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Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

v roce 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny byla zřízena usnesením vlády ze dne 17. září 1997 
č. 581, o zřízení Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo 
k transformaci této Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity v Radu vlády pro 
záležitosti romské komunity. Usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 pak došlo ke změně 
názvu poradního orgánu na Radu vlády pro záležitosti romské menšiny a schválení Statutu Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byl následně upraven usnesením vlády ze dne 
12. května 2014 č. 352, ve znění usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 933, usnesením 
vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 590, usnesením vlády ze dne 30. května 2018 č. 346 a usnesením 
vlády ze dne 30. září 2019 č. 692. 
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Výroční zpráva Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2019 

(zpracované podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády ve 
smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175) 

1. Úvod 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) je stálým, poradním a iniciačním 
orgánem vlády pro otázky romské integrace. Cílem Rady je napomáhat zlepšení postavení Romů 
ve všech sférách života, odstraňování nedůvodných rozdílů v postavení Romů a většinové 
společnosti, a dosažení bezkonfliktního a vzájemně obohacujícího soužití Romů a většinové 
společnosti. 

Rada dále: 

a) připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci 
připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace,  

b) schvaluje podněty Rady pro jednání vlády České republiky,  
c) schvaluje dlouhodobé a střednědobé strategie romské integrace,  
d) navrhuje dílčí opatření a podněty v oblasti romské integrace,  
e) schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení postavení romské menšiny v České 

republice, včetně vyhodnocení plnění přijatých unesení vlády,  
f) doporučuje výhledy priorit dotační politiky státu v oblasti romské integrace, včetně návrhu 

výše výdajů v této oblasti a jejich rozdělení,  
g) projednává návrhy v oblasti metodické podpory činnosti krajských koordinátorů pro romské 

záležitosti, romských poradců, terénních pracovníků a asistentů,  
h) zajišťuje jednání s mezinárodními vládními i nevládními organizacemi a institucemi, 

Evropskou unií a orgány členských států EU a dalších států v oblasti romské integrace,  
i) seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace a podporuje informovanost a osvětu 

nejen pro romskou menšinu,  
j) pravidelně sleduje a vyhodnocuje práci Odboru pro sociální začleňování (dále jen 

Agentura),  
k) vyjadřuje se k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude Agentura působit,  
l) projednává výroční zprávu Agentury.  

 
Výchozím dokumentem Rady je Strategie romské integrace do roku 2020, která byla schválena 
usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 127. Dále pak je vypracovávána Zpráva o stavu romské 
menšiny v ČR, která je předkládána vládě na vědomí a sleduje vývoj situace Romů v různých 
sférách života, jako je vzdělání, zaměstnanost, zdraví, bydlení apod. 

Rada při své činnosti spolupracuje s orgány státní správy. Především se jedná o Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví 
a Ministerstvo zahraničních věcí. Všechny uvedené rezorty mají zároveň své zástupce v Radě (viz 
dále). Dále také Rada spolupracuje s Muzeem romské kultury, Kanceláří veřejného ochránce práv, 
Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, vzdělávacími institucemi a dalšími.   

Změnou Statutu Rady v roce 2019 byl mezi členy Rady začleněn také náměstek ministryně 
spravedlnosti a zástupce krajských koordinátorů pro romské záležitosti.  

2. Předseda a členové Rady 

K 31. prosinci 2019 měla Rada 31 členů (viz tabulka 1). Členy Rady jsou předseda Rady,  
2 místopředsedové a další členové Rady. Při jmenování členů Rady je uplatňován princip parity, to 
znamená, že nejméně polovinu členů Rady tvoří zástupci romské občanské společnosti. 
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K 31. prosinci 2019 byla Rada tvořena 16 členy z řad představitelů veřejné správy a 15 
občanskými členy.  

Funkční období členů z řad představitelů občanské společnosti je podle čl. 3 odst. 5 platného 
Statutu Rady čtyřleté. Tito členové Rady po skončení funkčního období vykonávají funkci členů 
Rady až do té doby, než jsou jmenováni členové noví. Funkční období členů Rady podle čl. 3 
odst. 3 písm. a) až h) Statutu Rady trvá po dobu výkonu jejich funkce, pokud není skončeno dříve 
podle čl. 3 odst. 6 tohoto Statutu.  

Dle čl. 3 odst. 2 Statutu Rady je jejím předsedou člen vlády ČR, v jehož působnosti jsou lidská práva 
a rovné příležitosti. V případě, že nebude žádný člen vlády agendou pověřen, je předsedou Rady 
předseda vlády. V souladu s tímto ustanovením Statutu Rady vykonává od 11. července 2018 funkci 
předsedy Rady předseda vlády Andrej Babiš. 

Tabulka 1 Složení Rady v roce 2019 (stav k 31.12.2019) 

jméno funkce v reprezentované instituci funkce v Radě členem Rady 

Babiš Andrej předseda vlády ČR předseda od 11.07.2018 

Štěpánková Martina 
náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská 
práva, zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

 

místopředsedkyně 

od 14.10.2015 

do 30.04.2019 

Válková Helena zmocněnkyně vlády pro lidská práva od 06.05.2019 

Maláčová Jana 
ministryně, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

členka od 30.06.2018 

Plaga Robert 
ministr, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

člen od 13.12.2018 

Staněk Antonín 
ministr, Ministerstvo kultury člen 

od 30.06.2018 

do 31.07.2019 

Zaorálek Lubomír od 27.08.2019 

Dostálová Klára 
ministryně, Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

členka od 13.12.2017 

Hamáček Jan ministr, Ministerstvo vnitra člen od 30.06.2018 

Tyll Karel náměstek, Ministerstvo financí člen od 10.09.2018 

Šrámek Ivo náměstek, Ministerstvo zahraničních 
věcí 

člen 

od 21.03.2018 

do 10.01.2019 

Povejšil Martin od 11.01.2019 

Prymula Roman náměstek, Ministerstvo zdravotnictví člen od 30.05.2017 

Franěk Michal náměstek, Ministerstvo spravedlnosti člen od 27.12.2019 

Navrátil Jiří Asociace krajů ČR člen od 17.05.2017 

Pospíšil Petr Svaz měst a obcí ČR člen od 23.10.2014 

Horváthová Jana Muzeum romské kultury členka od 27.05.2014 

Mikulčická Jana Kancelář Veřejného ochránce práv členka od 15.06.2018 

Strouhal Václav 
zástupce krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti 

člen od 27.12.2019 

Horváthová Martina zástupkyně občanské společnosti místopředsedkyně 
od 12.05.2014 

do 02.05.2019 

Balog Ján zástupce občanské společnosti člen 
od 12.05.2014 

do 02.02.2019 

Bikár František zástupce občanské společnosti člen od 12.05.2014 

Sigmund Heráková 
Alica 

zástupkyně občanské společnosti členka od 08.03.2018 

Fuková Lucie zástupkyně občanské společnosti členka od 12.05.2014 

Kaleja Martin zástupce občanské společnosti člen od 12.05.2014 

Köttnerová Renáta zástupkyně občanské společnosti členka od 12.05.2014 

Oláh Štefan zástupce občanské společnosti člen od 08.03.2018 
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Růžička Čeněk zástupce občanské společnosti člen od 12.05.2014 

Stejskalová Edita zástupkyně občanské společnosti členka od 12.05.2014 

Stojka Josef zástupce občanské společnosti člen od 08.03.2018 

Taragoš Nikola zástupce občanské společnosti člen 
od 08.03.2018 

do 19.03.2019 

Torák Petr zástupce občanské společnosti člen od 08.03.2018 

Guži Zdeněk zástupce občanské společnosti člen od 11.1.2019 

Husák Jan zástupce občanské společnosti 
člen, místopředseda (od 

10.05.2019) 
od 11.1.2019 

Slanina Simon zástupce občanské společnosti člen od 11.1.2019 

Theuserová Iveta zástupkyně občanské společnosti členka od 11.1.2019 

Ščuka Tomáš zástupce občanské společnosti člen od 11.1.2019 

3. Sekretariát Rady 

Funci sekretariátu Rady vykonává Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, které bylo v roce 2019 součástí Sekce pro lidská 
práva Úřadu vlády ČR. Vzhledem k tomu, že Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, vykonává, mj. funkci sekretariátu Rady 
vlády pro národnostní menšiny, není počet systemizovaných a pracovních míst přesně určen pro 
výkon funkce sekretariátu Rady. Nicméně, v roce 2019 se agendě romské menšiny věnovali 
především zaměstnanci uvedení v tabulce 2. Činnost Oddělení je podrobně vymezena 
v Organizačním řádu Úřadu vlády České republiky. 

Tabulka 2 Zaměstnanci sekretariátu Rady v roce 2019 (stav k 31.12.2019) 

jméno funkce odpovědnost 

Jůnová Klára  
vrchní vládní rada, 
vedoucí oddělení 

- tajemnice Rady 
- koncepční a odborná práce 
- spolupráce s médii, experty a vzdělávacími pracovišti 
- předsedkyně Komisí pro hodnocení projektů 
- mezinárodní spolupráce 
- tajemnice Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro 

sociální začleňování 
- tajemnice Výboru pro naplňování strategie romské integrace 
- organizace a koordinace dotačních řízení v rámci dotačních 

programů ÚV ČR  

Doubravský Zdeněk  vrchní vládní rada 

- mezinárodní spolupráce 
- koordinátor projektu Aktivizace a zmocňování romských 

aktérů prostřednictvím národní romské platformy 
- tajemník Pracovní skupiny pro bezpečnost 
- tajemník Pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci 
- tajemník Pracovní skupiny pro odškodnění romského 

holocaustu 

Hlavová Kateřina  vrchní vládní rada 

- tajemnice Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního 
programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

- organizace a koordinace dotačních řízení v rámci dotačních 
programů ÚV ČR 

Juhásová Marianna  vrchní vládní rada 

- vyhodnocování dopadu státní politiky na postavení Romů ve 
společnosti 

- mezinárodní spolupráce 
- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady  
- připomínková řízení a stanoviska k materiálům určeným pro 

jednání vlády ČR 
- analytická, koncepční a metodická činnost a příprava 

metodických dokumentů vztahujících se ke Strategii romské 
integrace 2021+ 

- tajemnice Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů 
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Mertlík Tadeáš  vládní rada 

- tajemník Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního 
programu Podpora terénní práce  

- tajemník Pracovní skupiny krajských koordinátorů 
- tajemník Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního 

programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 
- zajištění metodického vedení krajských koordinátorů pro 

romské záležitosti 

Duna Zdeněk  referent 
- administrativní činnost 
- archivace dokumentů 
- správa webových stránek 

Chrt Jan  
DPČ (v rozsahu 
0,25 pracovního 
úvazku) 

- administrativní činnost v rámci dotačních řízení 

Hušek Petr  
DPČ (v rozsahu 
0,25 pracovního 
úvazku) 

- analytická, koncepční a metodická činnost a příprava 
metodických dokumentů vztahujících se ke Strategii romské 
integrace 2021+ 

Pracovníci sekretariátu Rady se v rámci své činnosti rovněž účastnili zasedání pracovních skupin, 
výborů a dotačních komisí zřízených v jiných rezortech státní správy. Nominace do konkrétních 
pracovních orgánů zobrazuje tabulka č. 3.  

Tabulka 3 Přehled zaměstnanců sekretariátu jmenovaných do pracovních orgánů mimo Úřad vlády 
ČR (stav k 31.12.2019) 

název pracovního orgánu zřizovatel jmenovaný zaměstnance 

Dotační komise - Podpora kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin 

MK Hlavová Kateřina 

Dotační komise - Podpora vzdělávacích aktivit 
národnostních menšin 

MŠMT Hlavová Kateřina 

Republikový výbor pro prevenci kriminality  MV Doubravský Zdeněk 

Síť Národních kontaktních míst pro romskou 
integraci 

EK Jůnová Klára 

Dotační komise - Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků SŠ a studentů VOŠ 

MŠMT Hlavová Kateřina 

Dotační komise - Podpora integrace romské menšiny MŠMT Hlavová Kateřina 

Programové partnerství pro implementaci PO2 
investiční priority 2.1 a investiční priority 2.2 OP 
Zaměstnanost -"PROP" 

MPSV Doubravský Zdeněk 

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014-
2020 

MZE Doubravský Zdeněk 

Dotační komise - Podpora integrace příslušníků 
romské menšiny 

MK 
Jůnová Klára, Hlavová 

Kateřina 

Dotační komise - Republikový výbor pro prevenci 
kriminality 

MV Hlavová Kateřina 

Plánovací komise programu pro PO3 OP VVV MŠMT Juhásová Marianna 

Plánovací komise programu hlavní OP VVV MŠMT Juhásová Marianna 

Monitorovací výbor OP VVV MŠMT Juhásová Marianna 
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Sekretariát Rady kromě výkonu a koordinace agendy romské menšiny plní i funkci sekretariátu 
jejích čtyř výborů a šesti pracovních skupin (viz kapitola 4. Přehled činnosti). Dále se sekretariát 
podílí na administrativním zajištění dotačního řízení v rámci dotačních programů Podpora 
koordinátorů pro romské záležitosti, Podpora terénní práce a Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce. K tomuto účelu jsou při Radě zřízeny tři Komise pro hodnocení projektů. 

4. Přehled činnosti Rady 

V roce 2019 se konala dvě prezenční zasedání Rady a tři hlasování formou per rollam. První 
zasedání Rady proběhlo 21. února 2019.1  Rada na úvod projednala personální situaci 
v sekretariátu Rady. Dále se zabývala změnou struktury Zprávy o stavu romské menšiny v České 
republice na základě Monitorovací zprávy občanské společnosti o implementaci národní romské 
integrační strategie v České republice. V rámci tohoto bodu Edita Stejskalová představila 
dokument vypracovaný občanskými členy Rady s názvem Připomínky a náměty občanských členů 
Rady, který byl všem členům Rady zaslán před tímto jednání. Tento materiál je analýzou 
dokumentů: Informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romské menšiny a aktivního 
postupu státní správy při uskutečňování opatření ke dni 31. 12. 2017 ve vztahu ke Zprávě o stavu 
romské komunity za rok 2017. Materiálem tak občanští členové Rady splnili úkol předsedy Rady, 
který na posledním jednání Rady dne 10. září 2018 vyzval občanské členy Rady, aby předložili 
vlastní návrh toho, co by mělo být cílem Zprávy o stavu romské menšiny a zároveň vypracovali 
materiál, ve kterém uvedou, jaká usnesení o plnění romské integrace nejsou plněna. V uvedeném 
materiálu jsou identifikovány příčiny nízkého dopadu integračních politik, a zároveň zde jsou 
navrženy revize konkrétních opatření každého gestora. 

Rada se poté přesunula k projednávání činnosti výborů a pracovních skupin zřízených Radou. 
V rámci tohoto bodu byli členové Rady informováni od předsedů jednotlivých výborů a pracovních 
skupin o jejich činnosti a budoucích aktivitách. 

Dále byl Martinem Kalejou představen návrh podnětu vládě České republiky ve věci zajištění 
přípravy a realizace systémových opatření, která umožní efektivní přístup k toleranci a respektu na 
školách. Rada byla informována o obsahu dokumentu a zároveň byla do detailu rozebrána 
všechna klíčová opatření návrhu. 

Rada také projednala implementaci dobré praxe týkající se náboru nových policistů z řad romské 
menšiny a k této věci přijala usnesení (viz níže). 

Rada se dále seznámila s nově jmenovanými občanskými členy Rady, kterými byli Zdeněk Guži, 
Jan Husák, Simon Slanina, Tomáš Ščuka a Iveta Theuserová. 

Na jednání Rady dne 21. února 2019 byla přijata následující usnesení: 

 Usnesení č. 1/2019 

Rada 

I. bere na vědomí informaci o nedostatečném personálním obsazení Oddělení kanceláře RVZRM 
a sekretariátu RVNM; 

II. žádá předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, aby předložil do dalšího jednání 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny návrh opatření pro plnění administrativních, 
strategických, legislativních a organizačních prací Oddělení kanceláře RVZRM a sekretariátu 

                                                 
1
 více viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/zasedani-rady-vlady-pro-

zalezitosti-romske-mensiny-173043/ 
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RVNM; 

III. doporučuje, aby byla upravena systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu vlády 
České republiky, a byl navýšen počet služebních a pracovních míst v Sekci pro lidská práva, 
v Odboru lidských práv a ochrany menšin o 2, a tím byl obnoven stav před schválením 
systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
s účinností od 1. ledna 2019. 

Usnesení č. 2/2019 

Rada 

I. bere na vědomí materiál Připomínky a náměty občanských členů RVZRM k dokumentům 
„Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu 
státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. 12. 
2017 (dále jen „Informace“), (vypracován na základě usnesení vlády z dne 24. 7. 2017, č. 555) ve 
vztahu ke „Zprávě o situaci romské menšiny za období 2017“ (dále jen „Zpráva“), (vypracována 
na základě usnesení vlády z dne 24. 7. 2017, č. 555); 

II. ukládá předložit do dalšího jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny písemné 
vyjádření jednotlivých ministerstev k materiálu Připomínky a náměty občanských členů RVZRM 
k dokumentům „Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny 
a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními 
vlády ke dni 31. 12. 2017 (dále jen Informace), (vypracován na základě usnesení vlády z dne 24. 
7. 2017, č. 555) ve vztahu ke „Zprávě o situaci romské menšiny za rok 2017“ (dále jen Zpráva), 
(vypracována na základě usnesení vlády z dne 24. 7. 2017, č. 555); 

III. žádá předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, aby zadal Oddělení kanceláře 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, ve 
spolupráci s dalšími relevantními aktéry, vypracování nové osnovy pro zpracování Zprávy o stavu 
romské menšiny v České republice.   

Usnesení č. 3/2019 

Rada 

I. doporučuje předsedovi Rady, aby jmenoval: 

• Jana Husáka, předsedou Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování; 

• Alicu Sigmund Herákovou, předsedkyní Mediálního výboru; 

• Petra Toráka, předsedou Pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci; 

• Zdeňka Gužiho, předsedou Pracovní skupiny pro bezpečnost. 

Usnesení č. 4/2019 

Rada 

I. schvaluje ustanovení Výboru pro naplňování strategie romské integrace (SRI); 

II. doporučuje předsedovi Rady vlády pro záležitosti romské menšiny jmenovat Editu Stejskalovou 
předsedkyní Výboru pro naplňování Strategie romské integrace (SRI). 
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Usnesení č. 5/2019 

Rada 

I. schvaluje návrh znění podnětu vládě ve věci Zajištění přípravy a realizace systémových 
opatření, která umožní efektivní přístup k toleranci a respektu na školách s cílem nastolení 
a rozvoje bezpečného a zdravého klimatu ve školním prostředí; 

II. žádá předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, aby návrh předložil vládě ke 
schválení na jejím nejbližším zasedání. 

Usnesení č. 6/2019 

Rada 

I. ukládá 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; 

II. žádá Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti, aby na příštím zasedání RVZRM 
předložily informaci, jak je postupováno při zjištění rasové nesnášenlivosti, nevhodných forem 
chování vůči příslušníkům romské menšiny a dále, jak je dodržován Etický kodex Policie ČR 
a sankcionováno jeho případné porušování, zejména pak porušování ustanovení týkající se 
uplatňování rovného a korektního přístupu ke každé osobě bez rozdílu, v souladu 
s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde 
nedochází ke střetu se zákony. 

Druhé zasedání se v roce 2019 konalo 21. října 2019.2 Rada se zabývala plněním úkolů uložených 
Radou na I. zasedání Rady v roce 2019, přičemž tajemnice Rady Klára Jůnová informovala 
o plnění jednotlivých usnesení Rady. Následoval bod týkající se informací z pracovní skupiny k 15 
bodům opatření boje proti chudobě. Tohoto bodu jednání se zúčastnila také ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová. 

Jednání pokračovalo projednáváním informací o naplňování Strategie romské integrace za rok 
2017 a 2018. Dle Edity Stejskalové se Strategie romské integrace za rok 2017 a 2018 plnila jen 
formalisticky nebo vůbec a je třeba více dbát na její naplňování a koordinaci zainteresovaných 
ministerských rezortů a dalších organizačních složek státu. Upozornila také na nízkou provázanost 
strategických materiálů na národní úrovni jako je např. Strategie pro sociální začleňování 2014 – 
2020 a Strategie romské integrace 2014 – 2020. Oba dokumenty jsou základní a tematickou 
podmínkou pro čerpání finančních prostředků z ESIF, a proto doporučila zajistit jejich vzájemnou 
provázanost. Problematické je i vyhodnocování progresu v jednotlivých oblastech sociálních politik 
s dopadem na romskou menšinu. Hlavní příčinou je, že ministerské rezorty podle zákona nemohou 
sbírat etnická data a nastavená opatření se opírají pouze o kvalifikované odhady, což brání revizi 
opatření Strategie romské integrace, ale také revizi usnesení úkolů aktivního postupu státní správy 
v integraci Romů. 

Dále byly schváleny priority Rady na dalších 5 let. Priority Rady vychází zejména z potřeb 
efektivnějšího naplňování Strategie romské integrace a efektivnějšího dopadu Strategie romské 
integrace na národní a regionální úrovni na situaci romské menšiny. Mezi schválené priority Rady 
patří např. návrhy legislativních změn zákonů jako např. zákon o obcích nebo zákon o právech 
příslušníků národnostních menšin s cílem umožnit veřejným orgánům sběr etnických dat, dále pak 

                                                 
2
 Více viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/jednani_rady/zapis-178154/ 
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přijetí definice anticiganismu v národních strategických materiálech s cílem lepšího nastavení 
desegregačních a antidiskriminačních procesů s orientací na romskou menšinu.  Priority vznikly 
z iniciativy občanské části Rady. 

Následovalo projednání analýzy majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku v letech 1938-1945. Čeněk Růžička představil důležitost vzniku analýzy. 
Tajemnice Rady poté doplnila informace o doposud podniknutých krocích k vyhotovení analýzy. 

Poté se na jednání hovořilo o spolupráci Agentury pro sociální začleňování se statutárním městem 
Most. Byly uvedeny informace o návrhu usnesení, které by doporučovalo spolupráci Agentury pro 
sociální začleňování se statutárním městem Most ukončit. 

Na závěr jednání se projednávala informace o schválení novely Statutu Rady, kdy Helena Válková 
představila nejdůležitější změny ve Statutu Rady. 

Na jednání Rady dne 21. října 2019 byla přijata následující usnesení: 

Usnesení č. 10/2019 

Rada 

I. bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady; 

II. ukládá předsedovi Pracovní skupiny pro bezpečnost, aby na příštím zasedání Rady informoval 
o stavu plnění úkolu uloženého usnesením Rady č. 6/2019 ze dne 21. února 2019; 

III. bere na vědomí dosud ne zcela dostatečné a příliš pomalé plnění usnesení vlády týkajících se 
integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých 
souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2017 a 31. prosince 2018; 

IV. doporučuje vládě, aby po přijetí Strategie romské integrace 2021 – 2030 provedla revizi 
přijatých usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy 
při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády. 

Usnesení č. 11/2019 

Rada 

I. bere na vědomí materiál vypracovaný občanskými členy Rady; 

II. žádá gestory opatření stanovených ve Strategii romské integrace 2014–2020, aby důsledně 
pracovali na jejich plnění; 

III. ukládá Výboru pro naplňování strategie romské integrace, aby sledoval plnění Strategie 
romské integrace 2014–2020 a informoval Radu o stavu jejího plnění; 

IV. obrací se na Radu vlády pro lidská práva, aby více než doposud propagovala a zdůrazňovala 
význam naplňování Strategie romské integrace 2014 – 2020 

Usnesení č. 12/2019 

Rada 

I. bere na vědomí priority Rady sestavené občanskými členy Rady; 

II. žádá Úřad vlády ČR, aby připravovaná Strategie romské integrace 2021 – 2030 respektovala 
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a prosazovala priority Rady dle bodu I. tohoto usnesení. 

Usnesení č. 13/2019 

Rada 

I. doporučuje vznik analýzy majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku v období let 1938 – 1945 

II. obrací se na předsedu vlády a zároveň předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se 
žádostí o zajištění zdroje krytí pro Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby bylo možné v co 
nejkratším termínu začít s výzkumnou činností. 

V průběhu roku 2019 přijala také Rada několik usnesení formou per rollam. První hlasování formou 
per rollam bylo předsedou Rady vyhlášeno dne 26. dubna 2019 a týkalo se schválení změny 
Statutu a Jednacího řádu Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování. 
V této souvislosti přijala Rada usnesení č. 7/2019 ze dne 10. května 2019 ve kterém: 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny schvaluje znění Statutu a Jednacího řádu 
Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování. 

Další hlasování per rollam ze dne 22. srpna 2019 se týkalo schválení Zprávy o stavu romské 
menšiny v České republice za rok 2018. Na základě tohoto hlasování přijala Rada usnesení č. 
8/2019 ze dne 6. září 2019 ve kterém: 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny schvaluje znění Zprávy o stavu romské menšiny 
v České republice za rok 2018 včetně souvisejících příloh. 

Poslední hlasování formou per rollam bylo vyhlášeno jejím předsedou dne 3. září 2019 a týkalo se 
schválení návrhu Statutu Výboru pro naplňování strategie romské integrace, který byl ustanoven 
na únorovém zasedání Rady. Na základě tohoto hlasování přijala Rada usnesení č. 9/2019 ze dne 
20. září 2019, na základě kterého: 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny schvaluje znění Statutu Výboru pro naplňování 
strategie romské integrace. 

Protokoly o hlasování formou per rollam jsou rovněž dostupné na webových stránkách vlády ČR. 

Další aktivity občanských členů Rady 

V průběhu roku 2019 se občanští členové Rady nad rámec prezenčních a distančních zasedání 
Rady účastnili zasedání Výborů a Pracovních skupin zřízených Radou a zasedání pracovních 
orgánů zřízených v jiných orgánech státní správy, jako jsou např. dotační komise zřízené pro 
hodnocení projektů v rámci dotačních programů na podporu integrace romské menšiny 
v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvu kultury, výjezdů Republikového 
výboru pro prevenci kriminality či zasedání monitorovacích výborů operačních programů. 

Během roku 2019 také proběhlo pět zasedání občanské části Rady, v rámci kterých byly 
diskutovány aktuální problémy romské menšiny, včetně fungování Rady samotné, její komunikace 
směrem k veřejnosti a většího propojení výstupů Výborů a Pracovních skupin směrem k Radě. 

Členové občanské části Rady se také velmi aktivně zapojili do přípravy nové Strategie romské 
integrace 2021 – 2030, zejména jejich tematických kapitol a do návrhů opatření pro zlepšení 
integrace Romů. K tomuto účelu občanští členové Rady v průběhu roku vypracovali několik 
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materiálů, ve kterých hodnotili naplňování současné Strategie romské integrace a také naplňování 
usnesení vlády týkající se aktivitního postupu státní správy v integraci Romů. 

Kromě výše zmíněného byli občanští členové Rady také velmi aktivní v připomínkování 
nelegislativních i legislativních návrhů státní správy, jako je metodika pro vypracování Zprávy 
o stavu romské menšiny v České republice, samotná Zpráva o stavu romské menšiny v České 
republice za rok 2018, Koncepce sociálního bydlení nebo se podíleli na vzniku Strategie sociálního 
začleňování 2021 – 2030. Strategii sociálního bydlení 2021 – 2030, jejímž gestorem je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, je možné ve vztahu k romské menšiny vnímat jako jeden ze základních 
integračních materiálů. Občanští členové Rady v průběhu roku 2019 opakovaně projednávali 
podobu materiálu přímo se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí na prezenčních 
schůzkách, ale i distanční formou v podobě písemných připomínek k materiálu. Občanští členové 
Rady se do přípravy Strategie sociálního začleňování zapojili zejména s cílem zajištění 
provázanosti se Strategií romské integrace 2021 – 2030.  Všechny připomínky občanských členů 
Rady byly do Strategie pro sociální začleňování 2021 – 2030 zapracovány. 

Dále se také někteří občanští členové Rady v roce 2019 setkali s pomocným biskupem Diecéze 
ostravsko-opavské Mons. Mgr. Martinem Davidem ohledně možné spolupráce církve a Rady při 
integraci Romů. 

Místopředseda Rady Jan Husák také navrhl možné změny v zákoně o zaměstnanosti týkající se 
využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které představil přímo na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí. Na přelomu roku 2019/2020 se také občanští členové Rady zapojili do 
připomínkování legislativních návrhů týkajících se přídavku na bydlení či zaměstnanosti. 

4.1. Výbory a pracovní skupiny Rady 

Tabulka 4 Četnost zasedání výborů a pracovních skupin v roce 2019 

Výbor nebo Pracovní skupina Počet jednání v roce 2019 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 4 

Výbor pro spolupráci se samosprávami 0 

Výbor pro naplňování strategie romské integrace 0 

Mediální výbor 0 

Pracovní skupina pro odškodnění Romů 1 

Pracovní skupina pro zahraniční spolupráci 1 

Pracovní skupina pro bezpečnost 3 

Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů 4 

Pracovní skupina krajských koordinátorů pro romské záležitosti 3 

Pracovní skupina k protiprávním sterilizacím 0 

Ve smyslu čl. 6 a 8 Statutu Rady působí při Radě čtyři výbory, a to: 

 Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 

 Výbor pro spolupráci se samosprávami 

 Mediální výbor 

 Výbor pro naplňování strategie romské integrace 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování je zřízen na základě čl. 8 Statutu 
Rady. Monitorovací výbor zejména sleduje dopad činnosti Agentury pro sociální začleňování na 
situaci v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých žijí Romové; schvaluje výběr lokalit, ve kterých 
bude Agentura působit; předkládá prostřednictvím svého předsedy podněty, návrhy dílčích 
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a systémových opatření pro zlepšení účinnosti, efektivity a kvality činnosti Agentury k projednání 
Radě atd. Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v roce 2019 zasedal 
celkem čtyřikrát a 29 krát hlasoval formou per rollam. 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování se v roce 2019 zaobíral zejména 
efektivností činnosti Agentury pro sociální začleňování ve vybraných lokalitách včetně statutárního 
města Most. Právě spolupráce se statutárním městem Most byla v roce 2019 velmi diskutovaná 
a na jednání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování dne 
18. prosince 2019 bylo přijato usnesení, ve kterém Monitorovací výbor schválil ukončení 
spolupráce se statutárním městem Most. Záznamy všech jednání Monitorovacího výboru v roce 
2019 jsou dostupné na webových stránkách vlády.3 

Tabulka 5 Seznam členů Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
(stav k 31.12.2019) 

jméno reprezentovaná instituce 

Bártů Lumír Asociace krajů ČR 

Husák Jan člen Rady, předseda 

Albert Gwendolyn nezávislá expertka 

Hančin Peter krajský koordinátor Moravskoslezského kraje 

Köttnerová Renáta krajská koordinátorka Olomouckého kraje 

Lukáč Štefan krajský koordinátor Ústeckého kraje 

Petroková Helena řídící orgán OP Z 

Pospíšil David Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Pospíšil Petr Svaz měst a obcí ČR 

Smotlachová Ilona řídící orgán OP VVV 

Štern Petr BPS - Byznys pro společnost, z. s.  

Theuserová Iveta členka Rady 

Zeman Marek řídící orgán IROP 

Ve smyslu čl. 6 Statutu Rady byl v roce 2019, shodně jako v předchozích letech, zřízen Výbor pro 
spolupráci se samosprávami. V rámci tohoto výboru je také zřízena Pracovní skupina krajských 
koordinátorů pro romské záležitosti.  

Výbor pro spolupráci se samosprávami však v roce 2019 ani jednou nezasedal, a to zejména 
z toho důvodu, že na svou funkci předsedy Výboru a také člena Rady, rezignoval Jan Balog, který 
byl dlouholetým předsedou Výboru. 

Tabulka 6 Seznam členů Výboru pro spolupráci se samosprávami (stav k 31.12.2019) 

jméno reprezentovaná instituce 

Brychtová Anna Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Filová Božena Magistrát hl. m. Praha 

Fuka Jan Univerzita Pardubice 

Hančin Peter KrÚ Moravskoslezského kraje 

Horváthová Martina nezastupuje žádnou instituci 

Hrušková Dana MČ Praha 14 

Jochmannová Zuzana starostka obce Kobylá nad Vidnavkou 

                                                 
3
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/vybory/monitorovani-socialne-

vyloucenych/monitorovaci-vybor-angentury-pro-socialni-zaclenovani-v-romskych-lokalitach-75239/ 
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Köttnerová Renáta KrÚ Olomouckého kraje 

Laskovská Kateřina MČ Praha 7 

Lukáč Štefan KrÚ Ústeckého kraje 

Navrátil Jiří Asociace krajů ČR 

Nestával František Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Růžička Čeněk člen Rady 

Shafaq Ivona IQ Roma servis, z.s. 

Soukupová Radka Agentura pro sociální začleňování 

Taragoš Nikola nezastupuje žádnou instituci 

Toužilová Jindra Svaz měst a obcí ČR 

Uxa Jan Ministerstvo pro místní rozvoj  

Vaculík Pavel KrÚ Karlovarského kraje 

Veselý Miroslav Ministerstvo vnitra  

Vlčková Gabriela Generální ředitelství Úřadu práce ČR 

Pracovní skupina krajských koordinátorů pro romské záležitosti byla zřízena usnesením č. 8 
k bodu III. Výboru pro spolupráci se samosprávami ze dne 29. dubna 2015. V pracovní skupině 
jsou zastoupeni krajští koordinátoři pro romské záležitosti, kteří zabezpečují integraci Romů na 
území všech 13 krajů a hl. města Prahy. Činnost pracovní skupiny se soustředí na posílení 
institucionální sítě romské integrace na úrovni krajů, jež má nezastupitelnou úlohu v procesu 
implementace a monitoringu naplňování Strategie romské integrace do roku 2020.  

I přesto, že je Pracovní skupina krajských koordinátorů zřízena při Výboru pro spolupráci se 
samosprávami, schází se dle potřeby také k aktuálním tématům a v rámci metodického vedení, 
které jim sekretariát Rady poskytuje. V roce 2019 zasedala Pracovní skupina krajských 
koordinátorů celkem třikrát a hlavními tématy jejich zasedání byla tvorba akreditovaného 
vzdělávacího kurzu pro krajské koordinátory a romské poradce či podnět pro novelu zákona 
o obcích č.128/2000 Sb., která by měla obcím nařizovat zřízení pozice romského poradce. Na 
setkáních pracovní skupiny si krajští koordinátoři také sdělovali zkušenosti z kontrol výkonu 
přenesené působnosti a navrhli změnu Statutu Rady tak, aby byl jejím členem také zástupce 
krajských koordinátorů pro romské záležitosti. V průběhu roku 2019 byla také diskutována možnost 
zrušení této pracovní skupiny jako pracovního orgánu Rady a jejího znovuvytvoření pouze pro 
účely metodického vedení. Tento návrh bude v průběhu roku 2020 realizován. 

Stejně jako Výbor pro spolupráci se samosprávami byl v roce 2019 nadále zřízen také Mediální 
výbor. I přesto, že po únorovém zasedání Rady došlo ke jmenování jeho předsedkyně (Alica 
Sigmund Heráková), Mediální výbor se v minulém roce opět nesešel. I z tohoto důvodu nejsou 
v tomto Výboru doposud jmenováni žádní členové. 

Usnesením Rady č. 4/2019 ze dne 21. února 2019 vznikl Výbor pro naplňování strategie romské 
strategie. I přesto, že se tento Výbor v roce 2019 nesešel (zejména z důvodu dlouhého jednání 
o podobě Statutu Výboru), slibuje si sekretariát Rady od tohoto Výboru velkou výpomoc při 
monitorování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 i navazujícího 
koncepčního dokumentu. Statut Výboru byl nakonec schválen usnesením Rady č. 9/2019 ze dne 
20. září 2019 a jeho předsedkyní byla jmenována Bc. Edita Stejskalová. Statut Výboru je dostupný 
na webových stránkách vlády.4 Hlavní náplní činnosti Výboru je zejména: 

 spolupráce na tvorbě a případné revizi strategie romské integrace; 

                                                 
4
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/vybory/dekada-romske-inkluze/vybor-pro-dekadu-

romske-inkluze-75237/ 
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 pravidelné vyhodnocování implementace strategie romské integrace ze strany gestorů 
jednotlivých opatření; 

 spolupráce na tvorbě materiálu týkající se naplňování strategie romské integrace; 

 sledování vynaložených finančních prostředků evropských strukturálních fondů a státního 
rozpočtu na integraci Romů; 

 a další činnosti vymezené Statutem Výboru. 

Ve smyslu čl. 9 Statutu Rady bylo v roce 2019 zřízeno 6 pracovních skupin. S výjimkou Pracovní 
skupiny k protiprávním sterilizacím vykazovaly všechny zřízené pracovní skupiny alespoň 
částečnou aktivitu. V roce 2019 byly zřízeny tyto pracovní skupiny: 

 Pracovní skupina pro odškodnění Romů 

 Pracovní skupina pro zahraniční spolupráci 

 Pracovní skupina pro bezpečnost 

 Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů 

 Pracovní skupina k protiprávním sterilizacím 

 Pracovní skupina krajských koordinátorů pro romské záležitosti 

V roce 2019 proběhlo pouze jedno setkání Pracovní skupiny pro odškodnění Romů. Pracovní 
skupina byla informována o posledním vývoji v odškodňování romských obětí nacismu ze strany 
Spolkové republiky Německo a dále se projednávaly možnosti majetkové kompenzace romských 
obětí nacismu. Projednávala se také situace ohledně demolice letenského vepřína a zadaní 
archeologické soutěže na budoucí podobu místa. Na závěr se pracovní skupina zabývala 
zajištěním informačních tabulí pro návštěvníky koncentračního tábora Hodonínek u Kunštátu. 
 
Tabulka 7 Seznam členů Pracovní skupiny pro odškodnění Romů (stav k 31.12.2019) 

jméno reprezentovaná instituce 

Absolon Petr  nezastupuje žádnou instituci 

Albert Gwendolyn nezastupuje žádnou instituci 

Baumann Karel Ministerstvo zemědělství 

Berousek Karel  nezastupuje žádnou instituci 

Hauer Jan  nezastupuje žádnou instituci 

Horváthová Jana Muzeum romské kultury 

Hradílek Antonín  Ministerstvo zahraničních věcí 

Kalistová Kateřina Ministerstvo kultury 

Kokyová Jana nezastupuje žádnou instituci 

Malá Radmila Ministerstvo financí 

Murka Rudolf nezastupuje žádnou instituci 

Murka Vítěslav  nezastupuje žádnou instituci 

Pellar Ruben nezastupuje žádnou instituci 

Rauchová Marie 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Růžička Čeněk člen Rady, předseda 

Šimek Jan nezastupuje žádnou instituci 

Vishwanathan Sri Kumar nezastupuje žádnou instituci 

V roce 2019 proběhlo také jedno zasedání Pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci. Pracovní 
skupina stanovila na rok 2019 své priority v podobě nalezení ambasadorů v jednotlivých zemích, 
kteří budou vyhledávat příležitosti a zprostředkovávat informace členům pracovní skupiny. Dále 
pak navázání užší spolupráce s poslanci Evropského parlamentu i Parlamentu ČR. Projednávala 
se také možnost uspořádání konference v roce 2020 v rámci kampaně proti anticiganismu. 
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Tabulka 8 Seznam členů Pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci (stav k 31.12.2019) 

jméno reprezentovaná instituce 

Albert Gwendolyn nezastupuje žádnou instituci 

Antošová Šárka Amnesty international 

Drahokoupil Štěpán Nadace OSF 

Fuková Lucie členka Rady 

Janeček Daniel IQ Roma servis, z.s. 

Kandráč Ivan nezastupuje žádnou instituci 

Kenety Yveta Roma Education Fund 

Klempar Miroslav nezastupuje žádnou instituci 

Miko Michal RomanoNet, z.s. 

Mižigár Michal nezastupuje žádnou instituci 

Stria Robin nezastupuje žádnou instituci 

Ščuka Tomáš člen Rady, předseda 

Žáková Pavlína nezastupuje žádnou instituci 

 
V roce 2019 obnovila svou činnost Pracovní skupina pro bezpečnost a byla v roce 2019 velmi 
aktivní. Vzhledem k tomu, že Pracovní skupina obnovila svou činnost poprvé od roku 2014, bylo 
nutné nejdříve diskutovat výhled její činnosti a zaměření. V roce 2019 se odsouhlasily pilotní 
návštěvy do Středočeského a Karlovarského kraje, při kterých by se s kraji diskutovala potřebnost 
terénních pracovníků, romských poradců a asistentů prevence kriminality. Dále se v rámci 
Pracovní skupiny diskutovala bezpečnostní situace ve statutárním městě Most, zejména se vedla 
diskuze k znepokojujícímu výroku „Ubytovat, zkasírovat“, který se týká ubytovávání Romů ve 
statutárním městě Most, migrace Romů ze Slovenska či drogová problematika. Zápisy 
z jednotlivých zasedání Pracovní skupiny jsou dostupné na webových stránkách vlády ČR. 
 
Tabulka 9 Seznam členů Pracovní skupiny pro bezpečnost (stav k 31.12.2019) 

jméno reprezentovaná instituce 

Dvořák Vladimír Ministerstvo vnitra 

Guži Zdeněk člen Rady, předseda 

Hrinka Martin Policie ČR 

Kandráč Dušan  nezastupuje žádnou instituci 

Láznová Hana Ministerstvo spravedlnosti 

Lesa Petr Kancelář veřejného ochránce práv 

Lučanský Rastislav  nezastupuje žádnou instituci 

Lupták Ľubomír  nezastupuje žádnou instituci 

Oláh Štefan člen Rady 

Růžička Čeněk člen Rady 

Slanina Simon  člen Rady 

Stojka Josef člen Rady 

Ščuka Tomáš člen Rady 

Theuserová Iveta členka Rady 

I v roce 2019 zůstala Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů nejaktivnější, přičemž 
zasedala v roce 2019 celkem čtyřikrát. Hlavními náměty jednání bylo vyhodnocení a plnění úkolů 
a plán činností pro následné období, zvýšení informovanosti cílových skupin v oblasti vzdělávání, 
zvýšení individualizace dotací pro potřeby žadatelů. Dále byly probírány možnosti monitoringu 
žáků vracejících se ze zahraničí, převážně pak z Velké Británie. Dále se také diskutovalo téma 
zápisu do základních škol včetně spádových obvodů a také vyhláška ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní skupina v roce 2019 také připravila podnět 
vládě ve věci Zajištění přípravy a realizace systémových opatření, která umožní efektivní přístup 
k toleranci a respektu na školách s cílem nastolení a rozvoje bezpečného a zdravého klimatu ve 
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školním prostředí. Zároveň se Pracovní skupina v roce 2019 velmi aktivně zapojila do tvorby 
kapitoly Vzdělávání, která bude součástí Strategie romské integrace 2021 - 2030. 

Tabulka 10 Seznam členů Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů (stav k 31.12.2019) 

jméno reprezentovaná instituce 

Albert Gwendolyn nezastupuje žádnou instituci 

Brychtová Anna 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Cibulková Andrea nezastupuje žádnou instituci 

Červeňáková Lada nezastupuje žádnou instituci 

Drahokoupil Štěpán  Nadace OSF 

Fremlová Lucie nezastupuje žádnou instituci 

Grenarová Renée nezastupuje žádnou instituci 

Horváthová Martina nezastupuje žádnou instituci 

Kaleja Martin člen Rady, předseda 

Köttnerová Renáta Krajský úřad Olomouckého kraje 

Macků Lucie 
Česká odborná společnost pro inkluzivní 
vzdělávání, z.s. 

Nyklová Eva nezastupuje žádnou instituci 

Pernica Horáčková Jana Agentura pro sociální začleňování 

Šaldová Kateřina Amnesty International 

Šotolová Eva nezastupuje žádnou instituci 

Zapletalová Jana nezastupuje žádnou instituci 

 
Poslední pracovní skupinou, která byla v roce 2019 zřízena, zůstává Pracovní skupina 
k protiprávním sterilizacím. Ta se však, shodně jako v předchozích letech, nesetkala, a je již 
několik let neaktivní. 

5. Výstupy 

Všechny výstupy Rady a jejího sekretariátu jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce vlády 
ČR http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-
5779/. 

5.1. Legislativní a nelegislativní materiály 

V roce 2019 byly vypracovány tyto materiály: 

 Podnětu vládě ve věci Zajištění přípravy a realizace systémových opatření, která umožní 
efektivní přístup k toleranci a respektu na školách s cílem nastolení a rozvoje bezpečného 
a zdravého klimatu ve školním prostředí 

V roce 2019 byl Pracovní skupinou pro oblast vzdělávání Romů a následně Radou schválen 
nelegislativní materiál s názvem „Zajištění přípravy a realizace systémových opatření, která 
umožní efektivní přístup k toleranci a respektu na školách s cílem nastolení a rozvoje bezpečného 
a zdravého klimatu ve školním prostředí“. Po schválení Radou byl materiál předložen do 
mezirezortního připomínkového řízení. Vzhledem k velkému rozsahu připomínek však nebyly 
připomínky zpracovávány a materiál byl z dalšího procesu stažen. 

 Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2018 

 
Vláda vzala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2018 na vědomí usnesením vlády ze dne 
14. října 2019 č. 738. Zpráva vychází z podkladů, které pro její zpracování poskytly jednotlivé 
resorty a krajské úřady. Významným zdroji informací byly také výzkumné zprávy a studie, které 
obsahují nové statistické údaje a poznatky o situaci Romů v ČR. 

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
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 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2018 
 

 Změna Statutu Rady vlády pro romské záležitosti menšiny 

Změna Statutu Rady byla schválena usnesením vlády ze dne  30. září 2019 č. 692 o změně 
Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Statutu Rady vlády pro lidská práva, Statutu Rady 
vlády pro národnostní menšiny a Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Cílem změny 
Statutu Rady bylo sjednocení výše uvedených Statutů poradních orgánů vlády v oblasti lidských 
práv.  

Tabulka 11 Přehled cílové skupiny výstupů 

 
Druh výstupu 

Počet 
celkem 

Vláda 
Vzala na 
vědomí 

Schválila 
usnesením Odmítla 

Zpráva pro vládu ČR 2 1 1  
Zpráva pro mezinárodní instituce     
Informace pro vládu ČR     
Návrh nelegislativních opatření 1    
Návrh legislativních změn     
Připomínky k návrhu zákona     
Jiný – Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 
2018 1    

5.2. Semináře, školení, konference, kampaně, prezentace v médiích, další aktivity 

Ve dnech 20. a 21. srpna 2019 proběhl v Lichtenštejnském paláci již tradiční seminář pro žadatele 
o poskytnutí dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv. Úvodní 
prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 2020, 
které plynou především ze změny legislativy týkající se poskytování dotací ze státního rozpočtu. 
Dále byla Oddělením kontroly Úřadu vlády ČR představena pravidla pro čerpání dotací 
a informace o veřejnosprávních kontrolách. Na webových stránkách vlády ČR jsou k dispozici 
materiály z proběhlého semináře. 

Ve dnech 8. až 9. října 2019 proběhlo v Nesuchyni u Rakovníka setkání koordinátorů pro 
záležitosti romské menšiny, romských poradců a terénních pracovníků se členy Rady. V rámci 
setkání se uskutečnila také moderovaná diskuze mezi zástupci místních samospráv se členy 
Rady, kde byly řešeny zejména možnosti spolupráce. Dále pracovníci Sekretariátu Rady podali 
účastníkům setkání informace o aktuální situaci v sekretariátu Rady, byla představena metodika 
územní zatíženosti sociálním vyloučením a také se setkání účastnily pracovnice sekretariátu Rady 
vlády pro rovnost žen a mužů, které přiblížily svou činnost zejména v oblasti prevence domácího 
násilí.  Setkání zpravidla probíhá také na základě metodického vedení krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti, kdy v minulém roce byla diskutována zejména změna struktury osnovy pro 
vypracování Zprávy o situaci romské menšiny v ČR. 

V roce 2019 vyvíjela svou činnost také zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která jako 
místopředsedkyně Rady navštívila statutární město Most, kde se setkala s jeho primátorem, 
a zároveň navštívila sociálně vyloučenou lokalitu Chánov. Na základě této návštěvy pak doporučila 
primátorovi statutárního města Most řešit zejména situaci sociálně znevýhodněných dětí a v této 
souvislosti navázat spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci návštěvy byl 
diskutován také záměr statutárního města Most ohledně výstavby modulárního bydlení, které je ze 
strany zmocněnkyně vlády pro lidská práva a také Agentury pro sociální začleňování považováno 
za zcela nevyhovující. 

Dále zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady navštívila město Litvínov, kde 
se setkala se starostkou města a diskutovaly situaci v sociálně vyloučené lokalitě Janov. V rámci 
této diskuze byla probírána témata, jako je dostupnost bydlení ve městě Litvínov, nedostatek 
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obecních bytů či drogová problematika u romských uživatelů včetně nedostatku adiktologických 
služeb. 

V neposlední řadě se zaměstnanci sekretariátu Rady včetně zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
účastnili pietních aktů v Hodoníně u Kunštátu a Letech u Písku a dalších akcí nestátních 
neziskových organizací. 

6. Rozdělení dotací 

Sekretariát Rady v roce 2019 opět zajišťoval administrativní chod spojený s dotačním řízením 
v rámci dotačních programů Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, Podpora terénní práce 
a Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.  

Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je realizován na základě usnesení vlády ze 
dne 14. června 2010 č. 461 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009. 
Vláda ČR tímto usnesením uložila vedoucímu Úřadu vlády uvolňovat každoročně v rámci 
schváleného rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády finanční prostředky krajům prostřednictvím 
dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Program je v souladu 
s naplňováním strategického cíle zaměřeného na oblast podpory integrace Romů na krajské a místní 
úrovni a boj proti sociálnímu vyloučení, který je uveden ve Strategii romské integrace do roku 2020. 

Funkce krajských koordinátorů je zřizována krajskými úřady na základě ustanovení § 67 odst. 1 
písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle 
ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad řídí a koordinuje ve svém 
správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské 
komunity do společnosti. Vzhledem k tomu, že se uvedený zákon nevztahuje na hlavní město Prahu, 
které je upraveno speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátora 
pro romské záležitosti v Praze. 

V rámci dotačního programu pro rok 2019 bylo zajištěno financování pozice krajského koordinátora 
včetně jeho potřeb ve 13 krajích (mimo hl. město Prahu) v celkové výši podpory 5.252.566 Kč. 

V průběhu roku krajští koordinátoři uspořádali celkem 60 porad s relevantními aktéry (např. 
romskými poradci, terénními (sociálními) pracovníky, asistenty pedagoga a dalšími partnery při 
řešení romských záležitostí) v kraji, dále pořádali celkem 35 vzdělávacích akcí pro relevantní 
partnery (např. romské poradce, terénní (sociální) pracovníky, asistenty pedagoga a další partnery 
při řešení romských záležitostí v kraji) – např. školení, semináře, konference apod., byli zapojeni do 
činnosti celkem 65 platforem souvisejících s tématem romské integrace, podíleli se na vzniku 35 
koncepčních a strategických dokumentů kraje, ORP, apod., sami se účastnili celkem 93 odborných 
kurzů, školení, seminářů, výcviků, atp., vedoucích k prohloubení jejich kvalifikace a realizovali 
celkem 61 kontrol výkonu přenesené působnosti ORP, což představuje 30 % zkontrolovaných ORP 
v republice. 

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000. Účelem programu Podpora terénní 
práce pro rok 2019 bylo podpořit obce ve zřízení pozice terénního pracovníka pracujícího s romskou 
menšinou, kterého by zaměstnávala přímo obec nebo příspěvková organizace obce. Program byl 
pro rok 2019 nastaven tak, aby podporu ze státního rozpočtu získaly především obce, které usilovaly 
o zlepšení integrace Romů a současně měly problémy, které nezvládaly samy řešit.  

V roce 2019 bylo podáno celkem 37 žádostí s finálním finančním požadavkem 11.924.337 Kč. Po 
jednání Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora terénní práce bylo 
doporučeno k podpoře 35 žádostí v celkové výši 11.837.341 Kč. Někteří z žadatelů si však výši 
dotace nad rámec požadavku Komise snížili a celková výše vyplacených finančních prostředků 
v tomto dotačním programu tak činila 11.762.188 Kč.  
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Terénní pracovníci celkově v roce 2019 vykonali 43 341 intervencí v oblastech vzdělání, zaměstnání, 
zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace. Z toho nejvíce v oblasti bydlení, celkem 11 200, dále 
v oblasti vzdělání 10 359, oblasti chudoby 9 578, oblasti zaměstnání 5 726 a oblasti zdraví 5 007. 
Nejméně naopak vykonali intervencí v oblasti diskriminace, celkem 1 471. Terénní pracovníci také 
poskytli celkem 1 777 informací o možnosti účasti a zapojení se do aktivit veřejně prospěšných 
organizací a 1 351 informací o možnosti účasti na veřejných záležitostech. 

Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce vznikl v návaznosti na usnesení 
vlády ze dne 5. srpna 2002 č. 761 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské 
komunity z ČR o azyl v zemích EU a Norsku.   

Dotační program je preventivního charakteru a je určen pro neziskové organizace (spolky, ústavy, 
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy) na realizaci 
neinvestičních projektů podporujících příslušníky romské komunity a obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit (SVL). Program se zaměřuje na podporu a pomoc Romům s cílem předcházet 
sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků. Dotační program je rozčleněn do dvou okruhů, 
v rámci nichž jsou podporovány projekty využívající principy komunitní práce a aktivity, které 
doplňují sociální programy a sociální služby. Podpořené projekty využívající principy komunitní 
práce v romských lokalitách poskytují podporu a pomoc lidem žijícím v romských 
komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami. Doplňkovou 
součástí projektů mohla být i edukační a informativní činnost. 

V rámci dotačního programu bylo v roce 2019 podpořeno 21 projektů v celkové výši 11.749.622 
Kč. V roce 2019 pracovalo 13 projektů s metodou komunitní práce. Co se týká projektů 
zaměřených na aktivity doplňující terénní práci, sociální programy a sociální služby, bylo v této 
oblasti podpořeno 8 projektů. Z pohledu územního bylo v rámci 21 projektů podpořeno 34 lokalit, 
jelikož několik organizací působilo v rámci jednoho projektu i ve více lokalitách.  
 
V rámci projektů se uskutečnilo bezmála 150 komunitních aktivit iniciovaných většinou samotnou 
cílovou/jádrovou skupinou. Uskutečnily se jak pravidelné opakující se aktivity, tak i jednorázové 
aktivity tj. komunitní akce. Pravidelně opakující se aktivity se nejčastěji uskutečňovaly v rámci 
komunitních klubů či center, jednalo se o tvořivé dílny, např. keramický a truhlářský kroužek. 
V rámci komunitních akcí byly nejčastěji realizovány akce týkající se: úpravy a úklidu prostor, 
oslavy svátků, navazování nových vazeb s okolím s vedením města, aktivity vedoucí k uvědomění 
si vlastní kultury apod. Do těchto akcí se zapojilo bezmála 6 000 osob. 
 
V rámci projektů, jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby došlo 
také k aktivizaci a samostatnosti členů komunity. V rámci 8 projektů bylo podpořeno celkem 745 
osob. V  této oblasti probíhaly tři hlavní druhy aktivit: vzdělávací aktivity pro děti a mládež nad 
rámec standartního vyučování a základní činnosti NZDM; volnočasové aktivity pro děti a mládež 
nad rámec základní činnosti NZDM a doplňující aktivity zaměřené na práci s dospělými vedoucí 
k samostatnosti a podporující snahu klientů vést běžný život ve svém přirozeném prostředí 
(vzdělávací aktivity, aktivizační aktivity, rozšiřování praktických dovedností). 

7. Zahraničí  

V roce 2019 se pracovníci Sekretariátu Rady 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. 
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Zástupce sekretariátu Rady se dále zúčastnil Konference OBSE: Human Dimension 
Implementation Meeting 2019 ve Varšavě, na které prezentoval aktivity České republiky v oblasti 
romské integrace. 

8. Výdaje v Kč za sledovaný rok 

Dle čl. 12 Statutu Rady náklady na činnost Rady a jejích orgánů jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu 
vlády ČR. Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů vynaložených 
v souvislosti s činností Rady, výborů nebo dočasných pracovních skupin, v souladu s platnými 
právními předpisy.  

Členové Rady nemají nárok na plat za výkon funkce člena Rady, výborů nebo dočasných 
pracovních skupin. 

Tabulka 12 Výdaje na činnost sekretariátu Rady (v Kč) 

Mzdy a platy zaměstnanců  2 685 652, 00 Kč 

Povinné pojistné 908 097, 00 Kč 

Výdaje za tuzemské služební cesty 31 541, 00 Kč  

Výdaje za zahraniční služební cesty 22 846, 59 Kč 

Odměny členům PPOV   

Cestovné členů Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny 

41 235, 57 Kč 

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem  

z toho 
 

DPP 91 049, 00 Kč 

DPČ (včetně povinného pojištění) 353 496, 00 Kč 

fakturované, vč. Překladů* 97 048, 00 Kč 

Telefony  

Pohoštění celkem 15 000,00 Kč 

z toho 
 

limit pro sekretariát 0,00 Kč 

mimo limit sekretariátu 0,00 Kč 

Polygrafické služby 3 808, 22 Kč 

Celkem 4 249 773,38 Kč 
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Tabulka 13 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2019 

Počet zaměstnanců dle platových tříd k 31. 12. 2019 z toho na částečný úvazek 

Tř. 9 1 1 

Tř. 12 1  

Tř. 13   

Tř. 14 4 1
5
 

Celkem  6 2 

9. Plán činnosti a rozpočet 

Sekretariát Rady se v roce 2020 bude soustředit především na dokončení Strategie romské 
integrace 2021 - 2030. Dále pak budou plněny úkoly vyplývající z plánu nelegislativních úkolů 
vlády na rok 2020 a z usnesení Rady. Mezi úkoly vyplývající z Plánu nelegislativních úkolů vlády 
pro rok 2020 a z usnesení Rady patří zejména vypracování Zprávy o stavu romské menšiny 
v České republice za rok 2019; Informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských 
komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími 
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2019 a Informace o plnění Strategie romské integrace do 
roku 2020.  

Dalším cílem sekretariátu Rady je také větší propagace činnosti Rady směrem k veřejnosti. 
Sekretariát Rady plánuje pro rok 2020 několik veřejných akcí, přičemž jejich uskutečnění bude 
závislé na době trvání nouzového stavu z důvodu pandemie COVID-19. V této souvislosti je cílem 
sekretariátu Rady i Rady samotné získat co nejvíce informací o dopadu pandemie na Romy 
a hledat účinná řešení pro zlepšení situace, zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 

V souvislosti s úkoly vyplývajícími z mezinárodních závazků je v roce 2020 očekáváno nadále 
vykonávat činnost Národního kontaktního místa pro integraci Romů; zatupovat Českou republiku 
v Ad-hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů a s tím související spolupráce v rámci 
plánovaných tematických skupin, spolupráce s orgány OSN (Úřadem vysoké komisařky OSN pro 
lidská práva, UNDP) v oblasti začleňování Romů; koordinace naplňování Akčního plánu OBSE na 
zlepšení situace Romů a Sintů. 

Další prioritou Sekretariátu Rady je i nadále zajišťovat metodické vedení krajských koordinátorů 
pro romské záležitosti a podporovat plnění úkolů napomáhajících výkonu práv a integraci 
příslušníků romské komunity do společnosti na úrovni obcí a krajů, jejichž rozsah je vymezen 
v § 6 odst. 7 a 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak i nadále realizovat dotační programy na 
podporu integrace Romů. 

Předpokládané výdaje na činnost sekretariátu Rady jsou obdobné, jako výdaje za rok 2019.  

  

                                                 
5
 Zaměstnanec 0,5 svého úvazku věnuje Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. 
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