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Zápis z jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

dne 30. června 2021 

 

Jednání se uskutečnilo ve středu 30. června 2021 od 9:00 do 13:00 hod. ve Strakově 
akademii. 
 
 
Přítomné členky a členové:  
 
Občanské členky a členové: Guži Zdeněk (místopředseda Rady), Husák Jan, Kaleja Martin, 
Oláh Štefan, Slanina Simon, Albert Gwendolyn, Gronzíková Alena, Theuserová Iveta 
 
Ostatní členky a členové: Válková Helena (místopředsedkyně Rady a zmocněnkyně vlády 
pro lidská práva), Šimůnková Monika  (Kancelář VOP), Strouhal Václav (krajští koordinátoři),  
Navrátil Jiří (Asociace krajů), Povejšil Martin (MZV), Škarka Daniel (SMOČR) 
 
Osoby pověřené k zastupování členek a členů:  
 
Hanzlíková Jana  (MMR), Barbořík Michal (MV), Faltýn Jaroslav (MŠMT), Vzientek Jiří (MK), 
Míškova Anna (MRK), Broz Jan (MSp), Doktorová Helena (MF), Hanzlíková Jana (MMR), 
Pícl Michal (MPSV),  
 
Omluvené členky a členové:  
 
Dostálová Klára (MMR); Hamáček Jan (MV), Plaga Robert (MŠMT), Zaorálek Lubomír (MK), 
Maláčová Jana (MPSV), Franěk Michal (MSP), Horváthová Jana (MRK) 
 
 
Hosté: Růžička Čeněk (VPOORH), Kottnauerová Stanislava (MZD),  Beňák David (MMR - 
Agentura), Blažek Martin (Policie ČR), Horský Dalibor (Policie ČR), Červenka David (MZV), 
Radová Kateřina (MSp), Svěrák Jiří (krajský koordinátor), Urban Jan (EK) 
 
Úřad vlády ČR: Baršová Andrea, Kocanda Martin (tajemník Rady), Krejčová Kateřina, 
Černohousová Danisa, Jeřábková Olga, Mertlík Tadeáš, Nguyen Dieu Thuy 
 

 
*** 
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Zahájení  

 

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“), zahájila druhé zasedání Rady v roce 2021 a 
přivítala přítomné členky a členy (dále jen „členové“).  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková provedla kontrolu usnášeníschopnosti Rady. Ke dni 
zasedání měla Rada celkem 29 členů. Pro dosažení kvora pro usnášeníschopnost byla 
nutná přítomnost minimálně 15 členů. Vzhledem k tomu, že na začátku jednání bylo 
přítomno celkem 23 členů (nebo jejich zástupců s hlasovacím právem), byla potvrzena 
usnášeníschopnost Rady.  

Místopředsedkyně Rady představila program jednání, jehož návrh byl, spolu s podklady k 
jednání, členům Rady zaslán, v souladu s Jednacím řádem Rady, před jednáním, a vyzvala 
přítomné členy k udělení souhlasného stanoviska k navrženému programu.  

 

Návrh programu jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 30. června 
2021 

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na jednání dne 
4. září 2020 a 19. dubna 2021 

2. Funkce romského zmocněnce 
3. Mechanismus výběru nových občanských členů RVZRM 
4. Projednání situace spojené s policejním zákrokem v Teplicích a s následným úmrtím 

osoby, proti které bylo zasahováno 
5. Protiromské nálady v Hradci Králové  
6. Informační kampaň o očkování proti covid-19 zaměřená na Romy 
7. Informace o aktuálním stavu dotačních výzev MŠMT specificky zaměřených na Romy 
8. Informace o přípravě nového operačního programu Jan Amos Komenský a 

projednávání specifického romského cíle tohoto programu 
9. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2020 
10. Různé 

 Zajištění financování památníku v Letech u Písku  

 Informace o kontrolní činnosti v rámci agend Krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti 

 Personální kapacita kanceláře RVZRM 

 

Jana Hanzlíková navrhla změnu programu, ve kterém má být bod č. 9. Výroční zpráva o 
činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2020 umístěn za bod č. 3 Mechanismus 
výběru nových občanských členů RVZRM. 

Hlasování o změněném návrhu programu jednání 

PRO Zdržel se PROTI 

23 0 0 
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Program jednání byl přijat v tomto pořadí:   

 

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na jednání dne 
4. září 2020 a 19. dubna 2021 

2. Funkce romského zmocněnce 
3. Mechanismus výběru nových občanských členů RVZRM 
4. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2020 

5. Projednání situace spojené s policejním zákrokem v Teplicích a s následným úmrtím 
osoby, proti které bylo zasahováno 

6. Protiromské nálady v Hradci Králové  
7. Informační kampaň o očkování proti covid-19 zaměřená na Romy 
8. Informace o aktuálním stavu dotačních výzev MŠMT specificky zaměřených na Romy 
9. Informace o přípravě nového operačního programu Jan Amos Komenský a 

projednávání specifického romského cíle tohoto programu 
10. Různé 

 Zajištění financování památníku v Letech u Písku  

 Informace o kontrolní činnosti v rámci agend Krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti 

 Personální kapacita kanceláře RVZRM 

 

 

Bod 1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na 
jednání dne 4. září 2020 a 19. dubna 2021 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková úvodem k tomuto bodu zmínila, že upřednostnění 
projednávání přijetí nové Strategie na minulém jednání se zpětně ukázalo jako velmi žádoucí 
krok, protože Strategie byla vládou schválena po proběhlém jednání Rady a vyzvala 
tajemníka Rady, aby navázal na minulé jednání v kontrole úkolů. 

Tajemník Rady Martin Kocanda informoval o zbývajících úkolech: 

K usnesení č. 8/2020, které žádá předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, aby v 
rámci přípravy státního rozpočtu či jeho projednávání, požadoval navýšení rozpočtu kapitoly 
Ústavu pro studium totalitních režimů o 400.000 Kč, a to tak, aby bylo zajištěno kontinuální 
financování analýzy majetkových poměrů českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku v období let 1938 – 1945, tajemník Rady uvedl, že hovořil s ředitelem ÚSTR, který 
se musel z jednání omluvit. Podle ředitele ÚSTR již došlo ke společnému jednání mezi ním, 
předsedou Rady a ministryní financí. Zároveň prostřednictvím tajemníka Rady požádal o 
přesunutí tohoto bodu na další jednání, kterého se on nebo jeho zástupce zúčastní. 
Místopředsedkyně Rady dodala, že jí bylo přislíbeno pokračování jednání k navýšení 
rozpočtu ÚSTR a vyzvala všechny členy Rady ke společnému snažení k tomuto cíli.  

K dalšímu bodu usnesení č. 8/2020 měla vystoupit předsedkyně Výboru pro práva dítěte, 
aby informovala Radu o postupu v plnění usnesení č. 4/2020. Prostřednictvím tajemníka 
Rady se předsedkyně z jednání omluvila, zpráva bude předložena dodatečně.  

K bodu IV. usnesení č. 8/2020, které se týká doporučení pro MŠMT ohledně revize RVP ve 
spolupráci s Muzeem romské kultury a Výborem pro vzdělávání Romů, požádal tajemník 
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Rady zástupce MŠMT, Jaroslava Faltýna, aby informoval členy Rady o situaci v dané věci. 
Jaroslav Faltýn uvedl, že příprava revize RVP probíhá s nastavenými cíli, avšak 
s upozorněním, že revize má být dokončena v roce 2023.  

Jaroslav Faltýn se vyjádřil také k usnesení č. 9/2020, k němuž uvedl, že 26. dubna 2020 
proběhlo jednání, jehož cílem bylo pomocí prezentace Tomáše Sčuky seznámit 
nakladatelství s výsledky šetření o reprezentaci Romů v učebnicích. Východiskem jednání 
byla dohoda, že MŠMT změní systém posuzování učebnic. V této souvislosti byla 
vyzdvižena role Muzea romské kultury.  

K usnesení č. 13/2020 se vyjádřila místopředsedkyně Rady Helena Válková. Členům 
oznámila, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky urychleně projednala a 
schválila návrh zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen a projevila také své 
obavy spojené s rizikem navrácení návrhu ze Senátu zpět do Sněmovny.  

Místopředsedkyně Rady se dále vyjádřila k usnesení č. 2/2021, kdy především poděkovala 
zástupcům občanské společnosti a resortů za spolupráci, protože přijetí nové Strategie je i 
jejich velkou zásluhou. 

K závěru tohoto bodu programu tajemník Rady podal informace k usnesení č. 4/2021. 
Kancelář Rady úkol splnila. Byly ustaveny nové pracovní orgány, schváleny jejich statuty a 
aktualizovány údaje na webových stránkách Rady.  

 

Místopředsedkyně Rady otevřela rozpravu. 

David Beňák upozornil na formální nedostatek jednoho ze statutů. Tajemník Rady se omluvil 
a uvedl, že to bude napraveno. 

Místopředsedkyně Rady uzavřela rozpravu. 

 

Bod 2. Funkce romského zmocněnce 
 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková zdůraznila, že naplnění tohoto cíle nové Strategie 
je pro ni velice důležité, a proto spolu s ředitelkou Odboru lidských práv a ochrany menšin 
Andreou Barešovou dohlížejí na přípravu zřízení nové funkce.   

Andrea Barešová ujistila členy Rady, že činí veškeré možné kroky podpory vzniku romského 
zmocněnce vlády, a to úřední cestou, na druhou stranu dodala, že se jedná do velké míry o 
politické rozhodnutí vlády.  

Tajemník Martin Kocanda k tomuto bodu dodal, že v rámci systemizace na rok 2022 budou 
vynaloženy veškeré snahy k předložení návrhu na vytvoření dvou služebních míst k podpoře 
fungování nového zmocněnce, tak jak nová Strategie žádá.  

 

Místopředsedkyně Rady zahájila rozpravu. 

Alena Gronzíková potvrdila zájem občanské části na zavedení nové funkce a požádala, aby 
vláda respektovala při jmenování nového zmocněnce doporučení Rady.  
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Místopředsedkyně Rady uzavřela rozpravu. 

 

Bod 3. Mechanismus výběru nových občanských členů RVZRM  
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková informovala o aktuálním stavu Rady, jejíž složení 
bylo ke dni jednání po rezignaci pana Čeňka Růžičky, pana Toráka a paní Stejskalové 
v poměru: 16 zástupců státních a veřejných institucí ku 13 občanským zástupcům. Dále 
vyzvala občanskou část k nominaci kvalifikovaných kandidátů (zejména experty z oblasti 
bydlení a zdravotnictví) na členy Rady. Současně místopředsedkyně Rady poděkovala 
Čeňkovi Růžičkovi za dlouhodobou aktivní činnost v Radě. 
 

Místopředsedkyně Rady otevřela rozpravu. 

Tajemník Rady Martin Kocanda po jednání s krajskými romskými koordinátory prezentoval 
jejich stanovisko, jež má do postupu obsazování nových občanských členů Rady zanést 
princip regionálního zastoupení, protože podle zjištění dochází k celkové absenci některých 
regionů v Radě. Tajemník k tomu dodal, že takový princip nelze administrativně vymáhat, 
zároveň se kancelář Rady snaží při obsazování preferovat odbornost před regionálním 
zastoupením.  

Čeněk Růžička sdělil, že noví členové by měli být Romové, a především odborníci. Podle něj 
by regionální zastoupení bylo na škodu, protože uvědomělý Rom by neupřednostnil některý 
z regionů před druhým.  

Václav Strouhal oponoval, dle jeho názoru by určité poměrné zastoupení krajů mělo být, aby 
nedocházelo k dominantnímu zastoupení některého z krajů.  

David Beňák sdílel svou zkušenost z dob dřívějších, kdy Rada princip regionálního 
zastoupení vyžadovala, tehdy tento způsob vedl k paralyzaci a nefunkčnosti Rady. Současně 
by tedy chtěl varovat proti principu regionálního zastoupení.  

 

Místopředsedkyně Rady uzavřela rozpravu. 

 

Bod 4. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2020 
 

Jana Hanzlíková představila pravidelný dokument, jehož obsahem je popis souborných 
činností Agentury. Dokument informuje o čtveřici hlavních systémových projektech – 
Zajištění sociálního začleňování, Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v sociálně vyloučených 
lokalitách, Místo pro všechny a Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér 
sociálního začleňování. Kromě toho je zde také detailně představena spolupráce s kraji a 
obcemi, která je považována za nejdůležitější aspekt činnosti Agentury.  

 

Místopředsedkyně Rady otevřela rozpravu. 
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Místopředseda Rady Zdeněk Guži sdělil, že se Monitorovací výbor seznámí podrobněji 
s Výroční zprávou Agentury a pokusí se najít některá východiska, jak řešit situaci bydlení, 
vzdělávaní a zdravotní péče ve vyloučených lokalitách. Poté budou východiska prezentovány 
na Radě.  

David Beňák dodává, že ke dni jednání byly všechny připomínky přijaty. 

Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu. 

 

hlasování 

Návrh usnesení č. 6/2021 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
ze dne 30. června 2021 k bodu jednání č. 4 
 
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny bere na vědomí Výroční zprávu Agentury 
pro sociální začleňování za rok 2020. 
 
 

PRO Zdržel se PROTI 

23 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5. Projednání situace spojené s policejním zákrokem v Teplicích a s následným 
úmrtím osoby, proti které bylo zasahováno 
 
Úvodem tohoto bodu místopředsedkyně Rady Helena Válková zdůraznila podstatnou úlohu 
GIBS a ocenila přítomnost zástupce Policejního prezidia a zástupkyně Veřejného ochránce 
práv na jednání Rady. Dále seznámila členy Rady s tím, že iniciovala schůzku s ředitelem 
GIBS, která se konala 28. června, na které ho požádala o osobní účast na jednání Rady. 
Místopředsedkyně Rady poté odprezentovala zprávu GIBS k případu úmrtí Stanislava 
Tomáše, kterou obdržela od ředitele GIBS 29. června. Obsahem dokumentu je kromě 
informací ze spisových materiálů také popis vyšetřování případu a veškerých okolností se 
zjištěním, že při zásahu nedošlo k nepřiměřenosti použití donucovacích prostředků vůči 
jmenovanému nebo k jakémukoliv nestandardnímu postupu. V této fázi vyšetřování je podle 
GIBS zřejmé, že zakročující policisté použili vzhledem k podrobnostem zákroku prostředků 
skutečně co nejmírnějších, a proto není důvodu, aby si GIBS případ přebírala, natož aby 
proti zakročujícím policistům byly zahájeny úkony trestního řízení. Toto předběžné shrnutí 
předběžně potvrzují i výsledky soudní pitvy. Na přesné stanovení příčiny smrti je nutno 
vyčkat kompletních výsledků. Místopředsedkyně Rady dále ujistila členy občanské části, že 
mohou požadovat další informace a iniciovat setkání se všemi institucemi a následně 
předala slovo zástupkyni Veřejného ochránce práv. 
 
Zástupkyně Veřejného ochránce práv Monika Šimůnková seznámila členy Rady se 
zahájením šetření z vlastní iniciativy, ke kterému je oprávněna. Při šetřeníí se zaměří 
zejména na zákonnost postupu Policie ČR a přiměřenost zákroku policistů. V této fázi již 
oslovila všechny zainteresované instituce, aby se mohla podrobně seznámit se všemi 
skutečnostmi. Dále ujistila, že učiní maximum pro řádné prošetření případu. O výsledku 
vyšetřování bude Radu informovat, poprosila členy o trpělivost.  
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Plk. Martin Blažek z ředitelství služby pořádkové policie PP ČR k věci uvedl, že v současné 

době probíhá prověřování události včetně použití donucovacích prostředků ze strany Policie 

ČR a nelze tedy sdělovat bližší informace. 

 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková otevřela rozpravu. 

Martin Povejšil uvědomil Radu, že MZV monitoruje situaci, protože důsledkem zahraniční 
pozornosti je MZV informačním hromosvodem sledu událostí. Resort musí reagovat na 
podněty, které přicházejí ze zahraničí. Tím nejhlasitějším signálem je výzva Rady Evropy, 
která volá k urgentnímu, důkladnému a transparentnímu vyšetření. MZV zaregistrovalo pietní 
akce klidného charakteru po celé Evropě před budovami českých velvyslanectví. Na tyto 
podněty MZV reaguje, avšak prosí Radu a ostatní orgány, aby bylo důkladně informováno ve 
všech záležitostech případu.  

David Beňák vyslovil osobní rozhořčení nad neexistencí vyjádření lítosti Policie ČR a 
státních úřadů nad ztraceným lidským životem. Tuto skutečnost považuje za absolutně 
neetickou, protože vyjádření lítosti je naprosto běžnou základní součástí lidské slušnosti a 
respektu k druhým. Dále uvedl, že mít jakékoli pochybnosti o zákroku je naprosto legitimní a 
vyzval k transparentnímu vyšetřování, které posílí vzájemnou důvěru mezi neromskou a 
romskou částí populace, jež je naprosto klíčová.  

Simon Slanina informoval členy, že v rámci nových cílů a ambicí pracovní skupiny pro  
bezpečnost iniciuje spolupráci s GIBS, NÚKIB, Policií ČR atp., aby docházelo k lepší 
komunikaci, která je nyní na nedostatečné úrovni. Dále chtěl uvědomit Policii ČR, že tímto 
stylem komunikace radikalizuje romskou menšinu, a nabádal ji ke skutečně seriózní 
komunikaci. Romská veřejnost chce být seznámena s prošetřením případu.  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková doporučila pracovní skupině pro bezpečnost 
iniciování schůzky s ředitelem GIBS a Monikou Šimůnkovou, a dodala, že se také ráda 
zúčastní.  

Gwendolyn Albert upozornila, že se daný problém netýká pouze romské minority, ale celé 
společnosti, protože podobné události jsou šokující pro každého občana, a proto je nutné 
vynaložit úsilí k lepší transparentnosti a komunikaci.  

Místopředseda Rady Zdeněk Guži také vyjádřil nespokojenost s komunikací ze strany Policie 
ČR, konkrétně protestoval proti neangažovanosti mluvčí Policie ČR Ústeckého kraje, jež 
měla podat všechny možné informace veřejnosti.  

Plk. Martin Blažek – vysvětlil, že institut postavení mimo službu je plně v kompetenci 

nadřízeného služebního funkcionáře. Svým předřečníkům oponoval v nařčení, že Policie ČR 

nevyjádřila upřímnou soustrast a lítost nad úmrtím. Pan policejní prezident ve svém 

prohlášení lítost nad ztrátou lidského života vyjádřil, rovněž tak vyjádřil upřímnou soustrast. 

Konstatoval, že lze neustále zlepšovat vzájemnou komunikaci při řešení aktuálních problémů 

ve vztahu k menšinám v ČR. 

Jan Husák prohlásil, že absolutně nezpochybňuje zainteresované instituce, vyjádřil však  
nespokojenost s absencí transparentnosti celého případu. Zároveň požádal MV, aby 
poskytlo veřejnosti záruky, které povedou k důkladnému a řádnému prošetření případu. 
Konkrétně na adresu ministra vnitra konstatoval, že by neměl bezprostředně po zákroku 
předjímat závěry.  
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Michal Barbořík charakterizoval aktuální prioritu resortu, kterou je především poskytnutí 
prostoru a podpory nezávislému vyšetřování na základě zákonných systémových 
mechanismů v rámci MV. Upozornil, že z tohoto důvodu nelze požadovat po MV jakékoliv 
dozorování a zasahování do vyšetřování. Stejně jako zástupci Policie ČR vyvrátil informace 
o absenci projevů lítosti. Ministr vnitra ve svém druhém prohlášení vyjádřil soustrast 
pozůstalým a lítost nad ztraceným životem. Dále seznámil Radu s přípravou Strategie 
prevence kriminality, ve které má být obsažen i vztah bezpečnostních složek k menšinám, 
kde MV vnímá silnou prioritu pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám a usiluje o další 
zlepšení stavu v této oblasti. 

  

Místopředsedkyně Rady Helena Válková uzavřela rozpravu. 

 

Návrh usnesení č. 7/2021 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
ze dne 30. června 2021 k bodu jednání č. 5 
 

I. RVZRM vyslovuje hlubokou lítost nad úmrtím pana Stanislava Tomáše. 
II. RVZRM vyzývá všechny odpovědné instituce a orgány, zejména Policii ČR, 

GIBS, Veřejného ochránce práv, aby ze svých pozic a v rámci svých 
kompetencí učinili maximum pro řádné prošetření okolností úmrtí pana 
Stanislava Tomáše, předcházejícího zákroku Policie ČR a všech 
souvisejících kroků. 

III. RVZRM žádá orgány uvedené v bodu II. včetně ministra vnitra o průběžné, 
transparentní a objektivní informování veřejnosti o průběhu prošetřování 
těchto událostí. 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

21 2 0 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Bod 6. Protiromské nálady v Hradci Králové 
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková požádala krajského koordinátora 
Královehradeckého kraje Jiřího Svěráka, aby Radě prezentoval podrobnosti tohoto bodu, 
resp. nárůstu protiromských nálad, protože doposud jediným zdrojem informací byla média. 
Úvodem k tomuto bodu Jiří Svěrák prohlásil, že kraj je z dlouhodobého hlediska soužití 
majoritní a minoritní populace vnímán jako stabilizovaný, bez rozmíšek. Tento stav se změnil 
v květnu tohoto roku, kdy došlo ke dvěma otevřeným incidentům, kdy došlo k napadení 
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zástupců majority zástupci minority. Důsledkem toho se uskutečnil 5. června protiromský 
pochod v Hradci Králové, který je z důvodu uplatnění kolektivní viny odsouzeníhodný.  
  
Pplk. Dalibor Horský poděkoval kolegům z krajského úřadu za spolupráci, společně s kolegy 
z Policie ČR se podařilo okolnosti a potencionální eskalaci násilí při protiromskému pochodu 
zvládnout. 
 
Gwendolyn Albert vyjádřila radost z výsledků spolupráce Policie a orgánů podporujících 
romskou menšinu v krajském městě. Takové výsledky považuje za žádoucí, nerada by totiž, 
aby se opakovaly protiromské události z let 2011 až 2013. 
 
Simon Slanina se dotázal zástupců Policie ČR, proč pořádkové jednotky nezasáhly 

v momentě, kdy při pochodu zazněly protirómská, rasistická až fašistická hesla. Plk. Blažek 

sdělil, že Policie ČR důsledně prošetřuje jakékoliv rasistická vyjádření ve společnosti a 

vyzval všechny přítomné, aby pokud disponují informacemi tohoto typu, je předávali Policii 

ČR k dalšímu opatření. 

K samotnému dotazu pana Slaniny – Policie ČR v rámci provádění služebního zákroku pod 
jednotným velením vždy vyhodnocuje aktuální situaci a volí způsob, který vede k dosažení 
účelu sledovaného zákrokem. V daném průvodu byly dle dostupných informací také matky 
s malými dětmi a s kočárky. Z daného služebního zákroku Policie ČR disponuje 
videozáznamy, které se vyhodnocují a v případě zjištění pochybení budou konat příslušné 
orgány. 
 
Místopředsedkyně Rady Helena Válková se omluvila z dalšího jednání a předala řízení 
místopředsedovi Rady Zdeňkovi Gužimu. 

 

Bod 7. Informační kampaň o očkování proti covid-19 zaměřená na Romy 
 
Tajemník Rady Martin Kocanda seznámil členy Rady s průběhem přípravy informační 
kampaně, jejímž cílem je zvýšení důvěry romské menšiny k vakcinaci.  

Stanislava Kottnauerová vyzdvihla úlohu pracovní vakcinační skupiny MZ, která aktuálně 
připravuje pro SVL a další lokality speciální vozidla, jejichž záměrem je očkovat občany 
přímo v místě pobytu.  

Místopředseda Rady Zdeněk Guži preferoval využití spolupráce krajských koordinátorů a 
terénních pracovníků v daných lokalitách. Dále také apeloval na krajské koordinátory, aby na 
tento projekt dohlíželi a poskytli vhodnou metodiku. 

 

Bod 8. Informace o aktuálním stavu dotačních výzev MŠMT specificky zaměřených na 
Romy. 
 
Jaroslav Faltýn uvedl, že je nutné včas informovat o vyhlášení předpokládaných termínů 
dotačních výzev a dále informovat o rozšíření, resp. o koncepčních změnách výzev, které by 
je měly více otevřít možným žadatelům a ještě více zpřístupnit podporu romským dětem, 
žákům a studentům. V letošním roce MŠMT administruje dvě dotační výzvy – 1. Podpora 
integrace romské menšiny 2021, která je určena nejen pro školy ale i neziskové organizace. 
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Podpora cílí na spolupráci komunitních center a školských zařízení s cílem motivovat děti 
k lepšímu prospěchu v předškolním vzdělávání, a zlepšit tak přechod na základní 
vzdělávání. Program obsahuje i mimoškolské aktivity. Termín vyhlášení je předpokládán na 
měsíc listopad 2021. 2. Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol. Program podporuje související služby: 
ubytování, doprava, jejímž výsledkem má být vzdělávací podpora k udržení studenta ve 
vzdělávání a dokončení studia. V minulém cyklu se nepodařilo vyčerpat celkovou částku. 
Z toho důvodu mohou na rok 2022 nově žádat také nejen školy ale i neziskové organizace. 
Předpokládaný termín vyhlášení je stanoven na přelom září a října 2021.  
 
 
Bod 9. Informace o přípravě nového operačního programu Jan Amos Komenský a 
projednávání specifického romského cíle tohoto programu 
 
Jaroslav Faltýn  představil jmenovaný program, který čerpá prostředky z rozpočtu EU. Na 
základě jednání MŠMT se zástupci romských organizací je připravován nový specifický cíl 
programu, s názvem Podpora socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, např. 
Romů. Program se bude snažit zabezpečit asistentskou podporu, práci s celými kolektivy, 
spolupráci škol a školských zařízení se specializovanou podporou pro romské děti. Dotační 
výzvy by měly být vyhlašovány v průběhu roku 2022.  

 

Místopředseda Rady Zdeněk Guži otevřel rozpravu. 
 
Zdeněk Guži se dotázal,  zda je možné, aby neziskové organizace mohly žádat o dotace 
nebo je tato nabídka určena pouze školám. 
 
Jaroslav Faltýn vysvětlil, že neziskové organizace mohou žádat ve všech programech. 
Zároveň nabídl možnost individuálních schůzek zprostředkovaných zástupci MŠMT, které by 
pomohly neziskovým organizacím s přípravou žádosti. Dále uvedl, že bude rád, když bude 
komunikace průběžná a úspěšná, aby se vyčerpaly veškeré prostředky.  
 
 
Bod 10. Různé 
 

I. Zajištění financování památníku v Letech u Písku  

Anna Míšková informovala, že výstavba památníku v Letech u Písku je nyní ve fázi přípravy 
architektonické studie a zadávací dokumentace pro Norské fondy. Demolice vepřína byla 
odložena, protože v budoucím projektu se počítá s některými torzy objektu. Z toho důvodu 
nebyly vyčerpány všechny prostředky na demolici. Tyto prostředky budou použity vzhledem 
ke zvyšováním cen a nákladů na stavbu památníku. Za MRK vyjádřila obavu, že prostředky 
na výstavbu takto světově unikátního projektu budou nedostatečné, a sdělila, že je velice 
žádoucí navýšení celkové částky.  
 
Tajemník Rady Martin Kocanda dodal, že dle informací MF bylo z poskytnuté částky 
111 500 000 Kč prozatím vyčerpáno 1 856 000 Kč.  
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Jiří Vzientek doplnil, že celkové prostředky poskytnuté z rozpočtu státu (111 500 000 Kč 
schválených vládou), Norských fondů (26 000 000 Kč) a 6 000 000 Kč z investičního 
programu ministerstva kultury činí 144 000 000 Kč.  
 
 
 

II. Informace o kontrolní činnosti v rámci agend Krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti 

Václav Strouhal připomněl, že Agenda krajských koordinátorů spadá do agendy přenesené 
působnosti, a proto jsou povinni provádět pravidelné kontroly v jednotlivých obcích. Na 
těchto kontrolách byly spatřeny určité nesrovnalosti. Z toho důvodu tedy byl požádán 
Sekretariát Úřad vlády, aby tuto situaci řešil v budoucnosti s MV. 

 

III. Personální kapacita kanceláře RVZRM 

Tajemník Rady Martin Kocanda informoval členy Rady o aktuálním personálním obsazení. 
V tuto chvíli je obsazeno všech sedm tabulkových míst. V rámci zabezpečení implementace 
nové Strategie bude Kancelář žádat o navýšení počtu tabulkových míst na celkových 9 
pracovníků.  

 

Závěr jednání 

 
Místopředseda Rady Zdeněk Guži poděkoval všem zúčastněným za aktivní účast a 
pozornost.  

 

V Praze dne 30. června 2021 
 
 
 
Zapsal: Bc. Vojtěch Tuzar 
Vládní rada 
  
Upravil: PhDr. Martin Kocanda, Ph.D. 
tajemník Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

 

Schválila: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 
místopředsedkyně Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

 

 

 


