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Protokol k hlasování formou per rollam  

vyhlášeného předsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 03.09.2019  

 
Předseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) Ing. Andrej Babiš 
pověřil Mgr. Kláru Jůnovou, vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, vyhlášením hlasování formou 
per rollam o schválení návrhu Statutu Výboru pro naplňování strategie romské integrace. 

I. Rozeslání a obdržení podkladů 

Informační email o způsobu a mechanismu hlasování formou per rollam obdrželi členky 
a členové Rady dne 03.09.2019. Spolu s informacemi o způsobu a termínu hlasování 
obdrželi členky a členové Rady také návrh znění Statutu Výboru pro naplňování strategie 
romské integrace. 
 
Seznam členek a členů a emailových adres, na něž byly doručeny informace o způsobu 
hlasování a návrh znění Statutu Výboru pro naplňování strategie romské integrace, je 
uveden v tabulce 1.  
 
Tabulka 1. – Seznam členek a členů Rady a jejich emailových adres 

Příjmení, jméno, titul Organizace/resort Emailová adresa 

Babiš Andrej, Ing. předseda vlády, předseda Rady   premier@vlada.cz 

Dostálová Klára, Ing. Ministerstvo pro místní rozvoj ministr@mmr.cz 

Hamáček Jan Ministerstvo vnitra ministr@mvcr.cz  

Horváthová Jana, PhDr. Muzeum romské kultury horvathova@rommuz.cz 

Maláčová Jana, Dipl.-Pol., 
MSc. 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

ministryne@mpsv.cz 

Mikulčická Jana, Mgr. 
Kancelář veřejného ochránce 
práv 

mikulcicka@ochrance.cz 

Navrátil Jiří, MBA 
náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 

jiri.navratil@msk.cz 

Plaga Robert, Ing., PhD. 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

kancelar@msmt.cz 

Pospíšil Petr, RNDr. Svaz měst a obcí ČR starosta@zastavka.cz 

Povejšil Martin, PhDr. Ministerstvo zahraničních věcí sbm@mzv.cz 

Prymula Roman, prof. MUDr., 
Csc., Ph.D. 

Ministerstvo zdravotnictví roman.prymula@mzcr.cz 

Tyll Karel, Ing. Ministerstvo financí karel.tyll@mfcr.cz 

Válková Helena, prof. JUDr., 
CSc. 

zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva, místopředsedkyně Rady 

valkova.helena@vlada.cz 

Zaorálek Lubomír, PhDr. Ministerstvo kultury sekretariat@mkcr.cz 

Bikár František občanský člen Rady skola.romea@gmail.com 
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Fuková Lucie, Mgr. občanský člen Rady l.horvathova@seznam.cz 

Guži Zdeněk, Bc. občanský člen Rady guzi.zdenek@seznam.cz 

Heráková Sigmund Alica, Mgr. občanský člen Rady alica.herakova@gmail.com  

Husák Jan, Mgr. 
občanský člen Rady, 
místopředseda Rady 

jan.husak@mag-ul.cz 

Kaleja Martin, doc., PhDr. et 
PhDr., Ph.D. 

občanský člen Rady martin.kaleja@fvp.slu.cz 

Köttnerová Renáta, PhDr. občanský člen Rady r.kottnerova@kr-olomoucky.cz 

Oláh Štefan občanský člen Rady stefanolah1@seznam.cz 

Růžička Čeněk občanský člen Rady ruzicka.vporh@seznam.cz 

Slanina Simon občanský člen Rady simonslanina@bscc.cz 

Stejskalová Edita, Bc. občanský člen Rady editastejskalova@centrum.cz 

Stojka Josef občanský člen Rady stojka.josef@seznam.cz 

Ščuka Tomáš, Bc.  občanský člen Rady tomasscuka@volny.cz 

Theuserová Iveta, DiS. občanský člen Rady theuserova@seznam.cz 

Torák Petr, MBE občanský člen Rady contact@petrtorak.com 

 
II. Návratnost hodnotících karet a výsledky hlasování 

Nikdo z oslovených členů Rady nevyjádřil existenci překážek pro jeho účast v hlasování 
formou per rollam, a z žádného z uvedených emailů se nevrátil email informující o čerpání 
dovolené, pracovní neschopnosti apod., jako důvodu pro nemožnost hlasování se zúčastnit. 
Počet obdržených e-mailů s vyjádřením byl 21. 

 

Podle čl. 4 odst. 3 Jednacího řádu Rady je závěr přijat, pokud „pro něj hlasuje většina 

přítomných členů“. Při hlasování formou per rollam se považuje za „přítomného“ i ta členka 

nebo člen Rady, která/ý neodevzdal/a hlasovací dokument, ale obdržel/a jej. Vzhledem 

k tomu, že v době hlasování formou per rollam měla Rada 29 členů, byl počet hlasů nutných 

pro schválení návrhu 15. 

Pro schválení Statutu Výboru pro naplňování strategie romské integrace hlasovalo 20 

členek/členů Rady, 1 členka/člen se hlasování zdržel/a a nikdo nebyl proti. Své 

vyjádření nezaslalo 8 členek/členů Rady. 
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III. Závěr 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny na základě hlasování formou per rollam 

vyhlášeného jejím předsedou dne 03.09.2019 přijala následující usnesení: 

Usnesení č. 8/2019 ze dne 20. září 2019 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny schvaluje znění Statutu Výboru pro naplňování 

strategie romské integrace. 

 

V Praze dne 20. září 2019 

Zpracovala: Mgr. Klára Jůnová 

Schválil: Ing. Andrej Babiš 

 


