -Odstraňování segregace romských 
dětí ve vzdělávání na všech úrovních

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) provést analýzu vzniku škol s vyšším počtem 
romských dětí, případně též dětí z jiných národnostních a 

etnických menšin

Podíl romských dětí/žáků v základních 
školách s vyšším počtem romských dětí.

MŠMT MLP
RVZRM, 

KRKO, MV
každoročně

a) Školy s více než 34 % romských žáků
• Meziročně došlo ke snížení počtu těchto škol ze 147 (2018) na 133 (2019) a ke snížení počtu romských žáků v těchto školách o 3,2 %. 
• Z celkového počtu romských žáků bylo ve školách s více než 34 % romských žáků vzděláváno 30,9 % romských žáků (z celkového počtu všech žáků jde o 1,1 
% žáků). 
• Nejvyšší podíl romských žáků vzdělávaných v těchto školách byl v Ústeckém kraji (4 127), Moravskoslezském kraji (2 927) a Jihomoravském kraji (1 044), což 
představuje 77,6 % ze všech romských žáků vzdělávaných v této kategorii. 

b) Školy s více než 50 % romských žáků
• Meziročně došlo ke snížení počtu těchto škol ze 70 (2018) na 69 (2019) a ke zvýšení počtu romských žáků v těchto školách o 1,8 %. 
• Z celkového počtu romských žáků bylo ve školách s více než 50 % romských žáků vzděláváno 21 % romských žáků (z celkového počtu všech žáků jde o 0,75 
% žáků). 
• Nejvyšší podíl romských žáků vzdělávaných v těchto školách byl v Ústeckém kraji (2 633) a Moravskoslezském kraji (2 061), což představovalo 66 % ze všech 
romských žáků vzdělávaných v této kategorii. 

c) Školy s více než 75 % romských žáků
• Meziročně došlo ke zvýšení počtu těchto škol z 31 (2018) na 34 (2019) a ke snížení počtu romských žáků v těchto školách o 4,4 %.
• Z celkového počtu romských žáků bylo ve školách s více než 75 % romských žáků vzděláváno 14,9 % romských žáků (z celkového počtu všech žáků jde o 0,5 
% žáků).
• Nejvyšší podíl romských žáků vzdělávaných v těchto školách byl v Ústeckém kraji (1 991) a Moravskoslezském kraji (1 876), což představovalo 77 % ze všech 
romských žáků vzdělávaných v této kategorii. 

d) Školy s více než 90 % romských žáků
• Meziročně došlo ke zvýšení počtu těchto škol z 13 (2018) na 16 (2019) a ke zvýšení počtu romských žáků v těchto školách o 14,1 %. 
• Z celkového počtu romských žáků bylo ve školách s více než 90 % romských žáků vzděláváno 9,7 % romských žáků (z celkového počtu všech žáků jde o 0,3 
% žáků). 
• Nejvyšší podíl romských žáků vzdělávaných v těchto školách byl v Ústeckém kraji (1 451) a Moravskoslezském kraji (1 355), což představovalo 85,4 % ze 

 všech romských žáků vzdělávaných v této kategorii. 

b) zamezovat vzniku tzv. segregovaných škol a postupně 
transformovat tzv. romské školy ve školy inkluzivní

Počet podpůrných opatření přidělených bez 
vazby na konkrétní zdravotní diagnózu u žáků 
z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo 

jiných životních podmínek

MŠMT
kraje, obce, 
RVZRM, SLP

každoročně

V souladu s Plánem hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2018/2019 a 2019/2020 realizuje ČŠI dvouletý specifický úkol zaměřený na hodnocení společných znaků 
úspěšných základních škol nacházejících se ve znevýhodněných lokalitách. Samozřejmě, že nejde o školy, kde by byli pouze romští žáci, ale nepochybně v řadě 
těchto škol bude přítomen významný podíl romských žáků. Informace budou k dispozici po skončení školního roku 2019/2020. Významným problémem českého 
vzdělávacího systému je diferenciace škol ovlivněná do značné míry (byť ne výhradně) různými formami znevýhodnění žáků (sociálního, jazykového apod.). V 
některých lokalitách dochází ke koncentraci takových žáků v konkrétních školách, přičemž školy se s tímto objektivním vnějším faktorem vyrovnávají s různou 
mírou úspěšnosti. Cílem realizace tohoto dvouletého úkolu je popsat a zhodnotit vzdělávání v takových školách s vysokým podílem znevýhodněných žáků, které 
i přesto dosahují dobrých výsledků, neboť dokáží v rámci vzdělávání taková znevýhodnění různými nástroji či mechanismy omezovat či kompenzovat. Náplní 
druhého roku realizace úkolu bude identifikovat a hodnotit, jakými způsoby tyto školy znevýhodnění snižují, a jak se zavedené příkladné postupy promítají do 
průběhu a výsledků vzdělávání. Výstupy inspekční činnosti přinesou mimo jiné i inspirativní příklady pro jiné školy působící ve znevýhodněných lokalitách s 
ambicí přispět k překonávání a snižování rozdílů v kvalitě vzdělávání v českých základních školách, což je v souladu s principy Strategie vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020. V rámci realizace úkolu dochází k úzké spolupráci s vybranými externími odborníky (např. z Agentury pro sociální začleňování apod.).

Indikátory výsledku je totožný jako 
u specifického cíle 5.3 -  1) Počet 

dětí a žáků, studentů Romů 
začleněných do organizací, u 
kterých se díky podpoře ESF 

zvýšila kvalita výchovy a 
vzdělávání a proinkluzivnost a tím 

se zlepšily podmínky pro jejich 
začlenění a vzdělávání. Hodnota 

je zjišťována na začátku a na 
konci operace. Rozdílem těchto 

hodnot vznikne „dodatečný“ počet, 
tj. změna stavu.

 2) Počet dětí a žáků Romů 
(začleněných do škol a školských 

zařízení), u kterých se díky 
podpoře z rozvojových programů 

zvýšila kvalita výchovy a 
vzdělávání a proinkluzivnost a tím 

se zlepšily podmínky pro jejich 
začlenění a vzdělávání.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MŠMT)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 5.5. - Podpora Romů při dosahování 
sekundárního a terciárního vzdělávání

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) zvýšit efektivitu a účelnost dopadu dotačního 
programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských 
žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“ s 
cílem jeho rozšíření o komplementární systém podpory 
formou tutoringu, doučování a dalších aktivit ke zvýšení 
sebevědomí dětí k jejich udržení na školách a možností 
zvýšení podpory žáků v nižších ročnících, současně je 

nutné zajistit, aby školy zachovaly mlčenlivost o 
příjemcích dotací; 

Rozšíření dotačního programu o 
komplementární systém podpory formou 

tutoring, včetně počtu žáků a studentů, kteří 
tuto podporu využívají.

MŠMT každoročně V roce 2019 byla poskytnuta dotace celkem na obě období 5.096.048 Kč. Podmínky výzvy celkem splnilo 151 škol, podpořeno bylo 1041 žáků a studentů. 

b) navýšit finanční prostředky na dotační titul „Podpora 
sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 
a studentů vyšších odborných škol“ na částku 12 mil. Kč 

s účinností od roku 2016; 

Provádění pravidelné evaluace dotačního 
programu a podle potřeb navýšení finančních 
prostředky na dotační titul „Podpora sociálně 
znevýhodněných romských žáků středních 
škol a studentů vyšších odborných škol“ .

MŠMT každoročně Celková výše podpory za rok 2019 byla 5.096.048 Kč, za rok 2018 byla 5.846.295 Kč,  2017 činí 7.347.424 Kč. V roce 2016 to bylo 7.514.800 Kč.

c) v rámci OP VVV se zaměřit na specifické výzvy, které 
podpoří aktivity zaměřené na přechod žáků ze 

základního vzdělání na střední školy a jejich udržení, a 
také na přechod z prvního na druhý stupeň ZŠ; 

Počet dětí a žáků Romů, podpořených v 
rámci vybraných výzev OP VVV v projektech, 
které jsou zaměřeny na podporu kariérového 

poradenství.

MŠMT každoročně
Vzhledem k harmonogramu OP VVV a realizaci výzev dosud nelze hodnotit. V rámci OP VVV tzv. šablon a dále také výzev zaměřených na podporu 
inkluzivního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách jsou realizována doučování, kroužky na rozvoj kompetencí, ale i kariérové poradenství, jejichž cílem 
je podpora bezproblémového přechodu žáků z prvního na druhý stupeň, ale také příprava a podpora adaptace žáků při přestupu na střední školy.

d) zvyšovat dostupnost vysokoškolského vzdělání pro 
studenty, kteří pocházejí z nízkopříjmových rodin tak, aby 

se zvýšil i podíl romských studentů s vysokoškolským 
vzděláním, tak aby odpovídal jejích podílu na populaci

Počet dětí, žáků a studentů Romů v 
podpořených organizacích.

MŠMT každoročně

Na snižování bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání je zaměřeno několik opatření. Výše sociálního stipendia je od novely zákona o vysokých školách 
roku 2016 navázána přímo na sazbu minimální mzdy. Od 1. 1. 2019 činilo sociální stipendium 3.377 Kč měsíčně. Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání si určil specifický cíl „Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na 
vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů.“  Během roku 2019 byly realizovány projekty podpořené v rámci výzvy „ESF výzva pro 
vysoké školy“ s celkovou alokaci 3,5 mld. Kč (projekty mohou být realizovány až do konce tohoto programového období). V rámci výzvy jsou podporovány 
například projekty, které dávají vzniknout poradenským a kariérním centrům, které pomáhají studentům nejen s výběrem studijního programu, ale i se 
zvládáním obtížných životních situací během studia. V rámci systému financování vysokých škol jsou kompenzovány zvýšené náklady škol umožňujících 
přístup studentů se specifickými potřebami. Požadavky na poradenství a podporu specifických skupin jsou zahrnuty do standardů pro akreditace. Ministerstvo 
se rovněž intenzivně zabývá problematikou studijní neúspěšnosti, která se ve větší míře týká právě studentů z nízkopříjmových skupin a ve chvíli kdy překračují 
mezigenerační mobilitu a vytvořilo několik motivačních nástrojů pro samotné vysoké školy a jejich spolupráci k zavádění těchto opatření. Současně je třeba 
uvést, že v matrice studentů není sledována kategorie etnicity, tudíž konkrétní počet romských studentů na vysokých školách nelze uvádět.

1) % romských žáků, 
kteří ukončení 

základní školu a 
nastoupí na střední 
školu ve školním 

roce 2017/2018 se 
do roku 2020 zvýší o 

15 %. 2) % 
romských žáků, kteří 
ukončí střední školu 

ve školním roce 
2019/2020 se oproti 

školnímu roku 
2017/2018 zvýší o 

10 %. 3) Počet dětí, 
žáků a studentů 

Romů podpořených 
z OP VVV

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MŠMT)

51710 Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích v roce - závazek v právních aktech: Závazek - 65 874, Dosažená hodnota - 7 935



Specifický cíl 5.6. - Podpora doplnění vzdělání u 
dospělých Romů a celoživotní učení

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) podporovat vzdělávací aktivity pro dospělé Romy a 
Romky, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a 

funkční gramotnost, a jejich lepší provázanost s 
aktuálními potřebami trhu práce

Počet projektů projektů/programů 
financovaných z rozpočtu MPSV (státní 
rozpočet + ESIF) zaměřených na rozvoj 

klíčových kompetencí a funkční gramotnost, 
a jejich lepší provázanost s aktuálními 

potřebami trhu práce

MPSV každoročně

Soutěžní projekty v rámci OPZ na IP 1.1 Přístup k zaměstnání se zaměřením na romskou menšinu realizované neziskovými, poradenskými a vzdělávacími 
organizacemi,  + 4 projekty
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137; dotace: 4,9 mil Kč;  počet podpořených romských účastníků: 36
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171; dotace: 3,9 mil Kč; počet podpořených romských účastníků: 50
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009242; dotace 5,9 mil Kč; počet podpořených romských účastníků: 39
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186; dotace: 4,1 mil Kč; počet podpořených romských účastníků: 54                                                                                                                  
                  V rámci IP 2.1 Aktivní začleňování celkem 5 projektů v roce 2019:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010598
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010604
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010631
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011643

b) podporovat vzdělávací aktivity pro osoby vracející se 
na pracovní trh po více než pěti letech přerušení práce z 

důvodu péče o děti či závislé osoby anebo odložení 
vstupu na pracovní trh z uvedených důvodů

Počet projektů/programů financovaných z 
rozpočtu MPSV  (státní rozpočet + ESIF) 

zaměřených na vzdělávací aktivity pro osoby 
vracející se na pracovní trh po více než pěti 
letech přerušení práce z důvodu péče o děti 
či závislé osoby anebo odložení vstupu na 

pracovní trh z uvedených důvodů

MPSV každoročně Nebyl realizován žádný projekt výlučně zaměřený na uvedenou cílovou skupinu osob vracejících se na trh práce po více než 5 letech. 

Do roku 2020 500 
Romů úspěšně 

absolvuje 
projekty/programy, 

viz indikátory výstupu

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)

0/179



Specifický cíl 6.1. - Zajištění rovného a účinného 
přístupu k veřejným službám zaměstnanosti, k 

nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a k 
individuálnímu poradenství, přizpůsobenému 

potřebám romských klientů

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) zařazovat osoby ohrožené rasovou diskriminací a 
příslušníky etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti, ze kterých budou 
podporováni uchazeči o zaměstnání

Vypracování metodiky zařazování osob 
ohrožených rasovou diskriminací a 

příslušníků etnických menšin mezi cílové 
skupiny v rámci APZ a vypracování 

statistiky/analýzy o její realizaci

MPSV ÚP ČR každoročně

Zařazování uchazečů o zaměstnání na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je ošetřeno metodickým pokynem MPSV účinným od ledna 2019. V rámci metodiky 
došlo především ke specifikaci cílových skupin uchazečů o zaměstnání, které mají být zařazovány na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a veřejně 
prospěšné práce (VPP). U nástroje SÚPM byl metodikou nově stanoven způsob výpočtu výše finančních příspěvků poskytovaných na mzdy nebo platy. 
Důvodem pro novou metodiku byla změna struktury uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání a zvýšení efektivity. Nový způsob 
výpočtu finančního příspěvku na mzdu nebo plat osoby umístěné na SÚPM je koncipován tak, aby co do výše finančního příspěvku na mzdu nebo plat byly 
nejvíce podporovány osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce a osoby s kumulací handicapů. Pro podporu uchazečů o zaměstnání nástroji SÚPM a VPP nově 
není stanovena ani podmínka určité doby vedení osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání. V roce 2019 bylo na SÚPM umístěno celkem 4 117 osob, na VPP 11 
886 osob. Počet umístěných uchazečů o zaměstnání na SÚPM a VPP není sledováno z hlediska členění na příslušníky etnických menšin a osob ohrožených 
rasovou diskriminací. Rekvalifikace se zúčastnilo 9 561 osob. Příspěvkem na podporu regionální mobility (tzv. příspěvek na dojížďku) bylo podpořeno 691 
uchazečů o zaměstnání. U rekvalifikace a příspěvku na podporu regionální mobility není sledováno členění na osoby ohrožené rasovou diskriminací a příslušníky 
etnických menšin. 

b) napomáhat osobám ohroženým rasovou diskriminací a 
příslušníkům etnických menšin v překonávání 

specifických bariér a překážek na trhu práce, včetně 
specificky zaměřené podpory tohoto cíle z OP Z za 

účelem získání práce

Počet projektů se zaměřením na podporu 
osob ohrožených rasovou diskriminací 

(včetně vynakládaných finančních 
prostředků, podpořených osob) včetně 

odhadu počtu romských účastníků

MPSV

MLP 
(RVZRM a v 

rámci 
KPSVL)

každoročně

V rámci IP 1.1 jsou realizovány regionální individuální projekty (dále RIP), které jsou realizovány prostřednictvím krajských poboček ÚP ČR. Cílové skupiny 
zahrnují především uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a ekonomicky 
neaktivní osoby, včetně osob vracejících se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Zvláštní důraz je kladen na osoby znevýhodněné na trhu 
práce (např. osoby 55 – 64 let, osoby do 25 let věku, příslušníci etnických menšin a osoby s nízkou úrovní kvalifikace). Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty 
realizované ÚP ČR, jsou do nich zařazovány osoby, které splňují podmínky pro evidenci na ÚP ČR. Není již dále sledováno, zda se jedná o příslušníka romské 
menšiny, podmínky podpory jsou nastaveny jednotně pro všechny účastníky.
Soutěžní projekty v rámci OPZ na IP 1.1 Přístup k zaměstnání se zaměřením na romskou menšinu realizované neziskovými, poradenskými a vzdělávacími 
organizacemi: + 4 projekty
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137; dotace: 4,9 mil Kč;  počet podpořených romských účastníků: 36
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171; dotace: 3,9 mil Kč; počet podpořených romských účastníků: 50
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009242; dotace 5,9 mil Kč; počet podpořených romských účastníků: 39
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186; dotace: 4,1 mil Kč; počet podpořených romských účastníků: 54

c) zvýšit podporu vynakládanou na dotované pracovní 
místo, zejména v regionech s vyšší nezaměstnaností, a 

tam kde sociální podnikání není dostupné. 

Vynaložené finanční prostředky na dotované 
pracovní místa v regionech s vyšší 

nezaměstnaností 
MPSV ÚP ČR každoročně

V roce 2019 bylo na podporu společensky účelných pracovních míst vynaloženo v Moravskoslezském kraji 16 mil. Kč, v Ústeckém kraji 13 mil. Kč a v 
Jihomoravském kraji finanční prostředky dosáhly výše 13,4 mil. Kč. Liberecký kraj na podporu umístění uchazečů o zaměstnání na společensky účelná pracovní 
místa vynaložil celkem 7,4 mil. Kč, Olomoucký kraj 19,4 mil. Kč a kraj Karlovarský 4,4 mil. Kč. Na pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací bylo v 
Moravskoslezském kraji vynaloženo celkem 163,4 mil. Kč, v Ústeckém kraji 216,7 mil. Kč, Jihomoravském 91 mil. Kč. V Libereckém kraji byly na veřejně 
prospěšné práce vynaloženy finanční prostředky ve výši 88 mil. Kč, v kraji Olomouckém necelých 72 mil. Kč a v Karlovarském kraji 50,6 mil. Kč. 

Počet VPP v regionech s vyšší 
nezaměstnaností, kvalifikovaný odhad počtu 

umístěných uchazečů o zaměstnání  
(příslušníků romské menšiny) na VPP v 

regionech s vyšší nezaměstnaností

MPSV ÚP ČR každoročně
V Moravskoslezském kraji bylo na VPP umístěno 1 917 osob, Ústeckém kraji 1 856 osob, Jihomoravském kraji 999 osob a v Libereckém 793 osob. V krajích 
Olomouckém bylo podpořeno 1 030 osob a v Karlovarském celkem 406 osob. Údaj o počtu podpořených osob - příslušníků romské menšiny umístěných na 
nástroj VPP v uvedených krajích není k dispozici. 

Počet SÚPM v regionech s vyšší 
nezaměstnaností, kvalifikovaný odhad počtu 

umístěných uchazečů o zaměstnání 
(příslušníků romské menšiny) na SÚPM v 

regionech s vyšší nezaměstnaností

MPSV ÚP ČR každoročně
V Moravskoslezském kraji bylo na nástroj SÚPM umístěno 470 osob, v Ústeckém kraji 823 osob, Jihomoravském kraji 592 osob, Libereckém 217 osob. V krajích 
Olomouckém bylo podpořeno 335 uchazečů o zaměstnání a v Karlovarském celkem 134 osob. Údaj o počtu podpořených osob - příslušníků romské menšiny 
umístěných na nástroj SÚPM v uvedených krajích není k dispozici. 

Počet zapracovávaných osob v rámci 
příspěvku na zapracování v regionech s vyšší 
nezaměstnaností; kvalifikovaný odhad počtu 
zapracovávaných osob (příslušníků romské 

menšiny) v rámci příspěvku na zapracování v 
regionech s vyšší nezaměstnaností

MPSV ÚP ČR každoročně Nástrojem "příspěvek na zapracování" nebyla podpořena žádná osoba. 

Počet uchazečů o zaměstnání zařazených na 
rekvalifikaci v regionech s vyšší 

nezaměstnaností, kvalifikovaný odhad počtu 
uchazečů o zaměstnání (příslušníků romské 

menšiny) zařazených na rekvalifikaci v 
regionech s vyšší nezaměstnaností

MPSV ÚP ČR každoročně
V Moravskoslezském kraji bylo se rekvalifikace zúčastnilo 2 245 uchazečů o zaměstnání, v Ústeckém kraji 566 osob, Jihomoravském 1 014 a v Libereckém 1 058 
osob. V krajích Olomouckém bylo rekvalifikací podpořeno 527 osob a v Karlovarském 222 osob. Údaj o počtu podpořených osob - příslušníků romské menšiny 
umístěných na rekvalifikaci v uvedených krajích není k dispozici. 

Počet projektů podpořených z prioritní osy 3 
„Mezinárodní spolupráce a sociální inovace“ 
OP Zaměstnanost zaměřených na zvyšování 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob 
sociálně vyloučených nebo ohrožených 

sociálním vyloučením a chudobou

MPSV ÚP ČR každoročně

V roce 2018 byla vyhlášena výzva č.59 „Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže“, která je zaměřená na aktivizaci a zvýšení šancí na 
pracovní uplatnění znevýhodněné mládeže evidované na Úřadu práce ČR. Celkem bylo úspěšně vybráno 14 projektů, z nichž 9 projektů začalo svou realizaci v 
roce 2019. Příslušníky romské menšiny však nelze administrativně identifikovat. 
V roce 2019 pokračoval v realizaci projekt výzvy č. 124 „Dobrá práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na úrovni obce“, 
který se zaměřuje na analýzu efektivity a sociálních dopadů různých systémů pro poskytování veřejných služeb a zajištění veřejného hospodaření v oblastech, 
kde existuje potenciál pro zaměstnání osob ze sociálně vyloučených lokalit. Cílem je zlepšit šance obyvatel sociálně vyloučených lokalit uplatnit se na trhu práce a 

 nalézt kvalitní zaměstnání skrze aktivní politiky obce. 

c) současně vyhodnotit možnosti k navázání systému 
veřejně prospěšných prací na systém státem 
podporovaného zaměstnávání dlouhodobě 

nezaměstnaných v případech, že se v rámci VPP 
dlouhodobě nedaří návrat na trh práce

Analýza efektivity VPP v rámci systému 
podporovaného zaměstnávání dlouhodobě 

nezaměstnaných Romů v SVL. 
MPSV ÚP ČR 2020

V roce 2019 pokračovala realizace projektu MPSV „Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ“. V průběhu tohoto roku pokračovaly práce související s 
vyhodnocováním jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Výsledkem procesu evaluace APZ budou doporučení pro veřejné služby 
zaměstnanosti směřující ke zvýšení efektivity realizace APZ.  

Tento systém "prostupného zaměstnávání" se na ÚP standardně aplikuje, avšak s přihlédnutím na individuální možnosti a schopnosti daného klienta. Z VPP 
můžou klienti přejít na SÚPM, avšak zda se klient na daném místě udrží nebo ne, záleží taky na zaměstnavateli. Co se týče efektivity nástrojů VPP, tak ta je 
předmětem projektu VÚPSV. Obecně lze však říci, že se již upouští od používání samostatných nástrojů APZ, které má nahradit komplexní přístup ke klientovi s 
nabídkou více nástrojů, ke kterým se přidává také různá poradenství či nabídka vzdělávání. Bohužel ÚP ČR nedisponuje statistikami čistě romské populace. To je 
považováno za diskriminační. Tyto statistiky je možné vykazovat pouze v návaznosti na Monitorovací list podpořené osoby, kde je tato statistika vykazována ještě 
spolu s dalšími cílovými skupinami jako cizinci a migranti.

Do roku 2020 se 
sníží 

nezaměstnanost 
Romů ve věku 15-64 

let o 10%.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MPSV)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 6.2. - Podpora první pracovní 
zkušenosti, celoživotního učení a rozvoje dovedností

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) podporovat v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
první pracovní příležitosti u osob ohrožených rasovou 

diskriminací a podporovat v rámci OP Z specifické 
aktivity směřující k poskytnutí první pracovní příležitosti, 

která má zejména jasně deklarovanou vazbu na 
vytvoření pracovního místa 

Vyhodnocení účinnosti APZ zaměřené na 
první pracovní zkušenost u osob ohrožených 
rasovou diskriminací / odhad počtu uchazečů 
o zaměstnání - příslušníků romské menšiny 
zařazených do aktivit APZ zaměřených na 

první pracovní příležitost

MPSV ÚP ČR MLP každoročně
V roce 2019 pokračovala realizace projektu MPSV „Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ“. V průběhu tohoto roku probíhaly práce související s 
vyhodnocováním jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Výsledkem procesu evaluace APZ budou doporučení pro veřejné služby 
zaměstnanosti směřující ke zvýšení efektivity realizace APZ. 

b) zmapovat situaci mladých Romů ve věku do 24 let ve 
vztahu k zaměstnání a vyhodnotit dopady sociálního 

zabezpečení státu specificky na skupinu mladých 
dospělých (15–24 let) a navrhnout opatření k jejich 
efektivnější podpoře na trhu práce, která budou v 

souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti, jmenovitě 
se schématem Záruka pro mladé lidi 

Analýza situace mladých Romů ve věku do 
24 let ve vztahu k zaměstnání a vyhodnocení 

dopadu sociálního zabezpečení státu 
specificky na skupinu mladých dospělých 
vedoucí k jejich efektivnějšímu návratu na 
trh práce. Navržení opatření k efektivnější 

podpoře.

MPSV ÚP ČR MLP každoročně

Příslušníci romské menšiny nejsou v projektech zvlášť sledováni a ani analýzy na situaci mladých Romů nejsou zpracovány, neboť nebyly obsahem projektů. 
Program "Záruky pro mladé" je realizován ÚP ČR ve všech regionech. V rámci programu je uchazečům o zaměstnání ve věku do 25 let (včetně) nabízeno 
vhodné zaměstnání, další vzdělávání, tj. zařazování do rekvalifikací vedoucích k získání znalostí a dovedností k výkonu konkrétní pracovní činnosti, a to s 
ohledem na individuální potřeby konkrétního uchazeče o zaměstnání a rovněž s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů a aktuální situace na trhu práce a 
nabídkám volných pracovních míst v daném regionu, dále odborná příprava nebo stáž. Aktivity jsou mladým uchazečům o zaměstnání nabízeny do 4 měsíců 
jejich vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. V roce 2019 bylo do programu zařazeno celkem 78 815 nově evidovaných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-
24 let. Ve sledovaném období bylo realizováno celkem 190 620 nabídek aktivit (zaměstnání, stáž, odborná příprava, rekvalifikace).
Z praxe veřejných služeb zaměstnanosti jednoznačně vyplynulo, že problémem negativně ovlivňujícím budoucí uplatnění uchazečů o zaměstnání – příslušníků 
romské menšiny na trhu práce je jejich nízký stupeň dosaženého vzdělání. Negativní postoj ke vzdělávání a nástupu do zaměstnání po ukončení počátečního 
vzdělání je ovlivněn rodinou, kdy tito mladí lidé vyrůstají jednak v prostředí bez motivace ke vzdělávání a kde výdělečná činnost není standardním způsobem 
získávání finančních prostředků k zabezpečení základních životních potřeb. Je využíváno dávkového systému, zejména dávek ze systému pomoci v hmotné 
nouzi. Za problematické je nutné označit i narůstající počet předčasných odchodů z počátečního vzdělávání. Dosažený stupeň vzdělání má přitom přímou 
souvislost s budoucím pracovním uplatněním, kdy osoby bez dosaženého základního vzdělání nebo se základním vzděláním nesplňují kvalifikační a další 
požadavky zaměstnavatelů a jejich pracovní činnost se omezuje na výkon práce v pomocných a nekvalifikovaných profesích. 
Vhodným opatřením k řešení jejich situace ve vztahu k budoucímu pracovnímu uplatnění je poskytování kariérového poradenství veřejnými službami 
zaměstnanosti, nicméně za prioritní lze považovat realizaci kariérového poradenství ve školských zařízeních a zintenzivnění jeho realizace u cílové skupiny v 
době před ukončením školní docházky. Za účelem zvýšení kvalifikace lze v rámci veřejných služeb zaměstnanosti zařazovat cílovou skupinu na vhodné 
rekvalifikace, prostřednictvím kterých mohou získat potřebné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní pracovní činnosti. K získání pracovních zkušeností v 
prvním zaměstnání je u mladých osob využíván nástroj aktivní politiky zaměstnanosti – společensky účelné pracovní místo, na která jsou umísťováni uchazeči 
o zaměstnání, u kterých se nepodařilo začlenění na trh práce jiným způsobem. Na uchazeče o zaměstnání ve věku do 24 let se zaměřuje také program "Záruky 

 pro mladé". 

c) rozšířit dotační titul Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce tak, aby umožnil neziskovým 

organizacím žádat o dotace na 3 až 6 měsíční stáže 
mladých Romů, především absolventů středních a 

základních škol, přičemž dotace by kryla částečně jak 
náklady organizace, tak i zvýšené životní potřeby 

stážisty

Počet podpořených projektů, počet 
podpořených osob v rámci stáží a výše 
finanční podpory dotačního programu 

Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce

ÚVČŘ MLP každoročně

V rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je možné čerpat finanční prostředky na stáže v organizacích od roku 2017. Od 
roku 2019 je v odůvodněných případech možné poskytnout také finanční prostředky na stáže v zahraničí. V organizaci IQ Roma servis, z.s. proběhly 4 stáže 
studentů v celkovém rozsahu 180 hodin. Dvě studentky pracovaly jako stážistky v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, další student a studentka působili na 
recepci. Organizace Bunkr, o.p.s. byla již druhým rokem zapojena do kurzu Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit, a tak byla odborným 
garantem pěti stážistů, kteří pravidelně navštěvovali komunitní centrum. V Oblastní charitě Šluknov vykonávaly praxi 2 studentky z cílové skupiny. Studentkám 
byla představena podstata komunitní práce a společně s komunitními pracovníky navštěvovaly terén a zapojovaly se do aktuálních aktivit. Na praxi přijala 
studenta ekonomické školy i Oblastní charita Most, který v organizaci pomáhal s administrativou. Poslední organizací, která v rámci projektu přijala na stáž 
osobu z cílové skupiny, byla organizace Člověk v tísni, o.p.s. Bylo ji zajištěno 11 hodin stáže, v rámci kterých ji byly představeny služby, které organizace 
poskytuje a byla součástí procesu přípravy komunitní akce pro děti v lokalitě Husova, na které spolupracovali s dalšími neziskovými organizacemi, pracujícími v 
Přerově.

d) navýšit finanční prostředky na dotační program 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce o 
částku 4.200.000 Kč každoročně za účelem umožnění 

financování stáží.

Počet podpořených stáží. ÚVČŘ MLP každoročně
Z dlouhodobého hlediska není o stáže v rámci projektů v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce příliš velký zájem (viz bod 6.2. 
c)). Celkový rozpočet dotačního programu byl pro rok 2019 stanoven na 12.750.000 Kč. I přesto, že se jedná o meziroční snížení výše alokovaných prostředků 
o 250.000 Kč, byly všechny projekty, jež měly odpovídající kvalitu v rámci dotačního programu podpořeny.

Do roku 2020 se 
sníží počet mladých 

Romů (15-24 let), 
kteří nejsou 

zaměstnaní a 
neúčastní se 

vzdělávání ani 
odborné přípravy o 
1/5 oproti roku 2017.

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MPSV)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 6.3. - Podpora osob samostatně 
výdělečně činných a podnikání

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) podporovat mimo jiné rozvoj sociálního podnikání se 
zaměřením na chudé oblasti, například tam, kde žije 

vyšší počet příslušníků romské menšiny 

Počet podpořených projektů podporující 
rozvoj sociálního podnikání v chudých 

oblastech a oblastech, kde žije větší počet 
příslušníků romské menšiny

MPSV, MPO, 
MMR

MLP každoročně

V roce 2019 byly podpořeny 3 projekty v rámci OPZ:                                                                                                  CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010218,                                                                                                 
                                                                                                         CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011471,                                                                                                                     
                           CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014831.                                                                                                                                                                         
V IROP bylo k 31.12.2019 podpořeno 188 projektů sociálního podnikání za 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z toho 158 projektů za 500 mil. 
Kč je realizována na území obcí s rozšířenou působností, ve kterých se nalézá sociálně vyloučená lokalita. IROP nesleduje, jestli jsou projekty IROP 
realizovány v "chudých oblastech" nebo v oblastech "kde žije větší počet příslušníků romské menšiny", protože IROP nemá k dispozici teritoriální vymezení 
těchto oblastí.

Odhad počtu Romů zapojených do projektů 
podporující rozvoj sociálního podnikání v 

chudých oblastech a oblastech, kde žije větší 
počet příslušníků romské menšiny, na 
základě vzorku nebo v rámci evaluací 

relevantních výzev

Odhad počtu Romů zapojených do projektů podporující rozvoj sociálního podnikání v chudých oblastech a oblastech, kde žije větší počet příslušníků romské 
menšiny, na základě vzorku nebo v rámci evaluací relevantních výzev upozorňujeme, že takový odhad nemá IROP k dispozici, při budoucích evaluacích se 
pokusí na tyto odhady zaměřit.

Objem finančních prostředků ESIF na rozvoj 
sociálního podnikání a podporu OSVČ v SVL

MPSV, MPO, 
MMR

MLP každoročně

V roce 2019 byly v rámci OPZ podpořeny 3 projekty v celkové výši 12,57 mil. Kč.                                                                                                   Objem 
finančních prostředků ESIF na rozvoj sociálního podnikání a podporu OSVČ v SVL uvádíme, že v IROP bylo k 31.12.2019 podpořeno 188 projektů sociálního 
podnikání za 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z toho 158 projektů za 500 mil. Kč je realizována na území obcí s rozšířenou působností, ve 
kterých se nalézá sociálně vyloučená lokalita.                                                                                         MPO vytváří příznivé podnikatelské prostředí kontinuálně 
pro všechny podnikatelské subjekty. Zejména se jedná o cílené podpory pro malé a střední podniky z Operačního programu podnikáni a inovace pro 
konkurenceschopnost, v rámci kterého je do roku 2023 k dispozici bezmála 128 mld. Kč. Od roku 2018 program pokračuje II. Výzvou národního programu 
Záruka 2015 až 2023, v rámci které mohou MSP získat záruku za bankovní úvěr investičního či provozního charakteru až do výše 20 milionu korun na dobu až 
8 let a sociální podnikatele k zaručovanému úvěru i finanční příspěvek až do výše 500.000 korun.

b) při stanovení podmínek podpory podnikání vzít v 
úvahu také možnosti znevýhodněných žen a to například 

v oblastech sociálního podnikání 

Vznik analýzy/návrhu řešení a hodnocení 
možnosti stanovení podmínek podpory 

romských žen v oblasti podnikání
MLP MPSV/MPO každoročně Nebylo v roce 2019 realizováno.

Počet znevýhodněných romských žen 
podpořených z prostředků ESIF (v případě 

EFRR počet pracovních úvazků určených pro 
cílové skupiny), zejména v rámci SVL

MPSV, MPO, 
MMR

každoročně

Počet znevýhodněných romských žen podpořených z prostředků ESIF (v případě EFRR počet pracovních úvazků určených pro cílové skupiny), zejména v 
rámci SVL: Tento indikátor se v IROP nesleduje, při budoucích evaluacích se MMR pokusí na tyto počty zaměřit.

c) při zadávání veřejných zakázek uplatňovat, tam kde to 
je možné a účelné, podporu sociálního podnikání

Metodika a osvěta sociálně zodpovědného 
zadávání veřejných zakázek

MPSV, MPO, 
MMR

MLP každoročně

MMR v rámci vzdělávacího programu k veřejným zakázkám pravidelně v rámci svých školení upozorňuje na možnosti sociálně zodpovědného zadávání. Jako 
jeden ze vzdělávacích bloků je zavedeno samotné sociálně zodpovědné zadávání, na kterém spolupracuje MMR s MPSV. Zároveň se účastní jednání 
meziresortní pracovní skupiny, která se uplatňováním sociálně zodpovědného zadávání pravidelně a podrobně zabývá. Výstupy jsou uveřejňovány na 
speciálních stránkách k sociálně zodpovědnému zadávání www.sovz.cz.

Indikátor výsledku je 
totožný jako u 

specifického cíle 6.1  
(Snížení 

nezaměstnanosti 
Romů ve věku 15-64 

let o 10%).

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MPSV)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 7.1. -  Podpora nediskriminačního 
přístupu Romů k bydlení

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) sledovat a vyhodnocovat bariéry a diskriminační 
okolnosti, které brání Romům v přístupu k bydlení 

(zejména sociálnímu/obecnímu a k tržnímu nájemnímu) a 
dávat podněty k řešení kompetentním orgánům

Analýza dopadů nového systému sociálního 
bydlení na romskou menšinu a jiné zranitelné 

skupiny ohrožení diskriminací v přístupu k 
bydlení 

MLP každoročně

Odbor pro sociální začleňování při své činnosti analyzuje problémy bezdomovectví a bytové nouze ve spolupracujících obcí, včetně bariér jejich řešení a specifického 
postavení Romů. V roce 2019 vznikly analýzy zaměřené na problémy bydlení v Moravské Třebové, Valašském Meziříčí, regionu Vítkovska a Budišovska, které byly 
zaměřené na přípravu koncepcí bytové politiky těchto měst. Společným problémem je nedostatek bytového fondu obcí vůči počtu osob a domácností s problémy 
v bydlení nebo jeho koncentrace do omezeného počtu objektů (zvyšující se riziko segregace).  

Vyhodnocení účinnosti sociální práce ve 
vztahu k sociálnímu bydlení

MLP MPSV každoročně
V rámci projektu "Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“)  byla v roce 2019 
dokončena Metodika sociální práce v sociálním bydlení. Tato metodika je určena zejména pro pracovníky na obecních úřadech, v sociálních a dalších institucích, 
kteří pracují s klienty v sociálním bydlení. Metodika je jedním z výstupů zmíněného projektu, jehož součástí je také soustava evaluačních kritérií.

b) zohlednit při tvorbě koncepce sociálního a 
podporovaného bydlení a dalších opatření v této oblasti 

situaci romských rodin, především rodin s vícero dětmi, s 
respektováním východiska, že rodiny s dětmi by měly vždy 

bydlení v bytech, a že žádné dítě by nemělo vyrůstat na 
ubytovně

Vytvoření systému sociálního bydlení, zákon o 
sociálním bydlení

MLP MPSV, MMR

přijetím 
zákona o 
sociálním 

bydlení

V současné době v ČR neexistuje právní ukotvení dostupného a sociálního bydlení. Politiku bydlení má v gesci MMR, nicméně MPSV vidí svoji úlohu zejména v 
oblastech dotýkající se sociální problematiky, rodiny a sociálního zabezpečení. Z toho důvodu bude MPSV i nadále usilovat o přípravu legislativního ukotvení 
dostupného či sociálního bydlení. V prosinci 2019 byl do elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) zaslán do meziresotního připomínkového řízení 
materiál Koncepce dostupného bydlení České republiky 2019–2025. Tento dokument je aktualizovaným materiálem Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025. 
Mimo jiné Koncepce poukazuje na možná rizika problematického přístupu k bydlení (například z důvodu diskriminace či stereotypizace ze strany společnosti); 
zdůrazňuje potřebu standardních forem bydlení (tzn. mimo ubytovny a azylové domy) a zakotvení prostorových a kvalitativních standardů. 

Podpora bydlení v České republice, kterou stát přispívá středně příjmovým a nízko příjmovým skupinám osob k úhradě nákladů spojených s bydlením, je řešena 
v rámci nepojistných sociálních dávek poskytovaných do oblasti bydlení. Jedná se o jedinou přímou státní podporu v této oblasti. Základní, obecnou a nejvíce 
využívanou dávkou je příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Další více individuálně specifickou dávku představuje doplatek na bydlení ze systému 
pomoci v hmotné nouzi.  Tyto nepojistné sociální dávky poskytované do oblasti bydlení jsou nastaveny tak, že jejich příjemcům pomáhají uhradit náklady na bydlení. 
Primárně jsou podporovány standardní formy bydlení, tj. převážně byty, které jsou zkolaudované, resp. vhodné k bydlení. Pokud se jedná o další formy bydlení, jako 
jsou ubytovny či jiné než obytné prostory, může být do těchto substandardních forem bydlení dávka poskytnuta za předpokladu, že splňují standardy kvality bydlení, 
resp. hygienické standardy, jež jsou upraveny přímo v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, popř. jsou vymezeny pro 
ubytovací zařízení v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dávková 
podpora v oblasti bydlení tedy stabilně cíleně směřuje k tomu, aby byly podpořeny primárně standardní a výhradně vhodné formy bydlení.

c) ve všech připravovaných nástrojích podpory bydlení 
sledovat dopad na Romy a navrhovat úpravy kritérií a 

programů tak, aby Romové nebyli z podpory vylučovaní, 
vyhodnocovat dopad stávajících programů podpory bydlení 

na Romy a navrhovat úpravu jejich parametrů

Existence investiční podpory sociálního bydlení 
- IROP, Program podpora bydlení

MLP/KPSVL MPSV, MMR každoročně

MPSV ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku vypracoval Koncepci rodinné politiky (dále jen „Koncepce“), která byla 18. září 2017 schválena vládou 
České republiky na jejím zasedání. V roce 2019 byla vládě předložena Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2018 dle Usnesení vlády České republiky ze 
dne 18. září 2017 č. 654. V roce 2020 bude vládě předložena Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2019. Koncepce rodinné politiky se v rámci svých 
opatření věnuje i mladým rodinám či seniorům, pro které navrhuje opatření Podporu výstavby startovacích bytů pro rodiny. Dalším opatřením na bydlení pro mladé 
rodiny je Úprava podmínek podpory bydlení mladých rodin v rámci nabídky Státního fondu rozvoje bydlení. Jedná se o úpravu podmínek v programu „Úvěrový 
program na pořízení obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let (Program 600)“ vzhledem k nízkému využívání ve smyslu poskytnutí státních bezúročných 
půjček na zajištění bydlení, rekonstrukci a vybavení bytu pro rodiny s dětmi. Úpravou je myšleno zavedení státního programu poskytování bezúročných půjček pro 
rodiny s dětmi.                                                                                                                                                                                                                        
Existence investiční podpory sociálního bydlení - IROP, Program podpora bydlení: v IROP jsou u sociálního bydlení stanoveny cílové skupiny dle metodiky ETHOS, 
která nijak nezvýhodňuje cílové skupiny podle etnicity. IROP je v tomto směru přísně nediskriminační. Při budoucích evaluacích se MMR pokusí na tyto dopady 
zaměřit.                                                                                                                                                    K prosinci 2019 bylo v rámci KPSVL celkem 17 projektů 
výstavby, pořízení nebo rekonstrukce sociálních bytů s vydaným právním aktem, z toho jeden projekt se 2 bytovými jednotkami byl již ze strany ŘO IROP ukončen. 
Vzhledem k minimálnímu počtu ukončených projektů nelze dopady podpory IROP na Romy v této fázi vyhodnotit.

Vytvoření systému sociálního bydlení, zákon o 
sociálním bydlení a funkční opatření proti 

diskriminaci v bydlení v rámci tohoto opatření
MLP/KPSVL MPSV každoročně

MPSV je podle plánu legislativních prací vlády (schváleného 7. února 2018) spolugestorem věcného záměru a návrhu zákona o sociálním bydlení. V srpnu 2018 bylo 
rozhodnuto, že práce na věcném záměru zákona o sociálním bydlení nebudou prozatím pokračovat a MMR (které je gestorem věcného záměru) připraví nařízení 
vlády (dotačně-úvěrový program Výstavba). Ke konci roku 2019 byl změněn název připravovaného zákona o sociálním bydlení, nyní nově návrh zákona o dostupnosti 
bydlení (s termínem předložení vládě do prosince 2020). V rámci koncepční činnosti MPSV aktualizovalo Koncepci sociálního bydlení 2015-2025 (materiál byl v 
prosinci 2019 předložen do meziresortního připomínkového řízení pod názvem Koncepce dostupného bydlení 2019-2025).

OPZ - počet nových nebo inovovaných sociální 
služeb týkající se bydlení ve výzvách pro SVL 

MLP/KPSVL MPSV každoročně

Ve výzvě č. 52 vyhlášené v rámci KPSVL podpořeno 5 projektů (služeb) s realizací v roce 2019 a následujících. 

1) Do roku 2020 se o 
50% sníží výskyt 

diskriminace Romů v 
oblasti bydlení (v 

porovnání s daty FRA 
EU MIDIS 2011) 2) 

Počet romských 
domácností 

přestěhovaných 
z ubytoven do 

sociálního bydlení 3) 
Počet domácností (ze 
sociálně vyloučených 
lokalit obce/města i 

na úrovni ČR), které 
díky podpůrným 

programům získaly 
bydlení v sociálním 

bytě

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MLP)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 7.2. - Systematické odstraňování využití 
podstandardního bydlení, zejména ubytoven, pro 

účely trvalého bydlení

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) vyhodnotit realizované intervence v oblasti bydlení z 
hlediska dodržování základních standardů bydlení, 
funkčnosti, ale také práv dotčených osob zejména s 

ohledem na práva dětí

Analýza realizovaných intervencí a opatření. MLP MPSV, MMR každoročně

Uvedené aspekty jsou obsaženy v některých z výzkumů realizovaných odborem (Agenturou) pro sociální začleňování ve spolupracujících lokalitách. Tyto 
výzkumy ukazují na nedostatečnou prevenci ztráty bydlení a následně nepropojenost intervencí v rámci sociálních služeb (např. krizového ubytování 
v azylových domech) s obecním bydlením jako možným řešením bytové nouze. Při aktuálních kapacitách, vybavení a pravidlech využívání azylových domů 
jsou nejvíce ohroženy osob s mentálním postižním, osoby s duálními a psychiatrickými diagnózami, osoby se zdravotním postižením nebo osoby bez znalosti 
českého jazyka.  U některých uživatelů i části poskytovatelů byla ve výpovědích zřejmá jistá rezignace na hledání možností návratu do stabilního bydlení. 
Vzhledem k závažnosti těchto zjištění v dílčích lokalitách byla v roce 2019 zahájena průřezová analýza mapující funkčnost stávajících azylových domů při 
zajištění krizového bydlení.

b) zajistit, aby krizová pomoc a azylové domy pro rodiny 
s dětmi, které jsou ohroženy bezdomovectvím, 

respektovala princip nerozdělování rodin

Počet domácností, kterým byla poskytnuta 
krizová pomoc, a nedošlo k jejich rozdělení

MPSV (po 
přijetí zákona 
o sociálním 

bydlení)

MLP, MMR 
(dodá 

informace o 
podpořených 

sociálních 
bytech), 

obce, kraje

po přijetí 
zákona o 
sociálním 
bydlení 

každoročně

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je podle plánu legislativních prací vlády (schváleného 7. února 2018) spolugestorem věcného záměru a návrhu 
zákona. V srpnu 2018 bylo rozhodnuto, že práce na věcném záměru zákona o sociálním bydlení nebudou prozatím pokračovat a MMR (které je gestorem 
věcného záměru zákona) připravilo nařízení vlády, které mělo zajistit obcím v ČR dotační podporu na pořizování, výstavbu a rekonstrukce sociálního bytového 
fondu. Dotačně-úvěrový program Výstavba byl spuštěn v květnu 2019, zabývá se však pouze investicemi do bytového fondu a nikoli nezbytnou podporou 
sociální práce, která je z pohledu MPSV pro sociální bydlení nezbytná. Ke konci roku 2019 byl změněn název připravovaného zákona o sociálním bydlení, nyní 
nově návrh zákona o dostupnosti bydlení (s termínem předložení vládě prosinec 2020). MPSV je zároveň gesčním orgánem pro oblast sociální politiky, sociální 
práce (práce s lidmi v bytové nouzi, prevence ztráty bydlení atp.), sociálních služeb (noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty atp.) a sociálního 
zabezpečení (konkrétně příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Role těchto sociálních agend v systému sociálního bydlení 
není pouze podpůrná, ale je naprosto klíčová pro jeho fungování. Především sociální práce, ale také sociální služby, jsou nezbytnou součástí sociálního bydlení 
zejména u lidí v hluboké bytové nouzi, kteří řeší vícenásobné sociální a ekonomické problémy.

c) zajistit, aby při všech plánovaných intervencích v 
oblasti bydlení bylo přijímané opatření (program, projekt, 

podpora) předem vyhodnocen z hlediska možných 
segregačních a desegregačních dopadů ve vztahu k 

Romům a dalším menšinám v daném území

Vytvoření metodiky prevence rezidenční 
segregace (předcházení riziku segregace jak 

v rámci objektu, tak v rámci lokality)
MPSV, MMR MLP každoročně

Za MPSV splněno.                                                                                                                                                                                               Vytvoření metodiky 
prevence rezidenční segregace (předcházení riziku segregace jak v rámci objektu, tak v rámci lokality): v IROP je v sociálním bydlení povinné kritérium 
přijatelnosti "Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin" a "Projekt je umístěn v místě s dopravní obslužností.", dále je v podmínkách výzev 
stanoveno, že sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle územního plánu, sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, 
která nevede k segregaci cílové skupiny, pořízené či rekonstruované bytové objekty sociálního bydlení musí být umístěny v běžné zástavbě s občanskou 
vybaveností, v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava a že projekt sociálního bydlení musí naplňovat všechny požadavky na občanskou vybavenost."

Zvýšení počtu 
domácností ze SVL 

využívající 
standardní sociální 

nájemní bydlení o 20 
% do roku 2020

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MPSV, MLP, MMR)

není sledováno



Specifický cíl 8.1.- Zlepšení přístupu Romů k 
sociálním službám

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) při vytváření strategických dokumentů pro poskytování 
sociálních služeb na všech úrovních řízení zohledňovat 

situaci Romů, zejména těch, kteří žijí v tzv. sociálně 
vyloučených lokalitách, a monitorovat efektivními a 

dostupnými metodami podíl Romů, kteří byli začleněni do 
prováděných opatření 

Ve strategických dokumentech v rámci všech 
krajů a HMP je zohledněna situace Romů

MPSV MLP každoročně

MPSV vypracovalo ve spolupráci se zástupci Agentury pro sociální začleňování, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Komise pro sociálního 
začleňování materiál Strategie sociálního začleňování 2021-2030, který byl předložena vládě ČR a dne 20. ledna 2020 schválen usnesením č.55. Materiál se 
zaměřuje na problematiku přístupu ke vzdělání (problematika předčasných odchodů ze vzdělání, prostorová segregace ve vzdělání), zdravotní péči (omezená 
dostupnost zdravotní péče, problematika sociálně-zdravotního pomezí), bydlení (neexistence legislativního rámce) nebo zaměstnání.

MPSV pokračovalo v roce 2019 v realizaci systémového projektu financovaného z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života 
na úrovni krajů“. Cílem projektu je zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin, a tím podpořit či vytvořit na regionální úrovni příznivé 
podmínky pro fungování rodin. Výsledkem projektu by mělo být mimo jiné vytvoření základu systémového uchopení rodinné politiky na krajské a obecní úrovni a 
posílení spolupráce mezi kraji a obcemi, zlepšení koordinace místních a celostátních politik v oblasti rodinné politiky a slaďování pracovního a rodinného života 
prostřednictvím zavedení udržitelného systému monitoringu potřeb rodin, tvorby koncepcí rodinné politiky na krajské a místní úrovni a systematické spolupráce 
mezi MPSV a kraji a obcemi. Mezi dílčí cíle patří např. vytvoření celorepublikové platformy pro systémové řešení rodinné politiky nebo vytvoření regionálních 
platforem pro systémové řešení rodinné politiky v krajích. Realizace projektu byla prodloužena v důsledku rozšíření stávajících klíčových aktivit o činnosti 
zaměřené na zaměstnavatele do 31. 12. 2021. 

Počet obcí s rozšířenou působností, jejichž 
komunitní plány obsahují popis a analýzu 

potřeb příslušníků romské menšiny na celém 
území správního obvodu rozšířené 

působností.

MPSV MLP každoročně MPSV komunitní plány (jejich počty a obsah) nesleduje a z legislativních materiálů ani povinnost MPSV ke sledování komunitních plánů ORP neplyne.

b) zvyšovat a zachovat dostupnost sociálních služeb na 
celém území státu, především s ohledem na existenci 
chudých oblastí a tzv. sociálně vyloučených lokalit s 

vyšším zastoupením romských obyvatel

Kapacita podpořených služeb pro osoby, 
které lze označit za  Romy, na celkové 

kapacitě podpořených služeb      
MPSV MLP, kraje každoročně

Počet registrovaných sociálních služeb byl k 31.12.2019 305 s převažující cílovou skupinou  etnické menšiny a 383 s převažující cílovou skupinou sociálně 
vyloučené osoby. Kapacitu bohužel nelze u těchto služeb validně sdělit, jelikož se jedná o poměrně pestrý soubor služeb s ambulantní, terénní i pobytovou 
formou, přičemž v některých případech se kapacity uváděné v registru vztahují k lůžkům, v jiných případech ke klientům, případně pouze k počtu intervencí 
zaměřených na danou cílovou skupinu.                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         Zároveň MPSV v současnosti nemůže  poskytnout informace o celkové 
kapacitě podpořených sociálních služeb z dotace MPSV na podporu sociálních služeb, neboť konečné výsledky budou známy až po 31.3.2020.                                           

c) při realizaci komplexních programů rozvoje sociálních 
služeb v tzv. sociálně vyloučených lokalitách dbát na to, 

aby mezi příjemci pomoci byli přiměřeně zastoupeni 
příslušníci romské menšiny, a to i s ohledem na cíl 

zmenšovat rozdíly mezi většinovou populací a romskou 
menšinou a monitorovat dopad programů rozvoje 

sociálních služeb v tzv. sociálně vyloučených lokalitách 
na Romy

V komplexních programech rozvoje 
sociálních služeb je zohledněna situace 

Romů
MPSV MLP každoročně

Jedním z významných nástrojů prevence sociálně patologických jevů a sociálního začleňování je sociální práce. Pro účely prevence je primární výkon činností 
sociální práce sociálními pracovníky zařazenými do obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem, do úřadů obcí s rozšířenou působností, a metodiků 
sociální práce a prevence, zařazených do krajských úřadů. Ministerstvo práce a sociálních věcí činnost sociálních pracovníků zařazených v těchto uvedených 
úřadech podporuje metodicky a současně i finančně prostřednictvím účelové dotace určené krajským a obecním úřadům (mimo činností sociálně právní 
ochrany dětí). Tato účelová dotace byla zavedena novelou zákona o sociálních službách č. 254/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015. Cílem dotace je zajištění 
garance dostupnosti a kvality výkonu sociální práce v přenesené působnosti. Pro dotaci bylo v roce 2019 alokováno 400 mil. Kč. Jedním z kritérií při 
rozdělování alokovaných finančních prostředků je existence sociálně vyloučené lokality ve správním obvodu obce. MPSV v roce 2020 rozdělí 400 mil. Kč na 
podporu výkonu sociální práce na obecních a krajských úřadech, jak tomu bylo i v předchozích třech letech. Peníze bude možné opět využít zejména na 
dofinancování platů sociálních pracovníků, jejich materiální vybavení pro práci v terénu, na průběžné vzdělávání a supervize.

„Počet zájemců o 
poskytnutí sociální 
služby, kteří byli v 

obcích se SVL 
odmítnuti 

poskytovateli z 
důvodů uvedených v 
§ 91 odst. 2 písm. a) 

(poskytovatel 
neposkytuje sociální 

službu, o kterou 
osoba žádá) nebo 

písm. b) 
(poskytovatel nemá 

dostatečnou kapacitu 
k poskytování služby 
o kterou osoba žádá 
zákona) č. 108/2006 

Sb. o sociálních 
službách.“

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MPSV)

není sledováno



Specifický cíl 8.2. - Podpora sociálních a dalších 
služeb, zejména zdravotních, odpovídajících 
potřebám klientů (terénní práce v romských 

lokalitách, komunitní práce, nízkoprahové služby

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) cíleně podporovat poskytování sociálních a dalších 
služeb, které budou odpovídat potřebám klientů, včetně 

možných zvláštních potřeb některých skupin Romů,  
informování dalších subjektů o specifikách potřeb těchto 

klientů, kde je objektivně zjištěna (terénní práce v 
romských lokalitách, komunitní práce, nízkoprahové 

služby); 

Počet pracovníků sociálních služeb, kteří 
absolvovali kurzy akreditované MPSV v 
oblastech relevantních pro Roma, např. 

terénní práce, komunitní práce, a dalších 
služeb (nízkoprahové služby, asistenti 

prevence kriminality, zdravotní sociální práci) 
a možnostech jejich finanční podpory

MPSV MLP každoročně

Pro rok 2019 bylo evidováno 57 vzdělávacích programů s platnou akreditací pro sociální pracovníky, které se týkaly romské problematiky a dluhové problematiky. 
Z toho na specifika sociální práce s Romy a romskými rodinami bylo zaměřeno 9 akreditovaných kurzů, na dluhovou problematiku pak 48 kurzů.                                                                                                                                                
                                                                                                                  Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích v roce 2019 realizoval na téma 
dluhového poradenství dva workshopy, které se uskutečnily v Brně (14. 6. 2019) a v Ústí nad Labem (19. 9. 2019). Workshopů se účastnili především sociální 
pracovníci obecních úřadů, dále zástupci z krajských úřadů a z Úřadů práce ČR.

Počet projektů podpořených z prioritní osy 3 
„Mezinárodní spolupráce a sociální inovace“ 

OP Zaměstnanost zaměřených na tematickou 
oblast sociálního začleňování

MPSV MLP každoročně

V roce 2019 skončily projekty zaměřené na vězně ve výkonu trestu. Romská menšina tvoří v těchto zmíněných projektech více jak 1/3 podpořených osob. Jde o 
projekty „Změna je možná – chci změnu“, který byl zaměřený na vytvoření ekonomicky udržitelného byznysu modelu call centra firmy A-GIGA ve věznici Vinařice 
a který zároveň řeší sociální problém nízké zaměstnanosti a nekvalifikovanosti vězňů a tím i vysokého rizika jejich recidivy.  A projekt „Restart II“, který testoval 
nové řešení práce s osobami ve výkonu trestu a po jejich propuštění s cílem snížit recidivu.
V roce 2019 začal projekt „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ pilotně  testovat nový dlouhodobý terapeutický program s osobami ve výkonu trestu 
odnětí svobody jako řešení vysoké recidivy především u pachatelů násilné trestné činnosti.

a) přenést důraz z upravování sociálních služeb „na míru“ 
k navýšení kapacit a financí pro poskytování sociálních 

služeb s důrazem na podporu komunitní práce

Počet projektů zaměřených na rozvoj 
komunitní práce, zejména v rámci KPSVL

MPSV MLP každoročně

Za dostupnost sociálních služeb na svém území jsou dle § 95 zákona o sociálních službách zodpovědné kraje, které plánují rozvoj sociálních služeb a na základě 
toho vytváří síť sociálních služeb v samostatné působnosti. Rozvoj služeb a na to navázaná tvorba sítě se realizuje především s ohledem na skutečné potřeby 
zjištěné v území, nikoliv na vládní strategie. Sociální služba s důrazem na podporu komunitní práce není druhem sociální služby ve smyslu zákona o sociálních 
službách, tato data nelze tedy poskytnout.

V oblasti komunitní práce bylo podáno  do výzev KPSVL celkem 21 projektů ( k únoru 2020).

Z toho bylo 18 projektů schváleno (15x RCV, 3x RCS):

·       11 projektů v plné realizaci
o   9x RCV: Ostrava – Kunčičky (Osada Míru), Osoblaha, Moravský Beroun, Jeseník, 2x Brno (Tripitaka, z.s., IQ Roma servis, z.s.), Vítkov, Vsetín, Břeclav
o   2x RCS: Velké Hamry, Ralsko
·       1 projekt ve fyzické realizaci
o   1x RCV: Konice
·       2 žádosti o podporu doporučeny k financování s výhradou
o   2x RCV: 2x Moravská Třebová (Charita, město Moravská Třebová)* – oba projekty z MT nejsou zaměřené čistě jenom na komunitní práci
·       4 předčasně ukončené

o   3 ukončeny příjemcem (3x RCV: Krnov, Ostrava, Vítkov)
o   1 ukončen ze strany ŘO (1x RCS: Kolín)

 3 žádosti o podporu nesplnily podmínky věcného hodnocení (nebyly schválené)

·       1x RCZ: Jirkov
·       1x RCS: Písek
·       1x RCV: mikroregion Rozvodí

b) realizovat nadále programy Podpora terénní práce a 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a zajistit 

jim odpovídající finanční podporu

Počet projektů podpořených v rámci programu 
Podpora prevence sociálního vyloučení a 

komunitní práce
MLP VÚV každoročně

Po jednání Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce bylo doporučeno k podpoře 23 projektů 
v celkové výši 12.765.733 Kč. V rámci úpravy žádosti došlo u pěti organizací ke snížení dotace nad požadavek Komise v celkové výši 104.384 Kč a zároveň před 
vydáním rozhodnutí  dvě organizace (Český západ, o.p.s. – navrženo 386.027 Kč a Městská charita České Budějovice – navrženo 525.700 Kč) z dotačního 
řízení odstoupily. Finanční prostředky tak byly poskytnuty celkem 21 subjektům v celkové výši 11.749.622 Kč. 

Výše finanční alokace pro program Podpora 
prevence sociálního vyloučení a komunitní 

práce
MLP VÚV každoročně Pro rok 2019 byla alokace finančních prostředků 12.750.000 Kč.

Počet zaměstnanců financovaných 
prostřednictvím projektů podpořených z 
programu Podpora prevence sociálního 

vyloučení a komunitní práce

V rámci projektů financovaných z dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce bylo v roce 2019 financováno, při přepočtu na plné 
úvazky, 37,33 plných úvazků.

Počet klientů, kteří získali podporu 
financovaných prostřednictvím projektů 

podpořených z programu Podpora prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce

Realizované aktivity v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se dotkly celkově cca 9 700 osob. V komunitních projektech 
bylo v porovnání s doplňujícími aktivitami zapojeno více osob (,cca 9 000) jelikož komunitní práce primárně pracuje s cílem zapojení co nejvíce osob nejen z 
komunity, ale i dalších relevantních aktérů. Naopak projekty s doplňujícími aktivitami jsou zaměřeny spíše na přesněji definované užší cílové skupiny a jejich 
konkrétní problémy (cca 700). Práce je tak více individuální a cílená dle zaměření služby. 

c) podporovat programy prevence drogové závislosti a 
zapojit, kde je to místně možné a vhodné, do této činnosti 

příslušníky romské menšiny a romských organizací
Počet podpořených programů se zapojením 

romské menšiny 
MLP a MŠMT VÚV

2016, 2018, 
2020

V roce 2019 nebylo součástí vykazování.

Kapacita 
podpořených služeb 
poskytovaných v SLV

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MPSV)

Kapacita podpořených služeb (indikátor 6 70 01) byla 84 (maximální počet osob).



Specifický cíl 8.3. - Rovný přístup Romů ke 
zdravotní péči

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) rozpracovat do strategických dokumentů ministerstva 
zdravotnictví možnosti podpory pro zajištění dostupnosti 

zdravotní péče a služeb pro obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit

Strategické dokumenty MZ nebo dokumenty, 
na kterých MZ participuje obsahují opatření 
na snížení nerovného přístupu ke zdraví pro 

obyvatele SVL

MZ MLP každoročně

Pro zlepšení informovanosti romské komunity a komunity osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a snížení často obtížnějšího přístupu ke zdravotním 
službám MZ v roce 2019 projekt "Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova", jehož cílem je zvýšit dostupnost a efektivitu 
zdravotních služeb a především podporu preventivní zdravotní péče osobám bez přístřeší a osobám, které jsou ohroženy ztrátou přístřeší. Projekt  je zaměřen 
především na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v blízkosti velkých měst (nad 100 tis. obyvatel), kde dle dostupných dat žije nejméně 50 % Romů. 
Ordinace zahájí svoji činnost v rámci dotačního řízení od 1. března 2020. Současně byla připravována v roce 2019 nová výzva, zaměřená na lokality, ve kterých  
je problém dostupnosti zdravotní péče aktuální pro tuto cílovou skupinu. Výzva by měla být uveřejněna v únoru - březnu 2020 na internetových stránkách MZ.  

b) podporovat opatření, která v co největší míře zajistí, že 
klienti zdravotnických zařízení nebudou diskriminováni či 
znevýhodněni na základě příslušnosti k romské menšině

Počet a typ opatření uskutečněných s 
ohledem na specifický přístup k Romům ve 
zdravotnických zařízeních (výchozí stav: 0)

MZ AKČR každoročně

V rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2019 nebyl z tohoto dotačního titulu podpořen projekt, který by se přímo 
zabýval problematikou zdravého životního stylu ve vztahu k Romům, systematického zvyšování jejich zdravotní gramotnosti, ale byly podpořeny projekty, které se, 
byť i jen okrajově, dotýkaly problematiky zdravého životního stylu u osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Jednalo se o cca 14 
projektů např. o projekty „Poradna podpory zdraví“ v Ústí nad Labem, „Zdraví k - podpora zdraví pro děti hravě a zábavně 2“, „Čisté ručičky a zoubky - program 
hygiena rukou a zoubků pro nejmenší", „Krátké intervence v praxi“, „Zdravá školní jídelna V - centrum vzdělávání - komunikace o správné výživě směrem k 
žákům, pedagogům a rodičům apod.“ (celková výše dotační podpory všech uvedených projektů byla ve výši cca 3 643 200 Kč). Dále byl z dotačního programu 
MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v rámci preventivních aktivit na podporu zdravého životního stylu u osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených realizován projekt „Hrou proti AIDS“. 

c) rozpracovat a podporovat systematické a 
standardizované vzdělávání zdravotnických pracovníků 

na všech pozicích pro práci s etnickou menšinou 
(Romové), jako s osobami s odlišnou sociální a kulturní 

zkušeností; výuka by měla být standardizována, a to jak z 
hlediska obsahu, tak i z hlediska rozsahu, jakou by v 

rámci systematického vzdělávání zdravotnických 
pracovníků měla mít 

Aktivity pro zlepšení práce zdravotních 
pracovníků s ohledem na aktuální situaci a 

specifika Romů (výchozí stav: 0)
MZ (MŠMT) MLP každoročně

V případě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů platí, že MŠMT garantuje pregraduální výchovu, MZ pak pouze část postgraduálního vzdělávání, konkrétně 
specializační vzdělávání uvedených zdravotnických povolání (viz zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů). V materiálu uváděná vyhláška č. 187/2009 Sb. sice spadá do gesce MZ, nicméně touto vyhláškou byla implementována 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací tak, aby v rámci všech členských států EU bylo zaručeno během 
pregraduální výuky splnění minimálních požadavků (konkrétně stanovených v čl. 24 citované směrnice), a to za účelem výkonu povolání a případného uznávání 
kvalifikací v rámci EU. V souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o vysokých školách“), MZ na základě vyhlášky č. 187/2009 Sb. vydává pouze stanovisko týkající se potvrzení, zda absolventi budou oprávněni vykonávat 
zdravotnické povolání. Konečné rozhodnutí o akreditaci pregraduálních vzdělávacích programů (a tedy i jejich konkrétního obsahu) je v gesci akreditační komise 
MŠMT, respektive MŠMT, a řídí se zákonem o vysokých školách, který je rovněž v působnosti MŠMT. 
Ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je stanovenou povinností absolvovat teoretický 
kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“. Část tohoto teoretického kurzu je věnována právě oblasti etického chování a komunikace s 
pacientem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              Na základě podnětu MZ připravil a uspořádal IPVZ kurz „Problematika zdraví a 
nemoci bezdomovců v ČR“.  Z důvodu nezájmu nebyl kurz plánovaný na 25. 6. 2019 realizován, na kurz se přihlásili pouze pracovníci MZ.                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                              

MZ má k dispozici propracované vzdělávání 
lékařských i nelékařských zdravotnických 
pracovníků pro oblast přístupu k osobám s 

odlišnou sociální a kulturní zkušeností

MZ (MŠMT) MLP každoročně

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků se uskutečňuje v akreditovaných zařízeních, které jsou průběžně informovány o aktuálních požadavcích na 
vzdělávání. Přímo řízené organizace MZ (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) a Institut postgraduálního vzdělávání 
(IPVZ) jsou průběžně informovány a aktivně participují na vzdělávání a vytváření samotných vzdělávacích programů a akcí. Zdravotničtí pracovníci mají zahrnuty 
informace v oblasti problematiky vztahu mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty ze sociálně vyloučeného prostředí v dostatečné míře.  

d) podporovat prevenci onemocnění a zdravý životní styl 
ve vztahu k Romům, systematicky zvyšovat jejich 

zdravotní gramotnost, 

Uskutečněné aktivity zaměřené na prevenci 
onemocnění a zdravý životní styl (výchozí 

stav: 30 programů / ročně / 2.500 oslovených)
MZ MLP každoročně

Všechny vyhlášené dotační programy MZ v roce 2019 byly vyhlášeny bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, jazyk , víru, politické smýšlení, 
sociální původ či sexuální orientaci. Programů se tedy mohou zúčastnit a účastní i Romové. V roce 2019 bylo podpořeno MZ 14 projektů zaměřených na podporu 
zdraví. 

d) věnovat dostatečnou pozornost hodnocení efektivnosti 
těchto programů a jejich udržitelnosti

Provádění každoročního hodnocení aktivit 
zaměřených na prevenci nemocí a zdravý 

životní styl (výchozí stav: 0)
MZ MLP každoročně

Součástí podpořených projektů v rámci dotačních titulů MZ je i hodnocení přínosu, efektivity projektů. Veškerá opatření MZ směřují k podpoře zdraví obyvatel ČR 
a snahou je podporovat osoby ohrožené závažným onemocněním, které může přispět k sociálnímu vyloučení ze společnosti. Veškerá opatření MZ směřují k 
podpoře zdraví obyvatel ČR a snahou je podporovat osoby ohrožené závažným onemocněním, které může přispět k sociálnímu vyloučení ze společnosti. Akční 
plány v rámci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí zaměřené např. na celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, 
rozvoj zdravotní gramotnosti, správnou výživu a stravovací návyky, duševní zdraví aj. obsahují tzv. Logický rámec, který je vhodný pro identifikaci a analýzu 
problémů na straně jedné a definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou Logického rámce se připravovaný 
projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti. Uplatnění metodiky 
Logického rámce je důležité nejen ve fázi přípravy programu či projektu, ale je klíčovým nástrojem i pro jeho implementaci a hodnocení. Tvoří základ pro přípravu 
jednotlivých aktivit a rozvoj monitorovacího systému.

MZ podpořilo v období 2015-2020 
každoročně min. 2 aktivity zaměřené na 

prevenci nemocí a zdraví životní styl
MZ MLP 2020 V roce 2019 v rámci dotačních titulů MZ bylo podpořeno 14 projektů zaměřených na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.  

e) provádět výzkumy a šetření na základě vybraných 
indikátorů zdraví a zaměřené na zdravotní situaci Romů a 

determinanty zdraví ve srovnání s většinovým 
obyvatelstvem, podporovat publikování a rozšiřování 

jejich výsledků, a to nejenom mezi odborníky, ale i 
v médiích

Počet provedených výzkumů zaměřené na 
zdravotní situaci Romů a šíření jejich 

výsledků (výchozí stav: 2)
MZ MLP každoročně

Do konce roku 2018 byly personálně vytvořeny všechny krajské týmy budoucích Regionálních center podpory zdraví. Jejich doplňování, uzavíraní smluv o 
pronájmech prostor, nákup mobilních telefonů, příprava a vyhlášení výběrových řízení na vybavení center proběhlo v roce 2018 a probíhá v lednu až březnu 
2019. Druhé kolo kurzu mediátora podpory zdraví začne 29. 3. 2019 a bude otevřeno i zájemcům mimo mediátory podpory zdraví, např. budoucí realizátory 
programů. Nově je zaměstnáno 14 koordinátorů,  počet  mediátorů se blíží požadovaným 28 úvazkům s tím, že kraje Ústecký a Moravskoslezský mají mediátorů 
více - s ohledem na vyšší počet vyloučených lokalit, počet osob a předpokládané větší nerovnosti ve zdraví.
Příprava 66 programů: do konce roku byl vytvořen expertní tým odborníků, dokončeny byly první návrhy odborných východisek pro programy, v jejich precizování 
a doplňování se pokračuje v r. 2019 a současně se pracuje na konkrétní podobě programů. Mapování chování cílové skupiny -  osob  ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením bylo dokončeno v r. 2018 s přesahem do r. 2019 u některých regionálních týmů, vzhledem k jejich vytvoření až koncem roku. Mapování 
potřeb cílové  skupiny - terénní šetření probíhá v r. 2019 souběžně s tvorbou 66 programů. V roce 2018 nebyl podpořen projekt podpory zdraví "Snižování 
zdravotních nerovnosti v sociálně vyloučených lokalitách". Aktivity v tomto směru byly ze strany Státního zdravotního ústavu (SZÚ) omezené. Byly rozesílány 
zdravotně výchovné materiály z produkce Centra podpory veřejného zdraví SZÚ do škol ve vyloučených oblastech na jejich žádost. 

f) podporovat služby na sociálně zdravotním pomezí s 
cílem zajistit dostupnost těchto služeb

Realizace konkrétních aktivit akčního plánu 
Ministerstva zdravotnictví Zvýšení kvality, 

dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé 
a domácí péče dle schváleného 

harmonogramu do roku 2020

MPSV, MZ MLP, kraje každoročně
Zdravotní péče musí být dostupná pro všechny stejně, a to bez ohledu na jejich barvu pleti, pohlaví, náboženské vyznání či jiný důvod. Pro zvýšení dostupnosti 
služeb v následné, dlouhodobé a domácí péče a dostupnosti služeb na sociálně zdravotním pomezí MZ umožňuje každoroční růst úhrad těchto segmentů 
prostřednictvím tzv. "úhradové vyhlášky". 

Aktivity zaměřené na podporu a dostupnost 
služeb na sociálně zdravotním pomezí a 

případně existence nové právní úpravy služeb 
sociálně zdravotního pomezí

MPSV, MZ MLP, kraje  

Od dubna 2018 pracovala koordinační pracovní skupina Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví k nastavení služeb na sociálně-
zdravotním pomezí a zajištění péče, podpory a pomoci pro osoby, které potřebují tyto služby. Jejím cílem je vytvoření tezí systémových změn, jak legislativního, tak 
i nelegislativního charakteru, pro vytvoření podmínek pro kvalitní a efektivní fungování služeb na sociálně-zdravotním pomezí s cílem zajištění jejich dostupnosti 
na území České republiky.                                                                                                                        MPSV připravilo v roce 2019 a v lednu 2020 předložilo do 
meziresortního připomínkového řízení novelu zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. MZ připravilo v roce 2019  a v roce 2020 předkládá do meziresortního 
připomínkového řízení (únor/březen 2020) novelu zákona  372/2011 Sb. o zdravotních službách. Oba předkládané zákony  by měly položit základ propojení 
podmínek pro kvalitní a efektivní fungování služeb na sociálně-zdravotním pomezí.  

Do roku 2020 se 
sníží v SVL o 50% 

počet případů 
nerovného přístupu 
Romů ke zdravotní 

péči (bude 
provedeno šetření v 

roce 2017 a 
srovnávací v roce 

2020).

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2018 (MZ)

není sledováno



Specifický cíl 8.4. -  Podpora romských rodin v 
oblasti sociálně-právní ochrany

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2017 (MPSV)

Aktivity splněné v roce 2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Analýza stávajícího systému 
posuzování žadatelů o NRP v ČR, zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.;                        
• Analýza potřeb pěstounských rodin pečujících o děti se specifickými potřebami, zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.;
• Analýza situace příbuzenské pěstounské péče, zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.; 
• Analýza kvality příprav žadatelů o NRP; zpracovatel Institut projektového řízení, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aktivity splněné v roce 2018:                                                                                                              
                                                                                                      
• Analýza kvality vzdělávání žadatelů o NRP - dokončeno 2018, zveřejněno na www.pravonadetstvi.cz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aktivity splněné v roce 2019:                                                                                             
                                                                                     
• Doporučení pro přípravy a další vzdělávání zájemců o NRP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Návrh implementace systému 
průběžného vzdělávání a supervize lektorů PRIDE a jejich akreditace;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Populárně edukativní nástroje za účelem zjišťování názoru 
dítěte v systému sociálně-právní ochrany dětí na případné zajištění NRP (7 sešitů pro práci s dětmi ve věku 5 - 11 let, komiks pro děti ve věku 12 a metodický materiál pro pracovníky působící v systému péče o ohrožené děti zaměřený na aplikaci těchto nástrojů v praxi;                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kampaně zaměřené na získání nových zájemců o poskytování pěstounské péče a vznik informačních materiálů pro 
potenciální zájemce představující informace o NRP;                                                                                                                                                                                                                           • Pilotní ověřování pomocných nástrojů zaměřených na vlastní zprostředkování NRP a zpracování výstupů pilotáže do Manuálu postupů pro 
zprostředkování NRP, jenž zahrnuje 8 pomocných nástrojů využitelných pro pracovníky zapojené o procesu zprostředkování;                                                            • Manuál obsahující doporučení pro zprostředkování NRP pro krajské úřady s názvem ""Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči - příklady dobré praxe"" 
(výstup obsahuje doporučení na uskutečňování kampaní na oslovování zájemců o NRP, souhrn zahraniční dobré praxe na poli oslovování zájemců o NRP, popis přípravy akcí zaměřených na propagaci NRP);                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               • Návrh systémových opatření výkonu a podpory příbuzenské pěstounské péče    

Dílčí cíl byl v roce 2019 plněn prostřednictvím klíčové aktivity 4 (dále jen „KA č. 4) projektu MPSV  „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany“, který byl v tomto roce ukončen. KA č. 4 „Rozvoj náhradní rodinné péče " směřovala k profesionalizaci pěstounské péče a k zefektivnění 
zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“) mimo jiné i ve vztahu k dětem se specifickými potřebami, mezi něž patří i  romské děti. Cílem bylo 
stanovit kritéria kvality jednotlivých fází procesu zprostředkování NRP, na kterých se podílejí sociální pracovníci, psychologové či pracovníci zajišťující 
doprovázení při výkonu pěstounské péče. Do aktivity bylo zapojeno 8 krajů ČR.  
Aktivita zahrnovala 5 dílčích podaktivit: 
1) Pilotní ověření nastavení předpokladů pro přijetí dítěte do rodiny; 
2) Návrh kritérií kvality příprav na přijetí dítěte do pěstounské péče nebo osvojení a dalšího vzdělávání pěstounů; 
3) Nové postupy v procesu zprostředkování NRP a podpory pěstounských rodin pečujících
o děti se specifickými potřebami; 
4) Analýza situace příbuzenské pěstounské péče; 
5) vzdělávací program "Specifika péče v náhradní rodinné péči". 
Jednotlivé dílčí aktivity tvoří jako komplex indikátor výstupu.                                                                                                                                  MPSV v rámci 
dotací ze státního rozpočtu, ale i prostředků z ESF financuje provoz sociálních služeb, služeb pro rodiny a seniory bez ohledu na národnostní příslušnost. 
Služby jsou mimo jiné zaměřeny na osoby ohrožené na trhu práce, ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené a jejich integraci. 

Cílem podpory jsou převážně rodiny, ať funkční, v rámci kterých je zájem působit preventivně a předcházet tak problémům, tak rodiny se zhoršenou situací, v 
rámci kterých je třeba řešit problémy (chudoba, nezaměstnanost, domácí násilí, náročnost péče, mezilidské vztahy, rodiny a senioři bez domova). V rámci 
dotačních titulů na podporu rodin a seniorů jsou podporovány neziskové organizace, které nabízejí aktivity směřující jak k obecnému zvyšování rodičovských 
kompetencí, tak k řešení konkrétních problémů skrze osvětu, vzdělávání či konkrétní právní, psychologické či sociální poradenství. 

Odbor 25 MPSV realizuje každým rokem národní dotační titul (dále jen „NDT“) Rodina. Cílem tohoto programu je podpora služeb pro rodinu preventivního a 
podpůrného charakteru. Tyto služby by měly posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při 
harmonizaci práce a rodiny. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů). V roce 2019 činila celková alokace 
uvedeného dotačního titulu 96,5 mil. Kč.
 
NDT je rozdělen do dvou dotačních oblastí. V první dotační oblasti – Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství – je hlavním cílem posílit 
rodičovské kompetence, zkvalitnit rodinné vztahy, poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení a 
předcházet jeho případnému prohlubování. Podporovány jsou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině, zároveň jsou tyto aktivity 
cílené nejen na úzce vymezenou skupinu rodin, ale na všechny rodiče a děti. V druhé dotační oblasti – Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD – je 
hlavním cílem podporovat přímou práci s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené zejména na rozvoj metod přímé práce s dětmi při řešení případů 
dětí a rodin, které jsou v agendě SPOD (výjimku tvoří aktivity pro osvojitelské rodiny a biologické děti pěstounů).

každoročněMPSV

Do roku 2020 se 
zvýší podíl romských 

dětí, jimž bude 
zprostředkována 
náhradní rodinná 

péče, o 2%.                                                                                            

Soubor opatření (osvěta, metodika…) pro 
potenciální žadatele o náhradní rodinnou péči 
tematicky zaměřený na specifika péče o děti 
z odlišného sociokulturního prostředí, které 

jsou ohrožené předsudky a nerovným 
přístupem, který by v důsledku měla zvýšit 
šance těchto dětí na umístění do náhradní 

rodinné péče

a) učinit opatření, aby všechny děti bez rozdílu měly 
stejný přístup k osvojení a ke svěření do pěstounské 
péče;  zajistit adekvátní odbornou přípravu žadatelů o 
náhradní rodinnou péči tak, aby se mohli stát osvojiteli 
nebo pěstouny vhodnými i k přijetí romského dítěte do 

rodiny



Specifický cíl 9.1.  Soulad právních předpisů a jejich 
provádění se zákazem diskriminace

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) monitorování legislativního i nelegislativního procesu 
z hlediska dodržování zákazu diskriminace při výkonu 
veřejné moci státem se specifickým zřetelem k situaci 

Romů

Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny MLP VOP každoročně
V roce 2019 se ochránkyně zabývala 58 podněty,  ve kterých lidé namítali diskriminaci z důvodu rasy či etnického původu (43 podnětů) nebo národnosti (15 
podnětů). V rámci původní působnosti vymezené úvodními ustanoveními zákona o veřejném ochránci práv ochránkyně neřešila žádný podnět spojený s 
problematikou národnostních menšin.

Soulad vládních politik a opatření se 
zákazem diskriminace, zajištění rovného 

uplatňování základních práv a svobod v ČR 
ve vztahu k Romům a dalším ohroženým 

skupinám

MLP VOP každoročně

VOP zaslala stanovisko k výkonu rozsudku ESLP ve věci D.H., ve kterém upozornila na některé aspekty, které mohou mí vliv na implementaci tohoto 
rozhodnutí (u romských dětí je ve srovnání s těmi neromskými ještě stále téměř dvanáctkrát vyšší pravděpodobnost, že se budou vzdělávat v programech pro 
žáky s LMP, vzdělávání romských dětí v segregovaných školách...). Stanovisko je zde https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/7066. VOP také využívala svého 
oprávnění připomínkovat právní předpisy v případech, kdy mohly mít nepříznivý dopad na Romy. Připomínky uplatnila například k novele vyhlášky č. 27/2016 
Sb.(vzdělávání ve speciálních školách zřízených pro žáky s mentálním postižením i žákům s jiným znevýhodněním), celé znění připomínek je zde 
https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6466. Dále VOP uplatnila také připomínky k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 
2019–2023 (podle názoru VOP záměr opomíjel téma segregace romských dětí ve vzdělávání, v rámci této obecné výtky uplatnila VOP několik konkrétních 
připomínek). Dále uplatnila připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu činnosti pedagogických 
pracovníků, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (mimo jiné připomínka ke 
stanovení přesného rozsahu činnosti - podle VOP může mít nepříznivý dopad na žáky z odlišného kulturního prostředí a žáky s jinými životními podmínkami). 
VOP uplatnila také připomínky k návrhům změn vyhlášky č. 14/2005 Sb. (maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga ve 
speciální mateřské škole/třídě), a 27/2016 Sb. (neposkytování některých podpůrných opatření ve speciálních školách/třídách).VOP uplatnila také připomínky k 
návrhu zákona o přídavku na bydlení (č. j. předkladatele MPSV-2019/248918-510) a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o přídavku na bydlení
(č. j. předkladatele MPSV-2019/248918-510). V těchto připomínkách VOP mimo jiné poukazovala na riziko dalšího zadlužování a prohlubování chudoby, což 
může vést až k odnětí dítěte z rodiny ze sociálních důvodů. Některé z principů návrhu považovala VOP za nežádoucí, neboť jdou proti smyslu sociální pomoci, 

 jímž je sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.                                                                     

b) monitorování legislativních i nelegislativních aktivit 
územně samosprávných celků z hlediska dodržování 

zákazu diskriminace při výkonu samostatné i přenesené 
působnosti

Informace ve Zprávě o stavu romské menšiny
MLP, MV, 

další dotčená 
ministerstva

kraje, 
statutární 

města
VOP každoročně

Připomínkování strategických a koncepčních dokumentů a jejich soulad zejména se Strategií romské integrace do roku 2020 je uplatňován prostřednictvím 
krajských koordinátorů pro romské záležitosti, jež jsou součástí krajských úřadů a zároveň jsou metodicky vedeni Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny. Dále se na připomínkováno podílí také VOP (viz body 9.1. a) a c)).

Zajištění souladu politik a opatření územně 
samosprávných celků se zákazem 

diskriminace 

MLP, MV, 
další dotčená 
ministerstva

kraje, 
statutární 

města
VOP každoročně

VOP dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem vnitra, zejména v oblasti pravidel pro přidělování obecních bytů či školských obvodů. Zjistí-li VOP při své 
činnosti, že některá obec stanovila obecně závaznou vyhláškou školské obvody tak, že to vede či může vést k segregaci romských dětí ve vzdělávání, předává 
VOP tuto věc Ministerstvu vnitra k provedení úkonů dozoru. Stejně tak postupuje VOP v případech, kdy obec využívá pro přidělování obecních bytů pravidla, 
která jsou v rozporu s antidiskriminačním zákonem, případně jiným právním předpisem (například když obec znevýhodňuje při přidělování bytů osoby pobírající 
některé sociální dávky apod.). V roce 2019 probíhala komunikace mezi VOP a MV ohledně některých předaných kauz. Námitku diskriminace v oblasti obecního 
bydlení hodnotila VOP také na základě některých podnětů, například zde https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/7720. V roce 2019 realizovala VOP také 
výzkum na téma obecního bydlení a vyhodnocení pravidel pro přidělování obecních bytů z pohledu práva na rovné zacházení. Některá pravidla mohou mít 
nepříznivý dopad na Romy žijící v sociálním vyloučení (např. znevýhodňování osob pobírajících sociální dávky, podmínka bezdlužnosti...). Výzkumná zpráva 
bude v nejbližších dnech dostupná zde https://www.ochrance.cz/diskriminace/vyzkum/.                                                                                                                                  
            Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra (dále jen „OVSDK“) posuzoval v roce 2019 zákonnost 4 189 obecně závazných vyhlášek a 7 
923 jejich návrhů. Při jejich posouzení v rámci abstraktní kontroly zákonnosti nezjistil, že by obce přímo diskriminovaly některou skupinu občanů z důvodu rasy, 
národnosti či etnika. Nicméně OVSDK v uplynulém roce pokračoval na základě podnětu Veřejné ochránkyně práv (dále jen „VOP“) v šetření postupu města 
Bohumín při nastavení spádových obvodů základních škol na území města.  V obdrženém podnětu bylo namítáno, že obecně závazná vyhláška (dále jen 
„OZV“) města Bohumín č. 2/2015 je diskriminační v přístupu vůči dětem z romských rodin, kdy vytváří nerovné podmínky v jejich přístupu ke vzdělávání, neboť 
jedna konkrétní základní škola je školou segregovanou, kterou navštěvují téměř výlučně romští žáci.                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                     V rámci plnění úkolů stanovených Akčním plánem Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 
provádí OVSDK posuzování zákonnosti pravidel (zásad) pro přidělování obecních bytů. Pravidla pro přidělování obecních bytů, zjištěná v rámci kontrolní 
činnosti Ministerstva vnitra nebo na základě podnětu, jsou posuzována po obsahové stránce z pohledu případné diskriminace a možnosti omezení přístupu k 
bytům. Důležitým aspektem celé problematiky je skutečnost, že obce nemají povinnost vydat pravidla pro přidělování obecních bytů. Celkem bylo v roce 2019 
Ministerstvem vnitra zjištěno 49 pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví obce. Podotýkáme, že v roce 2019 byla rovněž dořešena veškerá bytová pravidla 
zjištěná v roce 2018.

c) zkoumání dopadu vládních politik na národnostní a 
etnické menšiny, především Romy, a jiné skupiny 

ohrožené diskriminací a sběr relevantních dat

Odborné metodiky pro sběr dat a uplatňování 
pozitivních opatření v jednotlivých sektorech

MLP VOP každoročně

VOP od roku 2019 vede samostatně statistiky podnětů na diskriminaci z důvodu romské etnicity (v dřívějších statistikách VOP byl evidován pouze obecně 
diskriminační důvod "etnicita", jak je uveden v antidiskriminačním zákoně, s ohledem na situaci v České republice začala VOP monitorovat zvlášť právě 
stížnosti na diskriminaci z důvodu romské etnicity). Pokud jde o sběr etnických dat, VOP opakovaně na základě dotazů veřejnosti vysvětluje důležitost sběru 
etnických dat pro monitorování, jak je naplňováno právo na rovné zacházení, zejména ve vzdělávání v souvislosti s výkonem rozsudku ESLP ve věci D. H.

1) Žádné opatření 
veřejné moci nemá 
za následek přímou 

či nepřímou 
diskriminaci Romů a 
dalších ohrožených 
skupin 2) Zajištění 
rovného přístupu 

všech osob k 
základním právům a 
svobodám (dle zpráv 

VOP)

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 (MLP)
Žádné z opatření veřejné moci nemá za následek přímou či nepřímou diskriminaci Romů a dalších ohrožených skupin.

KVOP upozorňuje na trvající segregaci romských dětí v přístupu ke vzdělání.



Specifický cíl 9.2. - Pomoc a ochrana obětí 
diskriminace 

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) vytvoření systému přístupné bezplatné či finančně 
dostupné právní pomoci

Zvyšující se počty poskytovatelů právní 
pomoci v jednotlivých regionech ČR, počty 

žádostí o právní pomoc a způsob jejich 
vyřízení. Počty případů poskytnuté právní 

pomoci v jednotlivých soudních a správních 
řízeních .

MS každoročně

Dnem 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony. Podle § 
18a, jenž byl do zákona o advokacii doplněn shora uvedeným zákonem č. 258/2017 Sb., má žadatel, jež splňuje daným ustanovením předepsané podmínky, právo 
na to, aby Česká advokátní komora určila advokáta k poskytnutí právní porady. Podle § 18c téhož zákona pak má žadatel právo, aby mu Česká advokátní komora 
určila advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby.  

Na základě legislativního plánu vlády schválit 
návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s rozšířením státem zajištěné 
právní pomoci

MS každoročně Dne 1. 7. 2018 nabyl účinnosti shora uvedený zákon č. 258/2017 Sb., jímž došlo k rozšíření státem zajištěné právní pomoci (viz výše).   

Posílení sítě poskytovatelů právní pomoci, 
která bude pokud možno rovnoměrně 

rozprostřená po celém území státu (Ideální by 
byl minimálně jeden poskytovatel pomoci na 

základní úrovni odborného poradenství v 
každém „okresním“ městě)

MS každoročně
Daná problematika rovněž souvisí s výše uvedenou novelou zákona o advokacii, provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Přijatá právní úprava vede k jednodušší 
časové i místní dostupnosti právní pomoci, když poskytování právní pomoci svěřuje advokátům, jež mají sídla po celé republice.   

b) snížení soudních poplatků u antidiskriminačních žalob 
na 1.000 Kč

Příslušná legislativní změna vedoucí ke 
snížení soudních poplatků u 

antidiskriminačních žalob na 1.000 Kč
MS 2016

Uvedené opatření bylo realizováno v roce 2017, když  15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Tímto zákonem byl rovněž novelizován zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když do přílohy zákona – sazebníku soudních 
poplatků – byla, mimo jiné, doplněna položka č. 40, jež stanovuje soudní poplatek „za návrh na zahájení  soudního řízení ve věcech ochrany před diskriminací“  ve 
výši 1 000,- Kč. Uvedená právní úprava nabyla účinnosti dnem 30. září 2017. 

c) vzdělávání soudců, státních zástupců, advokátů, 
zapsaných mediátorů a státních úředníků a úředníků 

samospráv v antidiskriminačním právu

Počet školení pro soudce, státní zástupce a 
další osoby, působící v justici o 

antidiskriminačním právu a jeho praktickém 
uplatňování

MS VOP každoročně

Justiční akademie vypsala seminář Úvod do romistiky, kterého se zúčastnilo 34 zájemců. Soudci a státní zástupci a další osoby působící v justici mají v oblasti 
antidiskriminačního práva možnost účastnit se mezinárodních seminářů, nabídka Justiční akademie zahrnuje v této oblasti mezinárodní vzdělávací akce pořádané 
Justiční akademií ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN) a s Akademií evropského práva (ERA). Justiční akademie realizuje ve spolupráci s ERA 
dva mezinárodní projekty („EU Anti-discrimination Law“ a „EU Gender Equality Law“), které se přímo zaměřují na problematiku diskriminace a formou rozboru 
vybraných soudních rozhodnutí cílí na procesně a hmotně právní otázky antidiskriminačního práva, zejména diskriminační důvody a formy diskriminace, 
antidiskriminační zákony a další předpisy obsahující zákaz diskriminace, diskriminace s oblasti práce a zaměstnání a rovnost žen a mužů. Ve spolupráci s EJTN 
proběhly v 2019 semináře zabývající se diskriminací na základě rasy, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání a sexuální orientace. Přehled vzdělávání 
Justiční akademie za rok 2019 – oblasti týkající se extremismu, hate crime a rasové diskriminace: 1) 20. 2. 2019 (Praha) jeden jednodenní společný seminář pro 
zástupce státního zastupitelství, soudů, Policie ČR, Vězeňské služby, PMS na téma „Detekce radikalizace“ - 53 účastníků; 2) 14. 5. 2019 a 15. 5. 2019 (Praha) + 20. 
11. 2019 a 21. 11. 2019 (Olomouc)  čtyři  jednodenní semináře věnované problematice cybercrimi  na téma „Kybernetická  kriminalita – zneužívání IT prostředků při 
páchání trestné činnosti“ - 44 účastníků, 3) 14. 11. 2019 (Praha) jeden jednodenní seminář „Kyberkriminalita. Nenávistné projevy na sociálních sítích“ -74 
účastníků,4) 10. 6. 2019 – 12. 6. 2019 (Přední Labská),  třídenní školení trestních soudců v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové a jeho pobočky v Pardubicích, 
„Trestné činy z nenávisti, extrémistické projevy, radikalismus osob hlásících se k islámu“. - počet účastníků: 50; 5) • dva odborné jazykové kurzy v Omšenie, 
Slovenská republika (v rámci EJTN - ve spolupráci s Justiční akademií Slovenské republiky) v anglickém a německém jazyce, zaměřené mimo jiné i  na 
problematiku „Trestná činnost z nenávisti a extremismus“ - počet účastníků 10+3. 

VOP se dlouhodobě věnuje problematice nenávistných projevů. Na aktivity v této oblasti navázala VOP také v roce 2019, kdy organizuje vzdělávací program ke 
zločinům z nenávisti pro státní zástupce (Prosecutors and Hate Crimes Training, PAHCT), do kterého se rozhodlo zapojit i Nejvyšší státní zastupitelství ČR. 
Podrobnější informace o vzdělávacích programech, které ODIHR organizuje pro své členské státy, jsou na jeho webových stránkách.  Spolu s Ústavním soudem a 
Nejvyšším státním zastupitelstvím uspořádala VOP celodenní odbornou konferenci „Nenávist na internetu“. Určena byla zejména pro policisty, státní zástupce a 
soudce a probírali na ní související aktuální problémy a výzvy. Pro soudce a soudkyně (mimo jiné) byla ale určena konference v Senátu k 10 letům 
antidiskriminačního zákona, kde vystupovali také oběti diskriminace či jejich zástupci – jedním z prezentovaných případů bylo také nepřijetí romských dětí do 
základní školy. 

Počet ročně proškolených soudců, státních 
zástupců, čekatelů, asistentů, vyšších 
soudních úředníků a dalšího justičního 

personálu

MS VOP každoročně

V rámci shora uvedeného semináře Úvod do romistiky bylo proškoleno celkem 34 osob, seminářů s mezinárodní účastí se zúčastnilo 11 osob. Školení pro zapsané 
mediátory Justiční akademie nepořádá, protože jí to nevyplývá ze zákona.                                                                      Doporučení pro advokáty zastupující oběti 
diskriminace: Pro advokáty jsme zpracovali doporučení, které by jim mělo při zastupování oběti diskriminace pomoci.V doporučení VOP shrnuje naši dosavadní 
spolupráci s advokáty a advokátkami a prezentuje výsledky výzkumu, v němž jsme se vybraných advokátů a advokátek ptali na jejich zkušenosti z diskriminačních 
sporů. Na základě těchto poznatků jsme sestavili seznam třinácti rad pro efektivní zastupování oběti diskriminace. Doporučení dále obsahuje také přehled užitečných 
zdrojů z oblasti antidiskriminačního práva. Doporučení je dostupné zde https://ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/40-2019-DIS-
LK_Doporuceni_Zastupovani_obeti_diskriminace.pdf. Doporučení jsme představili na semináři pro advokáty a advokátky pořádaném ve spolupráci s Pro bono aliancí. 
Na semináři zazněly příspěvky o antidiskriminační judikatuře a vybraní advokáti pohovořili o svých zkušenostech se zastupováním oběti diskriminace. Účastníci se 
tak dozvěděli praktické informace například o situačním testování, mimosoudním řešení sporů či roli médií v diskriminačních kauzách. Více informací o semináři je 
také zde https://advokatnidenik.cz/2019/09/25/advokati-zastupujici-obeti-diskriminace-sdileli-sve-zkusenosti-na-seminari-s-ombudsmankou/. 3) Spolupráce Pro bono 
aliancí: V rámci dlouhodobého partnerství VOP s Pro bono aliancí jsme se i v roce 2019 soustředili na vzdělávání advokátů a advokátek, kteří bezplatně poskytují 
právní pomoc obětem diskriminace bez nároku na odměnu. Lektorovali jsme celkem čtyři semináře na tato témata:
- Antidiskriminační judikatura 2018
- Diskriminace při poskytování zdravotní péče
- Zastupování oběti diskriminace
- Právem proti diskriminaci

Antidiskriminačním zákon je obsažen v příloze 
č.1 prováděcí vyhlášky č. 162/2015 Sb. k 

zákonu o státní službě č. 234/2014 Sb. mezi 
právními předpisy, jejichž znalost lze v rámci 

obecné části úřednické zkoušky ověřovat

MV ve 
spolupráci s 
příslušnými 
služebními 

orgány

2020

Nebylo doposud provedeno. V této souvislosti upozorňuje Kancelář náměstka MV pro státní službu, že ve výčtu právních předpisů k obecné části úřednické zkoušky 
uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů, není antidiskriminační zákon uveden. V 
současné době ani nepovažujeme za opodstatněné, aby byl právní rámec obecné části úřednické zkoušky dále rozšiřován. Na předmětnou problematiku zákazu 
diskriminace je možné pokládat zkušební otázky v rámci obecné části úřednické zkoušky pouze v rozsahu pokrytém Ústavou České republiky, Listinou základních 
práv a svobod, občanským zákoníkem a zákoníkem práce, případně v rámci Etického kodexu státního zaměstnance. Výše uvedený indikátor výstupu je tedy 
(dlouhodobě) v rozporu se skutečností, resp. s právní úpravou. Předmětný indikátor výstupu rovněž neodpovídá znění příslušného dílčího cíle. Úřednická zkouška se 
nevztahuje na úředníky samospráv (zde je zkouška zvláštní odborné způsobilosti) a tím méně na vzdělávání soudců, státních zástupců a advokátů.
Antidiskriminační zákon může být zkoušen v rámci některých zvláštních částí úřednické zkoušky, neboť je začleněn ve výčtu příslušných právních předpisů např. v 
oboru státní služby „Zaměstnanost“ či „Lidská práva“ (viz příloha č. 2 vyhlášky č. 162/2015 Sb.).

Školení pro státní zaměstnance o 
antidiskriminačním právu a jeho praktickém 

uplatňování

MV ve 
spolupráci s 
příslušnými 
služebními 

orgány

každoročně

Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu) odpovídá pouze za systém vzdělávání, nikoliv za konkrétní specifické vzdělávání. Otázky související s antidiskriminací 
mohou být vzdělávány v rámci průběžného vzdělávání, které je vázáno přímo na vykonávaný obor státní služby. Za výše uvedené však nemůže odpovídat MV jako 
gestor uvedeného dílčího cíle. Pokud by však předkladatel požadoval plošné proškolení v problematice antidiskriminace, nabízí se pouze možnost vzdělávání v rámci 
vstupního vzdělávání úvodního. Dle čl. 6 odst. 3 písm. g) služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2019, kterým se stanoví Rámcová 
pravidla vzdělávání ve služebních úřadech, je problematika diskriminace v obecném slova smyslu v obsahu vstupního vzdělávání úvodního již zmíněna. Konkretizace 

 tohoto vzdělávání včetně časového rozsahu, formy a metod vzdělávání je však ponechána na samotném služebním úřadu. 

d) rozšíření oprávnění a posílení kapacit Veřejné 
ochránkyně práv jako orgánu pro rovné zacházení a 

ochranu před diskriminací

Legislativní změna vedoucí k posílení práv a 
kapacit VOP

MLP VOP každoročně V roce 2019 nedošlo k legislativní změně v oblasti posílení práv a kapacit VOP.



Specifický cíl 9.3. - Tolerantní společnost respektující 
svou diversitu a umožňující rozvoj všem svým 

složkám

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) pokračování ve vzdělávání žáků a studentů k větší 
toleranci a respektu k odlišnosti 

Počet kurzů a výukových modulů připravené 
seznámit žáky s otázkou tolerance k jinakosti 

a s životem menšinových komunit. 
MŠMT MLP, VOP každoročně

S cílem zvýšit odbornou podporu pro pedagogické pracovníky školy při začleňování romských dětí (dětí s odlišnými kulturními a životními podmínkami) do 
základního vzdělávání a také vedení žáků k větší toleranci a respektu k odlišnosti nabízí NPI ČR akreditované vzdělávací programy v systému dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):
1. Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu
2. Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na základních a středních školách
3. Dítě se sociokulturní odlišností v naší škole 
4. Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva
5. Kulturní relativismus jako vnímání odlišných kultur v české společnosti
6. Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na základních a středních školách  
7. Začleňujeme žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné základní škole
8. Vliv etické výchovy na kvalitu vzdělávání a školní klima
9. Práce s heterogenní třídou 
10. Úvod do problematiky extrémismu

Téma výchovy k toleranci a rovnému 
zacházení je akcentováno v jednotlivých 

předmětech jako občanská výchova, 
společenské vědy apod. zavedení určitých 
standardů pro informování o menšinách, 
aplikace doporučení, úpravy v etických 

kodexech apod. 

MŠMT MLP, VOP každoročně

V RVP ZV je zařazena multikulturní výchova jako průřezové téma. Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostmi různých kultur, jejich 
tradicemi a hodnotami. Analýza obsahu jednotlivých vzdělávacích oblastí i průřezových témat je v současné době součástí přípravných prací směřujícím k 
revizím rámcových vzdělávacích programů. VOP uspořádala kulatý stůl Vzděláváním k toleranci, na němž jsme se zástupci z řad pracovníků Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, neziskových organizací či s řediteli škol a krajskými školskými koordinátory prevence diskutovali o vzdělávání týkajícím se 
nenávistných projevů na školách. Více informací zde https://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/archiv-vzdelavacich-
akci/?tx_odcalendar%5Buid%5D=291&cHash=628c2e76231b3136732776d991cba8ec 

b) veřejné kampaně proti nenávisti a na podporu 
snášenlivosti a tolerance

Školení a kampaně vedoucí ke vstřícnosti a 
otevřenosti mladých lidí vůči menšinám a 

jinakosti a jejich připravenost žít v dnešním 
globálním světě

MLP každoročně

Soutěž pro střední školy: Studující středních škol jsem pozvali do intenzivní diskuze o rovnosti. Ti se mohli k tématu rovnosti vyjádřit prostřednictvím autorských 
dokumentárních snímků v rámci soutěže Equal.doc. Více informací zde: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/ombudsmanka-vyhlasila-soutez-
dokumentarnich-filmu-na-tema-rovnost-a-diskriminace/. Dále pak vzdělávací aktivity pro studenty vysokých škol: I v roce 2019 jsme se zapojili do akcí 
pořádaných Pro bono aliancí a Masarykovou univerzitou Škola lidských práv a Lidská práva na živo. Pro studenty jsme připravili workshopy s konkrétními 
případy, na kterých jsme si mohli ukázat, jak se v praxi hledá rovnováha mezi svobodou a právem na rovné zacházení. Jedním z řešených případů byl také 
případ odmítání romských zájemců ze strany realitních kanceláří. 

c) spolupráce s médii na vytváření tolerantní společnosti 
respektující rovná práva všech

Počet setkání se zástupci médií, případně 
počet tematických jednání poradních orgánů 

vlády

MLP, MK, 
MŠMT, MV

každoročně

Ministerstvo kultury respektuje redakční svobodu ustavenou tiskovým zákonem, zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání.  Nebrání se účasti 
na setkáních v případě, že budou na takováto setkání zástupci Ministerstva kultury pozváni.  Ve sledovaném období neevidujeme ze strany médií žádnou 
iniciativu ke spolupráci v této oblasti. V roce 2017 začala ČT vysílat pořad pro národnostní menšiny a o nich s názvem Sousedé. Jeho tvorbu zastřešuje 
Centrum dramaturgie Ostrava, konkrétně tým tvůrců cyklu Babylon v dramaturgii Marty Růžičkové, členky Pracovní skupiny pro národnostně menšinové 
vysílání, kterou zřizuje Rada vlády pro národnostní menšiny. V roce 2019 byla členkou Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání jmenována také 
členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, a to z toho důvodu, aby došlo k lepšímu propojení obou těles. V uvedené pracovní skupině jsou v tuto chvíli 
2 zástupci romské menšiny. Na České rozhlasu pokračovala také relace O ROMA VAKEREN, což publicisticko-kulturně-společenský magazín pro Romy, vysílá 
se částečně v romštině, jinak v češtině.                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                V roce 2019 zasedala uvedená pracovní skupiny (zřízená Radu vlády pro národnostní menšiny) celkem dvakrát.

Počet programů zaměřujících se na 
objektivní informování o postavení menšin 

ve společnosti a poskytující dostatečné 
informace o jejich životě.

MLP RRTV každoročně viz bod 9.3. c) i.

d) ve spolupráci s realizátory ocenění Roma Spirit 
připravit návrh na možnou podporu této akce z veřejných 

zdrojů

Množství finančních prostředků na ocenění 
Roma Spirit z veřejných zdrojů

MLP každoročně Nebylo v roce 2019 realizováno.

Rostoucí tolerance 
ve společnosti vůči 

menšinám a jinakosti 
a připravenost 

k jejich úspěšnému 
začlenění v 

průzkumech  
veřejného mínění

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MŠMT, MLP)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 10.1. - Ochrana Romů před 
extremismem a rasově motivovanou trestnou 

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) věnovat při tvorbě a naplňování koncepce boje proti 
extremismu pozornost anticiganismu jako zvláštní 

formě rasismu a jeho projevům

Materiály zaměřené na boj s extremismem, 
násilím z nenávisti pracují s tématem 

Anticiganismu
MV každoročně

Koncepce boje proti extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 reflektuje i téma Anticiganismu. Z pohledu bezpečnostních složek byla plněna 
zejména opatření týkající se vzdělávání policistů a státních zástupců a týkající se zvládání extremistických či nenávistně motivovaných shromáždění. 
Rovněž byly distribuovány metodické příručky k hate crime – konkrétně metodika pro vnější službu, metodika pro specialisty na extremismus a Metodická 
pomůcka pro policisty a státní zástupce k nenávistným obsahům (nejen) na internetu. Problematice Anticiganismu se věnuje i Strategie pro práci Policie ČR 

 ve vztahu k menšinám do roku 2020, která je materiálem Odboru prevence a kriminality MV (dále jen „OPK“). 

Počet materiálů/studií/příruček věnující se 
Anticiganismu

MV každoročně
V roce 2019 nevznikl žádný materiál vztahující se explicitně k tématu Anticiganismu. Téma je však obecně součástí strategických a koncepčních dokumentů 
nejen Ministerstva vnitra.

Meziročně se snižuje 
počet protiromských 

demonstrací a rasově 
motivovaných trestných 

činů vůči Romům 

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)

Obecně lze konstatovat, že projevy anticiganismu v České republice spíše stagnují, nekonají se žádná velká protiromská shromáždění. Většina incidentů se odehrává v prostředí internetu. O Anticiganistických incidentech informuje Ministerstvo vnitra veřejnost prostřednictvím Zpráv o extremismu a předsudečné nenávisti.



Specifický cíl 10.2. - Prevence kriminality ve 
vyloučených romských lokalitách a ve vztahu k 

romské menšině

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) v rámci koncepčních materiálů a při realizaci 
podpůrných opatření v oblasti prevence kriminality cílit 

na zvyšování bezpečnosti Romů, zejména Romů žijících 
ve vyloučených lokalitách, jako zvláště zranitelné 

skupiny obyvatel

Začlenění tématu bezpečnosti Romů žijících 
nejen v sociálně vyloučených lokalit do 

strategických materiálů v oblastech 
bezpečnosti a prevence kriminality

MV každoročně

Pomoc obětem trestné činnosti s extremistickým podtextem, mírnění projevů extremismu a zvyšování bezpečnosti v SVL jsou hlavními prioritami Strategie 
prevence kriminality na léta 2016 – 2020 (dále jen „Strategie“), a Koncepce boje proti extremismu.    
Ministerstvo vnitra zajišťuje metodickou podporu regionů v oblasti zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách v rámci Programu prevence kriminality 
na místní úrovni, kde pro přípravu projektů prevence kriminality obcí a krajů je k dispozici konzultant odboru prevence kriminality MV (OPK). Další podporu a 
informace mohou obce a kraje také čerpat na webu www.prevencekriminality.cz.
Ministerstvo vnitra, jakožto věcný gestor pro práci Policie ČR na úseku menšin, metodicky zaštiťuje institut styčného důstojníka pro menšiny. Styčný důstojník 
pro menšiny je ustanoven při jednotlivých krajských ředitelstvích policie pod odborem služby pořádkové policie na základě pokynu policejního prezidenta č. 
258/2013, o činnosti na úseku menšin a návazně pokynem č. 204/2016. Společně s ustanovenou pracovní skupinou ve vztahu k menšinám monitorují, 
analyzují a vyhodnocují bezpečnostní situaci ve svém kraji. Souběžně Strategie klade důraz na komplexnější spolupráci s orgány státní správy, samosprávy, 
neziskovými nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty, např. krajskými koordinátory pro romské záležitosti, lokálními poradci Agentury pro 

 sociální začleňování, manažery prevence kriminality, neziskovými organizacemi, pracovníky Probační a mediační služby ČR apod. 

b) nadále rozvíjet program asistent prevence kriminality, 
průběžně jej vyhodnocovat a zvyšovat podíl Romů a 

Romek zapojených do programu a hledat další možnosti 
spolupráce s PČR a městské policie s cílem zvýšit 

bezpečí

Rostoucí počet asistentů prevence kriminality MV každoročně

APK je nejúspěšnějším a nejžádanějším projektem prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, který má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady 
na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob včetně Romů. Po pilotní 
realizaci projektu v roce 2009 bylo již v roce 2010 v rámci ČR 38 asistentů působících v 10 obcích, v roce 2019 pak bylo podpořených z rozpočtu MV v rámci 
Programu prevence kriminality ve 40 obcích celkem 112 APK v celkové výši 25 389 508,44 Kč.  Další APK pak působí v rámci ČR i z jiných zdrojů, než jsou 
prostředky zajišťované MV – např. z podpory úřadů práce – na základě dohody mezi MV a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Celkem tak na konci roku 
2019 (v prosinci) podporovaly úřady práce v ČR 204 APK v 71 obcích.  Asistenti jsou financováni dále přímo z vlastních rozpočtů obcí či z evropských projektů 
v rámci Operačního programu zaměstnanost – z Evropských fondů bylo na konci roku 2019 podpořeno 124 APK ve 44 obcích. Odhadem tak mohlo působit v 
celé ČR na konci roku 2019 cca 550 APK.

c) v oblasti bezpečnosti využívat potenciál pracovní 
skupiny pro bezpečnost při Radě vlády pro záležitosti 

romské menšiny, jejíž podněty ke zlepšení 
vymahatelnosti práva budou pravidelně předkládány 

Radě

Podněty pracovní skupiny pro bezpečnost 
jsou pravidelně předkládány Radě

MLP každoročně

V roce 2019 zasedala Pracovní skupina pro bezpečnost celkem třikrát, přičemž se věnovala zejména možnostem zvýšení počtu Romů mezi APK, drogové 
problematicky a možnosti náboru romských uchazečů k Policii ČR. Z tohoto důvodu také Rada vlády pro záležitosti romské menšiny uložila na svém jednání 
21.2.2019 pracovní skupině pro bezpečnost blíže se zabývat v úzké spolupráci s MV ČR možnostmi přenosu dobré praxe v oblasti policejní práce s 
národnostními menšinami do podmínek České republiky a vypracovat konkrétní doporučení v oblasti náboru nových policistů z řad Romů. Doposud toto 
usnesení však nebylo splněno, ale na počátku roku 2020 proběhla schůzka všech aktérů k tomuto tématu na MV.

Meziročně se snižuje 
počet protiromských 

demonstrací a 
rasově 

motivovaných 
trestných činů vůči 

Romům 

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MV)

V roce 2019 bylo zaevidováno celkem 43 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům.  Jde tak o nárůst o sedm skutků oproti minulému roku.



Specifický cíl 11.1.  - Podpora integrace Romů na 
krajské a místní úrovni, boj proti sociálnímu 

vyloučení

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) provést analýzu potřeb obcí ohledně zaměstnávání 
romských poradců

Analýza potřeb obcí ohledně zaměstnávání 
romských poradců

MLP KRKO každoročně

V rámci Zprávy o stavu romské menšiny v krajích jsou ORP prostřednictvím krajských koordinátorů pro romské záležitosti každoročně tázáni na překážky, 
které brání zřízení pozice romské poradce, případně navýšení jeho úvazku. Pravidelně je uváděna, jako hlavní bariera, nedostatek finančních prostředků, 
jelikož na tuto pozici neexistuje systematické financování ze státního rozpočtu ani ve formě dotačního programu, jako je tomu např. u krajských koordinátorů 
pro romské záležitosti. Další barierou je nedostatečné legislativní ukotvení pozice romského poradce, jelikož právní předpisy neznají pojem romský poradce, 
ale pouze osobu napomáhající integraci romské menšiny.

b) v návaznosti na provedenou analýzu navrhnout 
možnosti nástroje k systémovému posílení kapacit obcí 

pro integraci romské menšiny, při nastavování 
možností financování pozice romských poradců by 

měla být zvážena možnost financování této pozice z 
prostředků ESIF

Existence systémové podpory kapacit obcí 
pro integraci romské menšiny

MLP
MPSV, 
KRKO

každoročně

Systémová podpora kapacit obcí pro integraci romské menšiny je prováděna prostřednictvím krajských koordinátorů, která mají v rámci své činnosti povinnost 
pořád porady s romskými poradci a zároveň vykonávat kontroly přenesené působnosti ve vztahu k romským poradcům. Krajští koordinátoři vykonali v roce 
2019 celkem 61 kontrol výkonu přenesené působnosti ORP, což v průměru představuje 30 % z ORP v České republice, a jedná se o značný nárůstu oproti 
minulému roku. Tento nárůst byl zapříčiněn zejména tím, že kontroly už začaly probíhat ve všech krajích, zatímco v minulém roce kontroly neprobíhaly v 
Ústeckém a Jihomoravském kraji. Počet kontrol, které každý z koordinátorů vykonal, se liší zejména v závislosti na velikosti kraje a počtu ORP. 

Posílení sítě romských poradců - zvyšující 
se počet romských poradců na obcích a 

navýšení úvazku na výkon agendy 
romských záležitosti u stávajících romských 

poradců 

MLP
MPSV, 
KRKO

každoročně
Výše celkového úvazku romských poradců zůstává stále velmi nízká a v průměru se pohybuje na úrovni cca 0,11. V roce 2020 vy měla být vyhlášena výzva 
na budování kapacit romských poradců financovaná z Norských fondů, která by měla přinést zlepšení v této oblasti, jelikož bude možné financovat pozici 
romského poradce až do roku 2024. Zveřejnění výzvy se očekává v 6/2020.



Specifický cíl 11.2.  - Podporovat kraje a obce při 
zapojování představitelů romské občanské 
společnosti do tvorby strategických plánů a 
provádění aktivit na krajské a místní úrovni

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) systematicky zahrnovat do lokálních partnerství  
rovněž místní představitele romské občanské 

společnosti a výbory zřizované podle zákona o právech 
příslušníků národnostních menšin, kde jsou zřízeny, a 
umožnit jim tak podílet se na tvorbě strategických plánů

Zvyšující se počet lokálních partnerství 
zahrnující místní představitele romské 

občanské společnosti, zástupce výborů 
zřizovaných podle zákona o právech 

příslušníků národnostních menšin (kde jsou 
zřízeny)

MLP

RVZRM, 
RVNM, 

KRKO, SMO 
ČR, 

každoročně

Cílová skupina romské menšiny je systematicky oslovována ve fázi tvorby vstupních analýz. Právě na základě jejich podnětů a mapování skutečného stavu 
věci jsou ve spolupráci státních i nestátních aktérů navrhována konkrétní opatření v rámci vznikajících strategií lokální úrovně. Část těchto podnětů je i 
přenášena na krajskou úroveň v rámci plánování kapacit sociálních služeb, školství či investičních pobídek a rozvoje regionu. Příkladem jsou synergické a 
komplementárně utvářené strategické dokumenty v rozsahu „lokální – regionální – národní“ koncepce.  

 

S postupným rozvojem komunitní práce, podporované Agenturou při tvorbě strategických opatření na území obcí, se daří zástupce romské menšiny 
zapojovat nejen do plánování, ale především  do realizace aktivit posilující vzájemné soužití, otevřenou společnost i příležitosti individuálního rozvoje. V 
rámci spolupráce s Agenturou byl realizován například projekt „Barvy brněnského Bronxu“, dále byly např. v Jihlavě ve spolupráci s místními Romy 
vytipováni ke spolupráci Asistenti prevence kriminality.

Vytvoření sítě romských organizací 
zapojených do lokálních partnerství

MLP

RVZRM, 
RVNM, 

KRKO, SMO 
ČR, 

každoročně

V roce 2019 Agentura pokračovala také v navázání spolupráce s místními romskými organizacemi v rámci Libereckého kraje. Úzká spolupráce byla 
navázána s organizací Roma Tanvald, která byla zaměřena na hledání finančních zdrojů pro aktivity komunitní práce v území, dále na propojování a 
síťování romských aktérů a vedení obce, příprava komunitních akcí, facilitace setkání mezi zástupci obce, romských aktérů a obyvatel domu, mapování 
zhoršující se situace SVL, nastavování komunikace a možnosti řešení. Zástupci Roma Tanvald a Romany art workshop, z.s. jsou členy Lokálního 
partnerství Smržovka.

Během roku 2019 uskutečnili zástupci Agentury pracovní schůzky s představiteli Asociace romských představitelů Libereckého kraje. Cílem byla formulace 
cílů organizace a identifikace možné podpory ze strany Agentury při hledání finančních zdrojů a zacílení projektů, rovněž poradenství v komunitní práci. 
Zástupci Asociace romských představitelů Libereckého kraje jsou rovněž členy Pracovní skupiny sociálního začleňování a zaměstnanost zřízeného 
Regionální stálou konferencí. 

 Na západě Čech se daří do spolupráce zapojovat romské nestátní neziskové organizace, které poskytují služby a podporovat realizaci projektů 
zaměřených na komunitní práci.

b) zapojení krajských koordinátorů pro romské 
záležitosti a romských poradců do nástrojů územní 

dimenze

Počet krajských koordinátorů zapojených do 
nástrojů územní dimenze (nástrojů ITI, 

CLLD a IPRÚ), počet jednání 
uskutečněných krajskými koordinátory v 

rámci těchto nástrojů. 

MLP MPSV, MMR každoročně

V roce 2019 byly krajští koordinátoři zapojeni celkem do 65 krajských a místních platforem. Jednalo se jak o pracovní a poradní orgány na národní úrovni 
(např. Výbor pro spolupráci se samosprávami, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
či různé dotační komise a výbory na ministerstvech (MK, MŠMT, MPSV), tak o pracovní skupiny na krajské úrovni (např. platformy pro školskou inkluzi kraje, 
pracovní skupiny prevence kriminality kraje, rady pro národnostní menšiny kraje, apod.) a místní úrovni (např. lokální partnerství v rámci spolupráce obce s 
Agenturou pro sociální začleňování).

Zefektivnění spolupráce, komunikace a 
zohlednění potřeb romské integrace v rámci 

nástrojů územní dimenze
MLP MPSV, MMR každoročně

V roce 2019 došlo k částečné standardizaci výkonu činnosti krajských koordinátorů. Všichni krajští koordinátoři musí plnit základní činnost pro výkon své 
funkce. Mezi tyto činnosti patří i pravidelná spolupráce s romskými a proromskými NNO, romskými aktéry, romskými poradci, terénními pracovníky apod. 
Terénní pracovníci zároveň musí být metodicky vedeni právě romským poradcem v ORP.

Strategické plány krajské a místní úrovně 
zohledňují názory a potřeby romské 

občanské společnosti
MLP kraje, obce každoročně

Dle závěrečných zpráv o realizaci projektu byli krajští koordinátoři v roce 2019 zapojeni do vzniku 35 různých koncepčních a strategických dokumentů na 
krajské a místní úrovni, Na základě této spolupráce se dá očekávat, že je zajištěn alespoň částečný soulad místních strategických a koncepčních 
dokumentů s těmi národními.



Specifický cíl 12.1. - Specifický cíl: Posílení 
klíčových činitelů odpovědných za koordinaci 

integrace Romů na centrální, krajské a místní úrovni

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) posílit kancelář Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny o jedno funkční místo tak, aby byla zajištěna 
metodická podpora spojená s metodickým vedením 

krajských koordinátorů, romských poradců a terénních 
pracovníků věnujícím se romské integraci na krajské a 

místní úrovni

Posílení kanceláře Rady o jedno funkční 
místo

MLP MF VÚV
I přesto, že po schválení Strategie romské integrace byla personální kapacita kanceláře Rady navýšena, v posledních dvou letech docházelo pravidelně k 
jejímu oslabování. Nejdříve byla systematizací účinnou od 1.1.2019 zrušena 2 služební místa, následně s účinností od 1.1.2020 bylo v kanceláři Rady 
zrušeno další služební místo. Za dobu implementace Strategie pro romské záležitosti byla tak kancelář Rady oslabena o 3 služební místa.

b) zajišťovat metodické vedení krajských koordinátorů 
pro romské záležitosti a začlenění koordinátorů do 

struktur krajských úřadů a podpořit jejich pozici v rámci 
krajských úřadů slaďováním jejich personálního 

zavedení a kompetencí

Metodika činnosti krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti (a její aktualizace)

MLP každoročně
Metodické vedení krajských koordinátorů je zajišťováno zejména prostřednictvím pravidelných metodických setkání krajských koordinátorů s pracovníky 
kanceláře Rady. Dále pak jednou ročně probíhá pravidelné národní setkání krajských koordinátorů, romských poradců, terénních pracovníků se členy Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny a pracovníky Agentury pro sociální začleňování, kde jsou diskutovány aktuální problémy v krajích a obcích. 



Specifický cíl 12.2. - Efektivnější spolupráce 
klíčových aktérů na centrální krajské a místní úrovni

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) vytvořit kompaktní sítě pracovníků na úrovni krajů a 
obcí, které budou integrovat jak romské poradce, 

lokální konzultanty Agentury pro sociální začleňování a 
terénní pracovníky obcí pracujících v romských 
lokalitách a nastavit jejich metodickou podporu 

Počet setkání krajských koordinátorů 
s místními zástupci NNO a občanskou 

společností a příslušnými pracovníky obcí 
(každoročně)

MLP kraje/obce každoročně
Krajští koordinátoři uspořádali v loňském roce přibližně 60 porad s relevantními aktéry (např. romskými poradci, terénními (sociálními) pracovníky, asistenty 
pedagoga a dalšími partnery při řešení romských záležitostí) v kraji.

Existence kompaktní sítě pracovníků na 
úrovni krajů a obcí, kteří budou zapojeni do 
činnosti Národního kontaktního místa a 

revizí Strategie romské integrace

MLP kraje/obce každoročně
Národní kontaktní místo pro integraci Romů má vytvořenou relativně hustou síť kontaktů zahrnující krajské koordinátory pro romské záležitosti, terénní 
pracovníky, NNO, členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tito aktéři jsou pravidelně informováni o dění v krajích a na místní úrovni a také o 
důležitých akcích realizovaných ve vztahu k romské menšině. 

Počet setkání národních romských platforem MLP kraje každoročně Projekt národních romských platforem nebyl v roce 2019 realizován. 

Stakeholdeři na místní úrovni jsou 
obeznámeni a zapojení do činností 
krajského koordinátora a jsou s ni v 

pravidelné interakci

MLP kraje každoročně Viz plnění dílčího cíle 11.2. b)

b) pokračovat v řešení problémů tzv. sociálně 
vyloučených lokalit ve spolupráci s Radou vlády pro 
záležitosti romské menšiny a místními neziskovými 

organizacemi

Počet zasedání monitorovacího výboru pro 
činnost Agentury pro sociální začleňování a 
zapojení členů Rady do činnosti Agentury 

pro sociální začleňování

MLP každoročně

V roce 2019 zasedal Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování celkem 4 a dále proběhlo 29 hlasování o přistoupení obcí ke 
spolupráci v rámci KPSVL, VDP či hlasování o metodikách KPSVL a VDP. Do Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování jsou 
zapojeni také členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, konkrétně byl Výbor k 31.12.2019 zastoupen 3 členy Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny včetně předsedy výboru. Členové Rady se mohou jednání výboru vždy zúčastnit.



Specifický cíl 13.1. - Sledovat zastoupení Romů v 
zákonodárných, exekutivních a poradních pozicích a 

průběžně podporovat vhodnými prostředky vyšší 
zastoupení Romů a Romek na všech exekutivních 

pozicích v rámci veřejné správy

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) průběžně sledovat a vyhodnocovat zastoupení Romů a 
Romek v zákonodárných, exekutivních a poradních 

pozicích 

Každoroční analýza zastoupení Romů v  
zákonodárných, exekutivních a poradních 

pozicích

MLP, 
členové vlády

každoročně Nebylo v roce 2019 realizováno.

b) podporovat vhodnými prostředky vyšší zastoupení 
Romů a Romek na všech exekutivních pozicích v rámci 

veřejné správy

Počet informačních a osvětových aktivit, 
které seznámí s možností ucházet se o 

zaměstnání ve státní službě

MLP, 
členové vlády

každoročně
Informace o obsazovaných služebních místech jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách příslušných rezortů. Uchazeč musí naplnit podmínky 
stanovené pro dané výběrové řízení. V roce 2019 bylo do kanceláři Rady vyhlášeno jedno výběrové řízení.

Počet výborů pro národnostní menšiny na 
všech stupních

MLP, 
členové vlády

každoročně

V roce 2019 byly na úrovni krajů zřízeny v souladu se zákonem o krajích 4 Výbory pro národnostní menšiny, a to v kraji Jihomoravském, Karlovarském, 
Moravskoslezském a hl. m. Praze. Ve všech těchto výborech byli Romové zastoupeni s výjimkou kraje Moravskoslezského, kde v roce 2019 nepůsobil žádný 
Rom. Nad rámec zákona byl ve většině krajů zřízen jiný poradní orgán, který se tematice národnostních menšin věnuje. Konkrétně v Královehradeckém kraji 
byla zřízena Komise pro lidská práva, kde bylo celkem 10 členů, z toho 3 zástupci Romů, v Libereckém kraji byla zřízena Komise Rady Libereckého kraje pro 
národnostní menšiny a sociální začleňování, kde byli zastoupeni 2 Romové, v Olomouckém kraji byla zřízena Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci, 
kde v roce 2019 byli členy celkem 4 Romové, v Pardubickém kraji byla zřízena Komise pro integraci romské komunity a dalších etnických skupin (bez 
zástupců národnostních menšin), v Plzeňském kraji byla zřízena Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin, v Ústeckém kraji byl zřízen 
Výbor pro národnostní menšiny, kde působil 1 Rom  a v kraji Vysočina byla zřízena Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro národnostní a etnické 
menšiny, osoby bez přístřeší a oběti trestné činnosti. V hl. m. Praze byl navíc v rámci Výboru pro národnostní menšiny zřízen Poradní sbor pro záležitosti 
romské menšiny, jehož členy jsou zástupci MČ Praha 1 – 22, dále romských a proromských organizací, ale i vybraných institucí (KŘ HMP – Policie ČR). Tato 
platforma je poradní skupinou romského koordinátora.                                                                                                                                                                                
               Podle údajů Českého statistického úřadu mělo na základě posledního Sčítání lidu, domů a bytů 55 obcí povinnost zřídit výbor pro národnostní 
menšiny podle zákona o obcích. V roce 2019 bylo podle zákona o obcích zřízeno 25 Výborů pro národnostní menšiny, další obce pak zřizovaly tento orgán 
nad rámec zákona. Romové byli zastoupeni ve výborech pro národnostní menšin v obcích: Cheb (1 Rom), Aš (1 Rom) - Karlovarský kraj; Vysoké Mýto (1 
Rom) - Pardubický kraj; Chomutov (1 Rom) - Ústecký kraj. Nad rámec zákona byla v obci Semněvice (Plzeňský kraj) zřízena Pracovní skupina věnující se 
problematice tvorby Tematického akčního plánu v oblasti sociální integrace a možných nástrojů v této oblasti, kde byli zastoupeni 2 Romové.

Zvyšující se 
zastoupení 

příslušníků romské 
menšiny 

v exekutivních a 
zákonodárných 

pozicích

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MLP, členové vlády)

nelze vyhodnotit



Specifický cíl 13.2. -Podpořit tvorbu kapacit 
organizací romské občanské společnosti, aby se 

mohly smysluplně zapojit do dialogu a podílet se na 
tvorbě, provádění a monitorování procesu integrace 

Romů

Dílčí cíl Indikátor výstupu Indikátor výsledku Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) zpracovat analýzu možností podpory organizací 
romské občanské společnosti 

Pravidelně aktualizovaná informace o 
možnostech financování programů 

neziskových organizací se zaměřením na 
romskou integraci

MLP každoročně

Na webových stránkách vlády jsou pravidelně aktualizovány informace o dotačních programech na podporu romské menšiny, jež administruje Úřad vlády ČR. 
Informace o možnostech podpory jsou rovněž dostupné na webových stránkách dalších rezortů (MŠMT, MPSV, MK, MV). Pravidelně jsou prostřednictvím 
Kanceláře Rady poskytovány také informace e-mailovou komunikací (cca 130 NNO). Stejně tak budou distribuovány informace o možnosti podpory z Norských 
fondů.

b) v návaznosti na zpracovanou analýzu zvolit vhodný 
způsob podpory romských neziskových organizací ke 

zvýšení kapacit strategického rozvoje romské občanské 
společnosti a podpory dialogu s lidmi, kteří žijí ve 

vyloučených lokalitách

Návrhy na zefektivnění dotačních programů MLP každoročně
Zaměření jednotlivých dotačních programů je v gesci poskytovatelů dotací. Úřad vlády ČR každoročně zpracovává vyhodnocení dotačních programů, která je 
dostupná na webových stránkách vlády. Tento materiál je také distribuován mezi síť krajských koordinátorů, terénních pracovníků a NNO. V návaznosti na toto 
vyhodnocení dochází pravidelně k aktualizaci zaměření dotačních programů.

c) provést analýzu možnosti širšího zapojení Romů do 
plánování, vytváření a monitorování opatření 

financovaných z jednotlivých operačních programů a 
navrhnout systémové možnost zapojení Romů, kde k 
němu zatím nedošlo a předložit ji ministru pro lidská 

práva, rovině příležitosti a legislativu

ŘO OPZ, 
OPVVV, 

IROP
každoročně Vzhledem k harmonogramu realizace operačních programů nebylo v roce 2019 realizováno.

d) vytvářet podporu pro budování kapacit romské 
občanské společnosti a zajistit, aby při určování členství 
ve všech pro romskou integraci relevantních grémiích, 

které se podílí na implementaci Evropských investičních 
a strukturálních fondů, byla zohledněna romská 

participace

ŘO OPZ, 
OPVVV, 

IROP
RVZRM každoročně

Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byli v roce 2019 zastoupeni jako členové v OP Z (Programovém partnerství pro začleňování a přístup ke 
službám), v OP VVV (Monitorovací výbor, Plánovací skupina) a v Programu rozvoje venkova (Monitorovací výbor).
V rámci IROP nejsou zapojeni žádní Romové.

Zapojení Romů do 
plánování, vytváření 

a monitorování 
opatření 

financovaných 
z operačních 

programů

Plnění indikátoru výsledku za rok 2019 - stav/výchozí pozice za rok 2016 (MLP, MŠMT, MPSV, MMR)
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Specifický cíl 14.1. - Rozvíjení mezinárodní a 
regionální spolupráce při integraci Romů

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) zajišťovat průběžně v rámci rozpočtu Úřadu vlády 
financování mezinárodní spolupráci v romské oblasti a 

aktivit na úrovni EU, a to minimálně na dosavadní úrovni

Množství finančních prostředků na 
mezinárodní spolupráci v romské oblasti na 

stávající či vyšší úrovni
ÚVČR MLP každoročně

V roce 2019 se zaměstnanci Kanceláře Rady účastnili zahraničních cest souvisejících se zasedáním Národních kontaktních míst pro integraci Romů a se 
zasedáním výboru Rady Evropy (CAHROM). Celkově byly na zahraniční cesty zaměstnanců Kanceláře Rady čerpáno 22 846,59 Kč.

b) posílit bilaterální a multilaterální spolupráci se 
sousedními zeměmi a spolupráci se zeměmi v regionu 

a spolupráci v rámci regionálních iniciativ, rovněž s 
ohledem na kandidátské země EU

Počet bilaterálních a multilaterální jednání 
se sousedními zeměmi za účelem 

spolupráce v regionu a spolupráce v rámci 
regionálních iniciativ se zaměřením na 

romskou integraci.

MLP MZV každoročně V roce 2019 se zaměstnanci Kanceláře Rady účastnili 5 zahraničních cest s uvedeným zaměřením.

Účinné zapojení Oddělení kanceláře Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny a 
sekretariátu rady vlády pro národnostní 
menšiny do mezinárodních platforem a 
iniciativ (Evropská unie, Rada Evropy, 
OBSE a další), týkajících se romské 

integrace.

MLP MZV každoročně

V roce 2019 se pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny zúčastnili 5 
zahraničních pracovních cest.
Cesty souvisely především se zapojením České republiky do práce mezinárodních či unijních orgánů a pracovních skupin, které se zabývají postavením 
Romů a otázkami národnostních menšin. Konkrétně se 4 cesty týkaly účasti na jednání ke strategii integrace Romů. Jednalo se především o účast na 
Konferenci na vysoké úrovni k vyhodnocení Rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů konané v Bukurešti; informace a doporučení vyplývající z 
vyhodnocení Rámce budou využity při tvorbě nové národní Strategie romské integrace pro období 2021-2030. Dále se jednalo o setkání zástupců 
národních kontaktních míst pro integraci Romů v Bruselu a zasedání Ad hoc výboru odborníků Rady Evropy konané ve francouzském Toulouse. Tématem 
budoucích politik romské integrace po roce 2020 se zabýval workshop pořádaný Evropskou komisí v Bruselu.
Zástupce oddělení se dále zúčastnil Konference OBSE: Human Dimension Implementation Meeting 2019 ve Varšavě, na které prezentoval aktivity České 
republiky v oblasti romské integrace.



Specifický cíl 14.2. - Efektivnější spolupráce v rámci 
EU a koordinace unijní agendy

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) posílit národní kontaktní místo pro integraci Romů o 
tři funkční pracovní místa

Posílení kontaktního místa pro integraci 
Romů o tři funkční pracovní místa

MLP VÚV
I přesto, že po schválení Strategie romské integrace byla personální kapacita kanceláře Rady navýšena, v posledních dvou letech docházelo pravidelně k 
jejímu oslabování. Nejdříve byla systematizací účinnou od 1.1.2019 zrušena 2 služební místa, následně s účinností od 1.1.2020 bylo v kanceláři Rady 
zrušeno další služební místo. Za dobu implementace Strategie pro romské záležitosti byla tak kancelář Rady oslabena o 3 služební místa.



Specifický cíl 15.1. - Podpora provádění 
empirických výzkumů a šetření zaměřených na 
situaci romského a neromského obyvatelstva a 

stanovení indikátorů měření pokroku

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) podporovat provádění výzkumů a šetření 
zaměřených na srovnání situace romského a 

neromského obyvatelstva a navrhnout indikátory 
měření pokroku a jejich každoročního sledování

Počet empirických výzkumů a šetření 
zaměřených na situaci romského a 

neromského obyvatelstva
MLP ČSÚ

MPSV, 
MŠMT, TAČR

každoročně Nebylo v roce 2019 realizováno. Pouze dílčí analýzy zaměřené na obyvatele SVL realizovala Agentura pro sociální začleňování. 

a) navrhnout indikátory měření pokroku a jejich 
každoročního sledování

Vytvoření indikátorů pokroku romské 
integrace

MLP ČSÚ
MPSV, 

MŠMT, TAČR
každoročně Bylo splněno v roce 2016, kdy vláda schválila Metodiku pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020.



Specifický cíl 15.2. - Podpora provádění výzkumu 
interetnických vztahů

Dílčí cíl Indikátor výstupu Gestor Spolugestor Spolupráce Termín Plnění indikátoru výstupu za rok 2019

a) podporovat výzkum interetnických vztahů

Počet výzkumu věnovaných vztahům mezi 
romskou menšinou a většinovou 

společností, anticiganismu, romské identity, 
apod.

MLP
MVVI, 
GAČR, 
TAČR

každoročně Nebylo v roce 2019 realizováno. 


