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Protokol k hlasování formou per rollam  

vyhlášeného předsedkyní Výboru pro naplňování strategie romské integrace dne 

09.04.2020 Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

 
Předsedkyně Výboru pro naplňování strategie romské integrace (dále jen „výbor“) Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny Bc. Edita Stejskalová pověřila 
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 návrzích usnesení souvisejících s vyhlášením nouzového stavu na území ČR, a to dle čl. 4 
odst. 4 Jednacího řádu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, který se použije pro účely 
jednání výboru přiměřeně. 

I. Rozeslání a obdržení podkladů 

Informační email o způsobu a mechanismu hlasování formou per rollam obdrželi členky 
a členové výboru dne 09.04.2020. Spolu s informacemi o způsobu a termínu hlasování 
obdrželi členky a členové výboru také návrhy jednotlivých usnesení. 
 
Seznam členek a členů a emailových adres, na něž byly doručeny informace o způsobu 
hlasování, podklady nezbytné k posouzení žádostí a hodnotící karty, je uveden v tabulce 1.  
 
Tabulka 1. – Seznam členek a členů a jejich emailových adres 

Příjmení, jméno, titul Organizace/resort Emailová adresa 

Hrdlička Ferdinand, Mgr. 
zástupce řídícího orgánu Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ferdinand.hrdlicka@msmt.cz 

Petroková Helena, Ing. 
zástupce řídícího orgánu Operačního 

programu Zaměstnanost 
helena.petrokova@mpsv.cz 

Beňák David, PhDr., 
Ph.D., DiS. 

zástupce řídícího orgánu Integrovaného 
regionálního operačního programu 

benak.david@mmr.cz 

Baršová Andrea, PhDr. 
Mgr., Ph.D. 

zástupce Odboru lidských práv a 
ochrany menšin Úřadu vlády ČR 

barsova.andrea@vlada.cz 

Benešová Markéta, Mgr. 
zástupce Odboru pro sociální 

začleňování (Agentura) Ministerstva pro 
místní rozvoj 

benesova.marketa@vlada.cz 

Brychtová Anna, Mgr. 
zástupce Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy 
anna.brychtova@msmt.cz 

Pospíšil David, Mgr. 
zástupce Ministerstva práce a 

sociálních věcí 
david.pospisil@mpsv.cz 

Polák Adolf, Mgr. zástupce Ministerstva vnitra adolf.polak@mvcr.cz 

Gabrielová Květoslava, 
Mgr. 

zástupce Ministerstva kultury kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz 

Ščuková Zuzana, Mgr. 
zástupce Kanceláře veřejného 

ochránce práv 
scukova@ochrance.cz 

Nezvalova Vojtěška, 
JUDr. 

zástupce Generálního ředitelství Úřadu 
práce České republiky 

Vojteska.Nezvalova@uradprace.cz 

Navrátil Jiří, MBA 
zástupce Asociace krajů České 

republiky 
jiri.navratil@msk.cz 
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Škarka Daniel, Bc. 
zástupce Svazu měst a obcí České 

republiky; 
daniel.skarka@jihlava-city.cz 

Jaklová Dana, Mgr. MgA. 
zástupce Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání 
jaklova.d@rrtv.cz 

Holý Dalibor, Mgr. zástupce Českého statistického úřadu dalibor.holy@czso.cz 

Stejskalová Edita, Bc. předsedkyně Výboru, členka Rady editastejskalova@centrum.cz 

Gažiová Ladislava zástupkyně odborné veřejnosti ladislavagaziova@gmail.com 

Miko Jaroslav  zástupkyně odborné veřejnosti jardamiko.vl@seznam.cz 

Pavel Petr, Ing. zástupkyně odborné veřejnosti ppetr.pavel@centrum.cz 

Herman Daniel zástupkyně odborné veřejnosti guthausen@gmail.com 

  
II. Návratnost hodnotících karet 

Jedna z oslovených členek výboru vyjádřila svou nemožnost hlasovat z důvodu dlouhodobé 
pracovní neschopnosti. Jeden z e-mailu se vrátil jako nedoručený z důvodu neexistence e-
mailové adresy. I přesto, že má výbor jmenovaných 20 členů, bylo z výše uvedeného důvodu 
považováno za přítomných pouze 18 členek a členů výboru. Počet zaslaných hlasování 
byl 18. 
 

 

III. Výsledky hlasování 

Podle obecných pravidel pro hlasování formou per rollam je usnesení přijato, pokud pro něj 

hlasuje většina přítomných členů. Při hlasování formou per rollam se považuje za 

„přítomného“ i ten člen nebo členka výboru, který/á neodevzdal/a hlasovací dokument, ale 

obdržel/a jej. Vzhledem k tomu, že v době hlasování formou per rollam měl výbor celkem 18 

členů (viz výše), byl počet hlasů nutných pro přijetí usnesení 10. 

Návrh usnesení č. 1 

V oblasti ochrany a výkonu práv dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v péči a výchově rodičů v době trvání 

stavu nouze (usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020) se Výbor pro naplňování strategie 

romské integrace obrací na Ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí, aby:  

1. zajistilo alespoň částečný ambulantní provoz poskytovatelů sociálních služeb v oblasti 

adiktologie, kteří testují na přítomnost omamných látek u drogově závislých klientů, zejména 

těch, kteří mají ve své péči nezletilé děti, a jsou zároveň evidovány orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí jako ohrožené. Službu doporučujeme zajistit v míře, aby orgán sociálně-právní 

ochrany dětí mohl situaci v rodině sledovat a vyhodnocovat s ohledem na ochranu života, 

zdraví ohroženého dítěte po dobu trvání stavu nouze a v souladu s ním přijatých 

mimořádných opatření;  

2. zajistilo plošnou mediální informační kampaň o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí s dopadem na cílovou skupinu dětí ve věku 5 – 15 let za účelem zvyšování jejich 

informovanosti o právech dítěte a zajišťování jejich ochrany. Například s využitím televizních 

pořadů pro děti nebo sociálních sítí (youtube, instagram, facebook, apod.);  
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3. zprostředkovalo informace o situaci nakažení virem COVID-19 v sociálně vyloučených 

lokalitách orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které zajišťují výkon sociálně-právní 

ochrany dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Výsledky hlasování o návrhu usnesení č. 1 

Příjmení, jméno, titul Návrh usnesení č. 1 

Hrdlička Ferdinand, Mgr. PRO 

Petroková Helena, Ing. ZDRŽUJI SE 

Beňák David, PhDr., Ph.D., DiS. PRO 

Baršová Andrea, PhDr. Mgr., Ph.D. PRO 

Benešová Markéta, Mgr.  ZDRŽUJI SE 

Brychtová Anna, Mgr. - 

Pospíšil David, Mgr. PROTI 

Polák Adolf, Mgr. PROTI 

Gabrielová Květoslava, Mgr. ZDRŽUJI SE 

Ščuková Zuzana, Mgr. PRO 

Nezvalova Vojtěška, JUDr. - 

Navrátil Jiří, MBA PRO 

Škarka Daniel, Bc. PRO 

Jaklová Dana, Mgr. MgA. ZDRŽUJI SE 

Holý Dalibor, Mgr. PRO 

Stejskalová Edita, Bc. PRO 

Gažiová Ladislava PRO 

Miko Jaroslav  PRO 

Pavel Petr, Ing. PRO 

Herman Daniel PRO 

Nehlasoval/a 0 

Celkem „Zdržuji se“ 4 

Celkem „PROTI“ 2 

Celkem „PRO“ 12 

 
 
 

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení hlasovalo 12 členek a členů výboru, 4 

členky/členové výboru se hlasování zdrželi a 2 členové/členky byli proti, přijal Výbor pro 

naplňování strategie romské integrace na základě hlasování formou per rollam, vyhlášeného 

jeho předsedkyní dne 09.04.2020 následující usnesení: 

Usnesení č. 1/2020 ze dne 17. dubna 2020  

Výbor pro naplňování strategie romské integrace se obrací na Ministerstvo práce 

a sociálních věcí s žádostí, aby:  

1. zajistilo alespoň částečný ambulantní provoz poskytovatelů sociálních služeb v oblasti 

adiktologie, kteří testují na přítomnost omamných látek u drogově závislých klientů, zejména 

těch, kteří mají ve své péči nezletilé děti, a jsou zároveň evidovány orgánem sociálně-právní 
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ochrany dětí jako ohrožené. Službu doporučujeme zajistit v míře, aby orgán sociálně-právní 

ochrany dětí mohl situaci v rodině sledovat a vyhodnocovat s ohledem na ochranu života, 

zdraví ohroženého dítěte po dobu trvání stavu nouze a v souladu s ním přijatých 

mimořádných opatření;  

2. zajistilo plošnou mediální informační kampaň o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí s dopadem na cílovou skupinu dětí ve věku 5 – 15 let za účelem zvyšování jejich 

informovanosti o právech dítěte a zajišťování jejich ochrany. Například s využitím televizních 

pořadů pro děti nebo sociálních sítí (youtube, instagram, facebook, apod.);  

3. zprostředkovalo informace o situaci nakažení virem COVID-19 v sociálně vyloučených 

lokalitách orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které zajišťují výkon sociálně-právní 

ochrany dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Návrh usnesení č. 2 

V oblasti zjišťování dopadů pandemie COVID-19  na život osob v sociálně vyloučených 

lokalitách, domech a bytech se Výbor pro naplňování strategie romské integrace obrací na 

Agenturu pro sociální začleňování s žádostí, aby:  

1. připravila informace o sociálních, ekonomických a zdravotních rizicích a dopadech 

pandemie COVID-19 v sociálně vyloučených lokalitách, zejména pokud jde o zdravotní rizika 

osob, které žijí v substandardních bytových podmínkách s nižším hygienickým standardem 

(např. ubytovny);  

2. navrhla, ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, jejími pracovními 

skupinami a výbory, opatření k minimalizaci rozšiřování nákazy v sociálně vyloučených 

lokalitách.  

Výsledky hlasování o návrhu usnesení č. 2 

Příjmení, jméno, titul Návrh usnesení č. 2 

Hrdlička Ferdinand, Mgr. ZDRŽUJI SE 

Petroková Helena, Ing. ZDRŽUJI SE 

Beňák David, PhDr., Ph.D., DiS. PROTI 

Baršová Andrea, PhDr. Mgr., Ph.D. ZDRŽUJI SE 

Benešová Markéta, Mgr.  PROTI 

Brychtová Anna, Mgr. - 

Pospíšil David, Mgr. PROTI 

Polák Adolf, Mgr. PROTI 

Gabrielová Květoslava, Mgr. PROTI 

Ščuková Zuzana, Mgr. PRO 

Nezvalova Vojtěška, JUDr. - 

Navrátil Jiří, MBA PRO 

Škarka Daniel, Bc. PRO 

Jaklová Dana, Mgr. MgA. PRO 

Holý Dalibor, Mgr. PRO 
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Stejskalová Edita, Bc. PRO 

Gažiová Ladislava PRO 

Miko Jaroslav  PRO 

Pavel Petr, Ing. PRO 

Herman Daniel PRO 

Nehlasoval/a 0 

Celkem „Zdržuji se“ 3 

Celkem „PROTI“ 5 

Celkem „PRO“ 10 

 

 

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení hlasovalo 10 členek a členů výboru, 3 

členky/členové výboru se hlasování zdrželi a 5 členů/členek bylo proti, přijal Výbor pro 

naplňování strategie romské integrace na základě hlasování formou per rollam, vyhlášeného 

jeho předsedkyní dne 09.04.2020 následující usnesení: 

Usnesení č. 2/2020 ze dne 17. dubna 2020 

Výbor pro naplňování strategie romské integrace se obrací na Agenturu pro sociální 

začleňování s žádostí, aby:  

1. připravila informace o sociálních, ekonomických a zdravotních rizicích a dopadech 

pandemie COVID-19 v sociálně vyloučených lokalitách, zejména pokud jde o zdravotní rizika 

osob, které žijí v substandardních bytových podmínkách s nižším hygienickým standardem 

(např. ubytovny);  

2. navrhla, ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, jejími pracovními 

skupinami a výbory, opatření k minimalizaci rozšiřování nákazy v sociálně vyloučených 

lokalitách.  

Návrh usnesení č. 3 

V oblasti zjišťování dopadů pandemie COVID-19 na život osob v sociálně vyloučených 

lokalitách, domech a bytech se Výbor pro naplňování strategie romské integrace obrací na 

krajské úřady s žádostí, aby:  

1. zajistily informace o počtu osob vracejících se z členských zemí Evropské unie do České 

republiky, kteří se pohybují v sociálně vyloučených lokalitách;  

2. zajistily podmínky pro dodržování nařízené karantény a kontrolu jejího dodržování v 

sociálně vyloučených lokalitách u osob, které se v posledních týdnech vrátili ze zahraničí a 

jsou bez přístřeší. 

Výsledky hlasování o návrhu usnesení č. 3 

Příjmení, jméno, titul Návrh usnesení č. 3 

Hrdlička Ferdinand, Mgr. ZDRŽUJI SE 

Petroková Helena, Ing. ZDRŽUJI SE 
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Beňák David, PhDr., Ph.D., DiS. ZDRŽUJI SE 

Baršová Andrea, PhDr. Mgr., Ph.D. ZDRŽUJI SE 

Benešová Markéta, Mgr.  PROTI 

Brychtová Anna, Mgr. - 

Pospíšil David, Mgr. PROTI 

Polák Adolf, Mgr. PROTI 

Gabrielová Květoslava, Mgr. PROTI 

Ščuková Zuzana, Mgr. PRO 

Nezvalova Vojtěška, JUDr. - 

Navrátil Jiří, MBA PRO 

Škarka Daniel, Bc. PRO 

Jaklová Dana, Mgr. MgA. PRO 

Holý Dalibor, Mgr. ZDRŽUJI SE 

Stejskalová Edita, Bc. PRO 

Gažiová Ladislava PRO 

Miko Jaroslav  PRO 

Pavel Petr, Ing. PRO 

Herman Daniel PRO 

Nehlasoval/a 0 

Celkem „Zdržuji se“ 5 

Celkem „PROTI“ 4 

Celkem „PRO“ 9 

 

Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení hlasovalo pouze 9 členek a členů výboru, 5 

členek/členů výboru se hlasování zdrželi a 4 členové/členky byli proti, nebylo usnesení 

přijato. 

 

V Praze dne 17. dubna 2020 

Zpracovala: Mgr. Klára Jůnová 

Schválila: Bc. Edita Stejskalová 
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