
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

v roce 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Radu 
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 a usnesením vlády ze dne 30. května 2018 č. 346. 
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Výroční zpráva Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2018 

(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.   

2. Předseda a členové Rady 

K 31. prosinci 2018 měla Rada 29 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 polovina členů Rady jsou Romové. K 31. prosinci 2018 byla Rada tvořena 
14 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 
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Rady až do té doby, než jsou jmenováni členové noví. Funkční období členů Rady podle čl. 3 
odst. 3 písm. a) až g) Statutu Rady trvá po dobu výkonu jejich funkce, pokud není skončeno dříve 
podle čl. 3 odst. 6 tohoto Statutu. Počet funkčních období není omezen. 

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 člen vlády agendou pověřen, je předsedou Rady 
předseda vlády. V souladu s tímto ustanovením Statutu Rady se jejím předsedou stal dne 
13. prosince 2017 tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který byl na vládní úrovni pověřen 
koordinací úkolů v oblasti lidských práv a rovných příležitostí. Po změně vlády již nebyl žádný další 
člen vlády agendou lidských práv pověřen, proto od 11. července 2018 vykonává funkci předsedy 
Rady předseda vlády Andrej Babiš. 

Tabulka 1 Složení Rady v roce 2018 

jméno funkce v reprezentované instituci funkce v Radě členem Rady od  

JUDr. Robert Pelikán, 
Ph.D. 

ministr spravedlnosti, předseda 
Legislativní rady vlády ČR předseda 

13.12.2017 

Ing. Andrej Babiš předseda vlády ČR 11.07.2018 

Mgr. Martina 
Štěpánková 

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

místopředsedkyně 14.10.2015 

Ing. Jaroslava 
Němcová, MBA  ministryně, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
člen 

13.12.2017 

Dipl.-Pol. Jana 
Maláčová MSc. 

30.06.2018 

Prof. PhDr. Stanislav 
Štech, CSc.  ministr, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
člen 

21.06.2017 

Ing. Robert Plaga, 
PhD. 

13.12.2018 

PhDr. Ilja Šmíd  

ministr, Ministerstvo kultury člen 

13.12.2017 

doc. Mgr. Antonín 
Staněk, Ph.D. 

30.06.2018 

Ing. Klára Dostálová 
ministryně, Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

člen 13.12.2017 

Mgr. Lubomír Metnar  
ministr, Ministerstvo vnitra člen 

13.12.2017 

Jan Hamáček 30.06.2018  

Ing. Petr Pavelek 
náměstek, Ministerstvo financí člen 

29.11.2016 

Ing. Karel Tyll 10.09.2018 

Mgr. Lukáš Kaucký  náměstek, Ministerstvo zahraničních 
věcí 

člen 
16.10.2015 

Ing. Ivo Šrámek 21.03.2018 

MUDr. Roman 
Prymula, CSc., Ph.D. 

náměstek, Ministerstvo zdravotnictví člen 30.05.2017 

Jiří Navrátil, MBA Asociace krajů ČR člen 17.05.2017 

RNDr. Petr Pospíšil Svaz měst a obcí ČR člen 23.10.2014 

PhDr. Jana 
Horváthová 

Muzeum romské kultury člen 27.05.2014 

Mgr. Eva Nehudková 
Kancelář Veřejné ochránkyně práv člen 

12.05.2014 

Mgr. Jana Mikulčická 15.06.2018 

Bc. Martina 
Horváthová 

zástupce občanské společnosti místopředsedkyně 12.05.2014 

Ján Balog zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

František Bikár zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

Mgr. Alica Sigmund 
Heráková 

zástupce občanské společnosti člen 08.03.2018 

Ing. Karel Holomek zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

Mgr. Lucie Fuková zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

PhDr. Et. PhDr. 
Martin Kaleja, Ph.D. 

zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 
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PhDr. Renáta 
Köttnerová 

zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

Mgr. Jan Kudry zástupce občanské společnosti člen 
12.05.2014 – 
17.09.2018 

Michal Mižigár zástupce občanské společnosti 
člen 08.06.2016 – 

02.09.2018 

Štefan Oláh zástupce občanské společnosti člen 08.03.2018 

Bc. Lýdia Poláčková zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

Čeněk Růžička zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

Bc. Edita Stejskalová zástupce občanské společnosti člen 12.05.2014 

Josef Stojka zástupce občanské společnosti člen 08.03.2018 

Nikola Taragoš zástupce občanské společnosti člen 08.03.2018 

Petr Torák, MBE zástupce občanské společnosti člen 08.03.2018 

3. Sekretariát Rady 

Funci sekretariátu Rady vykonává Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, které je 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 2018 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 2018 

jméno funkce odpovědnost 

Martin Martínek, 
M. A. 

vedoucí oddělení 
(do 10.12.2018) 

- tajemník Rady 
- koncepční a odborná práce 
- spolupráce s médii, experty a vzdělávacími pracovišti 
- předseda Komisí pro hodnocení projektů 
- mezinárodní spolupráce 
- koordinace zahraničních projektů a komunikace 

s mezinárodními organizacemi 
- tajemník Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro 

sociální začleňování 

Mgr. Klára Jůnová 

vrchní vládní rada, 
pověřená vedením 
Oddělení (od 
11.12.2018) 

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

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

- tajemnice Rady 
- tajemnice Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro 

sociální začleňování 

Mgr. Zdeněk 
Doubravský 

vrchní vládní rada 

- připomínková řízení a stanoviska k materiálům určeným pro 
jednání vlády ČR 

- zpracovatel Zprávy o stavu Romské menšiny 

- koordinátor projektu Aktivizace a zmocňování romských 
aktérů prostřednictvím národní romské platformy II. a III. 

Ing. Kateřina 
Hlavová 

vládní rada 
- tajemnice Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního 

programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

Mgr. Petr Hušek, 
Ph.D. 

vrchní vládní rada 
(do 15.12.2018) 

- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady  
- analytická, koncepční a metodická činnost a příprava 

metodických dokumentů vztahujících se ke Strategii romské 
integrace 2021+ 

- připomínková řízení a stanoviska k materiálům určeným pro 
jednání vlády ČR 
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Mgr. Marianna 
Juhásová 
(Karcolová) 

vládní rada 

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

- vyhodnocování dopadu státní politiky na postavení Romů ve 
společnosti 

Mgr. Jiří Souček 
vládní rada  
 

- tajemník Výboru pro spolupráci se samosprávami 
- 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 

Mgr. Hana Vitovská 
vrchní vládní rada 
(do 28.05.2018) 

- organizace a koordinace dotačního řízení v rámci dotačních 
programů ÚVČR 

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

PhDr. Renata 
Weinerová, CSc. 

vládní rada  
 

- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady  
- analytická, koncepční a metodická činnost zejména v oblasti 

vzdělávání 
- tajemnice Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů 

Zdeněk Duna referent 
- administrativní činnost 
- archivace dokumentů 
- komunikace s veřejností 

Lea Ďuračová 
DPČ (v rozsahu 
0,5 pracovního 
úvazku) 

- koordinace projektu Aktivizace a zmocňování romských 
aktérů prostřednictvím národní romské platformy II. a III. 

Jan Chrt 
DPČ (v rozsahu 
0,5 pracovního 
úvazku) 

- administrativní činnost v rámci dotačních řízení 

Pracovníci sekretariátu Rady se v rámci své činnosti rovněž účastnili zasedání výběrových 
dotačních komisí v programech administrovaných Ministerstvem kultury, Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dále se také účastnili pracovních 
skupin a výborů např. Republikový výbor pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra; Komise pro 
sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí; Monitorovací výbor OP VVV (MŠMT); 
Monitorovací výbor IOP (MMR); Program Rozvoje venkova (MZe); Programové partnerství v rámci 
investičních priorit 2.1 a 2.2 OPZ (MPSV) apod. 

Sekretariát Rady kromě výkonu a koordinace agendy romské menšiny plní i funkci sekretariátu 
jejích 3 výborů a 7 pracovních skupin (viz kapitola 4. Přehled činnosti). Dále se sekretariát podílí 
na administrativním zajištění dotačního řízení v rámci programů Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti, Podpora terénní práce a Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. 

4. Přehled činnosti Rady 

V roce 2018 se konala tři zasedání Rady. První zasedání Rady proběhlo 19.03.2018.1 Rada 
projednala potřebu více zapojovat samotné Romy do činnosti státní a veřejné správy a zlepšit 
soužití Romů a většinové společnosti. V rámci tohoto bodu zasedání Rady informoval její tajemník 
o výstupech projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím národní romské 
platformy II (viz dále).  

Rada se dále zabývala výukou proti předsudkům a předcházení nesnášenlivých projevů, jež vedou 
k šikaně na školách. Byl představen výzkum, který se zabýval předsudky v české společnosti a jak 
s nimi účinně pracovat ve škole. Na základě tohoto bodu jednání byly uloženy úkoly Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy a Pracovní skupině pro oblast vzdělávání Romů (viz usnesení  
č. 2/2018). 

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

zalezitosti-romske-mensiny-ze-dne-19--brezna-2018-165318/ 
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Rada také projednala dlouhodobé úsilí o odstranění nevhodně umístěné velkovýkrmny vepřů 
v Letech u Písku. Vládě ČR se po několikaletém vyjednávání podařilo nalézt řešení. O výsledcích 
tohoto vyjednávání informovalo Ministerstvo kultury (viz usnesení č. 3/2018). 

Rada dále schválila nominaci Jána Baloga na funkci člena Rady vlády pro národnostní menšiny. 

Na jednání Rady dne 19. března 2018 byla přijata následující usnesení: 

usnesení č. 1/2018 
Rada  
I. požaduje, aby jednotlivé resorty zohledňovaly potřebu zapojování Romů do pracovních skupin, 
které mají, případně mohou mít, dopad na soužití Romů a majority;  
 
II. vyzývá občanské členy, aby se účastnili seminářů, konferencí, odborných grémií apod., na 
kterých by mohli zastupovat zájmy romské menšiny a vytvářeli komunikační mosty ke zlepšení 
soužití různých etnických a společenských skupin. 

usnesení č. 2/2018 
Rada 
I. žádá, aby Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, provedlo revizi připravenosti škol 
k řešení rasismu a šikany na školách;  

 
II. žádá, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo tematické šetření  
k rasově motivované šikaně, a aby se toto šetření zaměřilo na získávání konkrétních kazuistik 
z případů, kdy k šikaně na podkladě etnicity došlo; 

 
III. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vymezit pozici výchovných poradců 
a školních metodiků prevence na školách, co by pracovníků školního poradenského pracoviště, 
tak, aby nedocházelo ke kumulaci jejich pozic a zároveň snížit rozsah přímé pedagogické práce 
školních metodiků prevence na školách; 
 
IV. ukládá pracovní skupině pro vzdělávání připravit ve spolupráci se zainteresovanými subjekty 
návrh podnětu vládě, aby uložila MŠMT přípravu a realizaci takových systémových programů, 
které zajistí skutečně efektivní výuku k toleranci a respektu na školách, a to do prosince 2018. 

usnesení č. 3/2018 
Rada 
I. bere na vědomí informaci o stavu projektu Památník v Letech u Písku. Vyjadřuje díky za úsilí, 
které věci věnuje vláda;  

 
II. odsuzuje výroky znevažující utrpení obětí romského holocaustu a vyjadřuje podporu jeho 
návrhu uzákonění 2. srpna, jako dne obětí romské genocidy;  
 
III. doporučuje, aby Centrum Romů a Sintů zasvěcené také těm, kteří v Letech trpěli, zahynuli tam 
nebo po transportu do Auschwitz-Birkenau bylo vytvořeno v hlavním městě tak, aby připomínalo 
historii Romů a Sintů a především sloužilo jako dostupné místo vzdělávání, setkávání Romů 
a majoritní společnosti, besed, výstav a kulturních pořadů. 

usnesení č. 4/2018 
Rada nominuje Jána Baloga na pozici člena Rady vlády pro národnostní menšiny.  

 
Druhé zasedání v roce 2018 se konalo 19. června.2 Rada se zabývala kroky ke zlepšení situace 
v oblasti tolerance a respektu na školách např. prostřednictvím metodických příruček učitelům, 

                                                 
2
 více viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zapis-ze-zasedani-rady-vlady-pro-
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revizi učebnic, aby neobsahovaly rasové stereotypy. Dále byla vyjádřena potřeba změny sylabů 
pedagogických fakult a zaměření se na výchovu nových učitelů. Rada dále projednávala plnění 
usnesení Rady v oblasti vzdělávání romských žáků a návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. K tomuto bodu 
jednání Rada přijala usnesení č. 5/2018. 

Rada dále projednala revitalizaci pietního místa v Letech u Písku a situaci v Hodoníně u Kunštátu.  
Rada také podala informace o plnění usnesení Rady ve věci zrušení OOP a dopady změn zákona 
o pomoci v hmotné nouzi (nedostupnost školních obědů za poukázky v hmotné nouzi). Vzhledem 
k tomu, že během jednání více než polovina přítomných členů Rady opustila zasedací místnost, 
ukončil předčasně předseda Rady jednání. 

Na jednání Rady dne 19. června 2018 byla přijata následující usnesení: 

Usnesení č. 5/2018 
Rada 
I. ruší usnesení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 19. března 2018  
č. 2/2018;  

 
II. žádá, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, provedlo do 30.6.2019 revizi 
připravenosti škol k řešení rasismu a šikany (výchovy k toleranci a respektu na školách) 
a předložilo Radě informaci o výsledcích;  

 
III. žádá, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo do 30.6.2019 prostřednictvím 
České školní inspekce tematické šetření k postojům a postupům  
k rasově motivované šikaně, a současně výskytu rasismu a míry respektu ve školním prostředí, 
a aby se toto šetření zaměřilo na získávání konkrétních kazuistik z případů, kdy k šikaně na 
podkladě etnicity došlo a předložilo Radě informaci o výsledcích zjištění; 

  
IV. doporučuje vládě ČR, aby v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2020  
a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 do 30.9.2019 navýšila finanční prostředky kapitoly 
333 státního rozpočtu tak, aby byl zajištěn finanční dopad snížení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti školních metodiků prevence alespoň v rozsahu materiálu MŠMT-1398/2017-4;  

 
V. ukládá Pracovní skupině pro oblast vzdělávání Romů ve spolupráci se zainteresovanými 
subjekty připravit návrh podnětu vládě tak, aby ta uložila MŠMT přípravu a realizaci takových 
systémových opatření, které zajistí skutečně efektivní přístup k toleranci a respektu na školách 
s cílem nastolení a rozvoje bezpečného a zdravého klimatu ve školním prostředí, a to do 
31.12.2018; 
 
VI. ukládá MŠMT, aby provedlo zjišťování vzdělávacích potřeb pedagogů a kvalitativní šetření 
v oblasti postojů v oblasti rasově motivované šikany s termínem do konce roku 2018. 

Usnesení č. 6/2018 
Rada žádá vládu, aby bezodkladně projednala materiál Ministerstva kultury „Revokace usnesení 
vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609 o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat 
v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně 
schválení ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem ve znění usnesení vlády ze dne 
23. října 2017 č. 766.“ 

 

                                                                                                                                                                  
zalezitosti-romske-mensiny-ze-dne-19--cervna-2018-167736/ 
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Na posledním zasedání Rady v roce 2018, které se konalo 10. září 20183, představil tajemník 
Rady nové znění Jednacího řádu Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačních programů 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů 
pro romské záležitosti, který Rada svým usnesením č. 7/2018 schválila.  

Dále se Rada věnovala přípravě památníků v Letech u Písku. Bylo zmíněno, že práce na nové 
podobě pietního místa mohou začít, protože vláda dne 04.09.2018 revokovala usnesení ze dne 
21. srpna 2017 č. 609 a ze dne 23. října 2017 č. 766 a rozhodla o krocích při naložení s bývalým 
vepřínem firmy AGPI, a bylo rozhodnuto o uvolnění finančních prostředků pro demolici 
a archeologický výzkum na místě bývalého vepřína.  

Rada dále řešila např. výplatu dávek v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek a Zprávu o stavu 
romské menšiny za rok 2017. 

Na jednání Rady dne 10. září 2018 bylo přijato následující usnesení: 

usnesení č. 7/2018 

Rada schvaluje Jednací řád Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačních programů 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů 
pro romské záležitosti. 

4.1. Výbory a pracovní skupiny Rady 

Ve smyslu čl. 6, 7 a 8 Statutu Rady působí při Radě tři výbory, a to: 

 Výbor pro spolupráci se samosprávami 

 Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačních programů Podpora koordinátorů pro 
romské záležitosti, Podpora terénní práce a Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce 

 Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 

Ve smyslu čl. 6 Statutu Rady pokračovala v roce 2018 činnost Výboru pro spolupráci se 
samosprávami. V rámci tohoto výboru je také zřízena Pracovní skupina krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti.  

V roce 2018 proběhlo pouze jedno jednání výboru a to dne 13.03.2018. Hlavními náměty jednání 
bylo prodiskutování a přijetí dlouhodobých cílů výboru, zmapování aktuálního stavu ohledně 
opatření obecné povahy - situace v obcích a strategie další činnosti a v neposlední řadě aktuální 
situace romských poradců v obcích s rozšířenou působností a projednání dalšího postupu v této 
věci. Členům výboru byla také představena Zpráva o situaci romských poradců v ČR při obcích 
s rozšířenou působností, která byla zpracována na základě údajů ze Zpráv o stavu romské 
menšiny v krajích. Dále byla výboru představena možnost čerpání finančních prostředků 
z Norských fondů. V závěru jednání byly účastníkům výboru podány informace  
o projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím národní romské platformy II. 

Tabulka 3 Seznam členů Výboru pro spolupráci se samosprávami 

jméno reprezentovaná instituce 

Balog Ján člen Rady 

Brychtová Anna, Mgr. 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy  

                                                 
3
 více viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zapis-ze-zasedani-rady-vlady-pro-

zalezitosti-romske-mensiny-ze-dne-10--zari-2018-169236/ 
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Filová Božena Magistrát hl.m. Praha 

Fuka Jan, Ph.D, Ing., DiS. Univerzita Pardubice 

Hančin Peter, Bc. KrÚ Moravskoslezského kraje 

Horváthová Martina, Bc. členka Rady 

Hrušková Dana MČ Praha 14 

Jochmannová Zuzana starostka obce Kobylá nad Vidnavkou 

Köttnerová Renáta, PhDr. KrÚ Olomouckého kraje 

Kudry Jan, Mgr., Ph.D. (do 
09.09.2018) Agentura pro sociální začleňování  

Laskovská Kateřina MČ Praha 7 

Lukáč Štefan, Bc. KrÚ Ústeckého kraje 

Navrátil Jiří, MBA Asociace krajů ČR 

Nestával František, Mgr. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Parčiová Ivona IQ Roma servis, z.s. 

Růžička Čeněk člen Rady 

Sokačová Linda, Mgr. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Soukupová Radka, Ing. Agentura pro sociální začleňování 

Taragoš Nikola člen Rady 

Toužilová Jindra, Mgr. 
Svaz měst a obcí ČR 

Mičánek Lumír, JUDr. 

Uxa Jan, RNDr. Ministerstvo pro místní rozvoj  

Vaculík Pavel, Mgr. KrÚ Karlovarského kraje 

Veselý Miroslav, Bc., Ing. Ministerstvo vnitra  

Vlčková Gabriela, Mgr. Generální ředitelství Úřadu práce ČR 

Jednání se také účastnili stálí hosté výboru, kterými byli Mgr. Karel Čada, Ph.D. z GAC spol. s.r.o., 
Mgr. Kateřina Karhánková z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a Mgr. Hynek Kalvoda 
z Konfederace sociálních služeb. 

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.  

Pracovní skupina krajských koordinátorů se schází dle potřeby k aktuálním tématům a také v rámci 
metodického vedení, které jim sekretariát Rady poskytuje. V roce 2018 bylo hlavními tématy 
uskutečněných jednání především příprava vzniku nové metodické příručky, která by měla pomoci 
krajským koordinátorům snadněji a lépe vyhodnocovat počty Romů v obcích (krajích). Dále pak 
byli krajští koordinátoři informováni o možnosti čerpání finančních prostředků z Norských fondů, 
o výzkumu s názvem Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR, 
který realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Krajským koordinátorům byl také 
představen projekt Státního zdravotnického ústavu, včetně konkrétního plánu práce a spolupráce 
s krajskými koordinátory na projektu, a výsledky výzkumu Romové a drogy, provedeného 
odborníky z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. 

Krajští koordinátoři byli také proškoleni v hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačních 
programů Podpora terénní práce a Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. 
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Ve smyslu čl. 7 byly v roce 2018 zřízeny také Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačních 
programů Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, Podpora terénní práce a Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce. Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačních 
programů Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, Podpora terénní práce a Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce jsou složeny ze zástupců státní správy, odborné veřejnosti, 
zástupců Romů a členů Rady. Jednání Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního 
programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se uskutečnilo dne 29. listopadu 2018. 
Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora terénní práce zasedala dne 
28. listopadu 2018 a Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce zasedala dne 5. prosince 2018. Do 10. prosince 2018 
předsedal všem uvedeným Komisím pro hodnocení projektů Martin Martínek, MA. Následně jej 
v této funkci vystřídala Mgr. Klára Jůnová, pověřena vedením Oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. 

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 
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 2018 zasedal 
pouze dvakrát, jelikož hlasování o přistoupení obcí ke spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování probíhá zpravidla formou per rollam.  

Tabulka 4 Seznam členů Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování 

jméno reprezentovaná instituce 

Čada Karel, Mgr. nezávislý odborník 

Hančin Peter, Bc. 
krajský koordinátor Moravskoslezského 
kraje 

Horváthová Martina, Bc. Členka Rady 

Hrdlička Ferdinand, Ing. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Koky Cyril, Mgr. krajský koordinátor Středočeského kraje 

Köttnerová Renáta, PhDr. krajská koordinátorka Olomouckého kraje 

Kováč Miroslav o.s. FORUM 

Lukač Štefan, Bc. krajský koordinátor Ústeckého kraje 

Petroková Helena, Ing. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Pospíšil David, Mgr. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Pospíšil Petr, RNDr. Svaz měst a obcí ČR 

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

Zeman Marek, Mgr. Ministerstvo pro místní rozvoj 

V roce 2018 nevznikly žádné nové výbory ani žádný z výborů nezanikl. 

Ve smyslu čl. 9 Statutu Rady je také zřízeno 6 pracovních skupin, ovšem pouze jedna z nich 
vyvíjela v roce 2018 svou činnost, a to Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů.  

Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů se podobně, jako v předcházejících letech, zaměřila 
na dohlížení a naplňování opatření Strategie romské integrace do roku 2020 a na přípravu 
Strategie navazující. V roce 2018 se uskutečnila 4 zasedání pracovní skupiny. V rámci proběhlých 
setkání se pracovní skupina věnovala metodickému pokynu MŠMT k řešení šikany ve školách 
a školských zařízeních, informacím o předškolní přípravě, modulovému multikulturnímu vzdělávání 
s názvem Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami. 
Dále se pracovní skupina zaměřila na přípravu podnětu vládě ČR. Tento úkol byl pracovní skupině 
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uložen Radou, a to na jejím zasedání dne 19. března 2018 č. 2/2018. V rámci činnosti pracovní 
skupiny byl vytvořen podnět vládě ČR 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. Tento materiál bude v roce 2019 
předložen vládě ČR ke schválení.  

Tabulka 5 Seznam členů Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů 

jméno reprezentovaná instituce 

Horváthová Martina, Bc. členka Rady 

Gwendolyn Albert Romea, o.p.s. 

Červeňáková Andrea, Bc. členka pracovní skupiny 

Červeňáková Anna, Mgr. členka pracovní skupiny do 10.09.2018 

Červeňáková Lada, Mgr.  členka pracovní skupiny 

Drahokoupil Štěpán OSF 

Fremlová Lucie, Mgr. členka pracovní skupiny 

Gabčová Lucie  členka pracovní skupiny 

Glasa Marcel, Mgr. člen pracovní skupiny 

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

člen Rady 

Karvayová Lenka, Bc. členka pracovní skupiny 

Kenety Yveta členka pracovní skupiny 

Kudry Jan, Mgr., Ph.D. člen pracovní skupiny, člen Rady 

Macků Lucie, Mgr. členka pracovní skupiny 

Brychtová Anna, Mgr. 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Stejskalová Edita, Bc. 
členka Rady, členka pracovní skupiny 
do 10.05.2018  

Šaldová Kateřina, Mgr. členka pracovní skupiny 

Šotolová Eva, doc. PaedDr., Ph.D. členka pracovní skupiny 

Horáčková (Pernica) Jana, Mgr. členka pracovní skupiny 

Zimová Adriana, Mgr. členka pracovní skupiny 

Nyklová Eva, Ing. členka pracovní skupiny 

Cibulková Andrea, Mgr. členka pracovní skupiny  

 
Ostatní pracovní skupiny zřízené Radou bohužel v roce 2018 nezasedaly. Obnovení jejich činnosti 
se předpokládá v roce 2019. Při Radě jsou na základě usnesení z předchozích let zřízeny tyto 
pracovní skupiny: 
 

 Mediální výbor 

 Pracovní skupina pro odškodnění Romů  

 Pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci  

 Pracovní skupina k protiprávním sterilizacím  

 Pracovní skupina pro bezpečnost 

V roce 2018 nevznikly žádné nové pracovní skupiny ani žádná z pracovních skupin nezanikla. 

5. Výstupy 

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

V roce 2018 nebyl vypracován žádný legislativní materiál. Materiály nelegislativní povahy byly 
vypracovány v souvislosti s plněním úkolů plynoucích z usnesení vlády ČR nebo z mezinárodních 
závazků. Vypracované dokumenty jsou určeny především pro členy vlády ČR, resorty, příslušníky 
romské menšiny a jejich organizace, zastupitelstva na úrovni krajů/statutárních měst/obcí. 

V roce 2018 byly vypracovány tyto materiály: 

 Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017. 

Vláda vzala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2017 na vědomí usnesením vlády ze dne 
22. srpna 2018 č. 539. Zpráva vychází z podkladů, které pro její zpracování poskytly jednotlivé 
resorty a krajské úřady. Všechny krajské úřady a Magistrát hl. m Prahy zpracovaly Zprávu o stavu 
romské menšiny v kraji za rok 2017. Účelem této zprávy je, na základě poznatků z krajů, zobecnit 
údaje pro celou ČR a vyzdvihnout trendy romské integrace v krajích. Významným zdrojem 
informací byly také výzkumné zprávy a studie, které obsahují nové statistické údaje a poznatky 
k situaci Romů v ČR. 

 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2017. 

 Změna Statutu Rady vlády pro romské záležitosti menšiny. 

Změna Statutu Rady byla schválena usnesením vlády ze dne 30. května 2018 č. 346 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.4 

 Výstup projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské 
platformy II.: Základy a principy komunitní práce 

 Brožura k projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní 
romské platformy II. a III. 

Tabulka 6 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     
Návrh legislativních změn     
Připomínky k návrhu zákona     
Jiný – Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 
2017 1    

Jiný – výstupy projektu Aktivizace a zmocňování 
romských aktérů prostřednictvím Národní romské 
platformy  

3    

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

Dne 25. dubna 2018 realizoval Sekretariát Rady ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce 
práv seminář na téma diskriminace, který byl určen pro terénní pracovníky obcí, kteří jsou 
spolufinancováni z programu Podpora terénní práce. V rámci interaktivního semináře zástupci 
KVOP na konkrétních případech vysvětlili, jak diskriminaci rozpoznat, jak se vůči ní bránit a jak 

                                                 
4
 http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Statut_Rady_romska_mensina-_2018__1.pdf 
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postupovat, pokud se terénní pracovník nebo jeho klient setká s diskriminací a není s ním rovně 
zacházeno. 

Ve dnech 20. až 22. června 2018 proběhlo ve Žďáru nad Sázavou již tradiční třídenní setkání 
koordinátorů pro záležitosti romské menšiny, romských poradců a terénních pracovníků se 
zástupci Romů. V rámci setkání byla řešena např. bezpečnostní rizika v SVL, násilí z nenávisti, 
stereotypizace Romů ve veřejném prostoru nebo předčasné odchody ze vzdělávání. Dále 
pracovníci Sekretariátu Rady podali účastníkům setkání informace o navazujícím projektu Národní 
romské platformy, o přípravě Strategie romské integrace 2021+, o možnostech finanční podpory 
z Norských fondů aj. Dále na setkání byly řešeny aktivity nadací a nadačních fondů ve prospěch 
sociálně znevýhodněných osob. Jednalo se například o nadaci Olgy Havlové a Terezy Maxové. 
Setkání zlepšuje spolupráci mezi aktéry romské integrace a slouží jako platforma pro výměnu 
zkušeností. Setkání zpravidla probíhá na základě metodického vedení krajských koordinátorů pro 
romské záležitosti.  

Ve dnech 13. a 14. září 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 2019, 
které plynou především ze změny legislativy týkající se poskytování dotací ze státního rozpočtu. 
Dále byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání dotací a informace 
o veřejnosprávních kontrolách. Na webových stránkách Úřadu vlády jsou k dispozici materiály 
z proběhlého semináře.5 

Dále proběhlo ve dnech 25. až 26. září 2018 v Praze dvoudenní jednání styčných důstojníků pro 
menšiny a krajských koordinátorů pro romské záležitosti, které primárně pořádá Ministerstvo vnitra 
a Úřad vlády ČR je jeho spoluorganizátor. První den setkání byla řešena problematika vnitrostátní 
migrace a opatření obecné povahy. Druhý den byli členové setkání informováni o vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie, díky čemuž by mohlo dojít k narůstajícímu počtu případů, kdy se Romové 
vrací ze zahraničí. Dále byla KVOP představena praktická příručka s doporučeními pro osoby, 
které se vrací ze zahraničí do ČR. Cílem jednání bylo navázat na vybudovanou spolupráci. Obě 
skupiny si navzájem představily pracovní postupy, problémy a překážky, které musí řešit, a sdílely 
dobrou ale i špatnou praxi.  

5.3. Dlouhodobé aktivity Sekretariátu Rady  

 
Sekretariát Rady v roce 2017 zahájil realizaci navazujícího projektu financovaného z Programu EU 
Práva, rovnost a občanství „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní 
romské platformy II“ (č. projektu 764003), který byl ukončen ke dni 31.03.2018. 

Projekt podporoval naplňování Doporučení Rady EU ze dne 9. prosince 2013 o účinných 
opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech a Strategie romské integrace do roku 
2020 a byl realizován na základě omezené výzvy EU. 

Cílem projektu bylo: I. Nalézt vhodná, konsensuálně přijatelná řešení problémů v obcích v oblasti 
romské integrace se zapojením všech relevantních stakeholderů; II. Rozvíjet kompetence místních 
romských aktérů pro komunikaci s veřejnou správou a podpořit jejich zapojení do veřejného života; 
III. Získat zpětnou vazbu od příslušníků romské menšiny k realizovaným opatřením romské 
integrace. 

Na uvedený projekt následně navazoval stejnojmenný projekt financovaný z Programu EU Práva, 
rovnost a občanství s pořadovým číslem III. 

                                                 
5
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/materialy-a-podklady-ze-seminare-pro-zadatele-o-

dotace-uv-cr-v-oblasti-lidskych-prav-pro-rok-2019-168461/ 
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Projekt byl realizován po dobu 9 měsíců, a to od dubna 2018 do prosince 2018. Celkové náklady 
projektu činily 64.991,94 EUR, přičemž spoluúčast Úřadu vlády ČR byla stanovena na 5 % 
a z prostředků EU bylo hrazeno 95 % z celkových uznatelných nákladů.  

V rámci projektu byla zaměstnána 1 projektová pracovnice na DPČ v maximálním rozsahu 80 
hodin měsíčně (s 0,5 úvazkem), a to po celou dobu realizace projektu. Dále byli v projektu 
zaměstnáni 2 asistenti projektového pracovníka, z nichž každý byl zaměstnán na DPP. Na DPČ 
byla rovněž zaměstnána i odborná pracovnice, která pomohla zpracovávat výstupy z projektových 
aktivit, zejména pak závěrečnou publikaci projektu. 

Cílem navazujícího projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní 
romské platformy III“ byla a) efektivní kooperace všech relevantních aktérů; b) efektivní koordinace 
integračních aktivit na regionální a lokální úrovni se zvláštním zřetelem na implementaci  
a monitorování Strategie romské integrace do roku 2020; c) identifikování relevantních aktérů 
romské integrace na regionální a místní úrovni a umožněni jejich efektivního zapojení do řešení 
potřeb a problémů romské menšiny, včetně jejich zapojení do implementace a monitorování 
Strategie romské integrace do roku 2020; d) zmocňování Romů k proaktivnímu přístupu k řešení 
záležitostí týkajících se romské menšiny; e) zvyšování povědomí Romů o Strategii romské 
integrace do roku 2020; f) zviditelňování Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny jako Národního kontaktního místa pro 
integraci Romů, posílení současné implementační struktury romské integrace. 

Aktivitami realizovanými v rámci projektu byly 3 jednodenní kurzy zaměřené na organizování 
komunit a prosazování zájmů Romů, na které navazovalo až 120 hodin následné podpory;  
2 jednodenní praktická školení zaměřená na psaní projektů a získávání grantů; 4 workshopy  
s cílem zlepšit sousedské soužití romských a neromských obyvatel města či obce; vícedenní kurz 
facilitace pro 5 vybraných romských účastníků projektu; úvodní a závěrečné setkání Národní 
romské platformy v Praze a 3 její jednodenní setkání v regionech pod vedením zkušených 
facilitátorů; třídenní setkání pracovníků Národního kontaktního místa pro integraci Romů  
s koordinátory pro záležitosti romské menšiny, romskými poradci a terénními pracovníky nebo 
publikace Doporučení Národní romské platformy pro implementaci Strategie romské integrace do 
roku 2020. 

6. Rozdělení dotací 

Sekretariát Rady v roce 2018 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 záležitosti6 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. 

Pozice romských 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, 

                                                 
6
 více viz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-koordinatoru/vysledky-dotacniho-

rizeni-pro-rok-2018-programu-podpora-koordinatoru-pro-romske-zalezitosti-165568/ 
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které je upraveno speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátora 
pro romské záležitosti v Praze. 

V průběhu roku pořádali koordinátoři školení a konference, zapojovali se do tvorby strategických 
dokumentů, účastnili se platforem a porad s partnery při řešení romských záležitostí v kraji. Krajští 
koordinátoři v roce 2018 provedli celkem 47 kontrol obcí s rozšířenou působností (ORP) v souvislosti 
s výkonem přenesené působnosti (v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 6 odst. 
8 zákona č. 273/2001 Sb.), což v průměru představuje 23 % navštívených úřadů z celkového 
množství OPR v ČR. 

V rámci dotačního programu pro rok 2018 bylo zajištěno financování pozice krajského koordinátora 
včetně jeho potřeb ve 13 krajích (mimo hl. město Prahu) v celkové výši podpory 5.523.805 Kč. 

Program Podpora terénní práce7 je realizován od roku 2000. Účelem programu Podpora terénní 
práce pro rok 2018 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 2018 nastaven tak, aby podporu ze státního rozpočtu získaly především obce, které usilovaly 
o zlepšení integrace Romů a současně měly problémy, které nezvládaly samy řešit. Jednou 
z podmínek pro udělení dotace bylo proto předložení schváleného komunitního plánu obce či jiného 
koncepčního materiálu řešení situace v obci. 

Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí. Společná 
setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Tento 
způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc 
nevyhledávají, případně z počátku odmítají. Návštěvy v domácnostech osob z cílové skupiny v rámci 
práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším 
společenstvím. Terénní pracovník vykonává následující okruhy činností: osvěta o právech 
příslušníků romské menšiny a podpora aktivního občanství příslušníků romské menšiny; podpora 
cílové skupiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby  
a diskriminace; práce s cílovou skupinou (jednotlivci nebo komunita) vedoucí k zmocňování jejích 
členů. 

Finanční prostředky byly poskytnuty celkem 36 obcím v celkové výši 11.399.832 Kč. Celkový počet 
klientů, se kterými podpoření terénní pracovníci pracovali, je 8 475. 

Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce8 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. 

                                                 
7
 více viz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/vysledky-dotacniho-

rizeni-pro-rok-2018-programu-podpora-terenni-prace-165647/ 
8
 více viz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/prevence/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-

2018-programu-prevence-socialniho-vylouceni-a-komunitni-prace-165566/ 
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Celkem bylo za rok 2018 podpořeno 23 projektů v celkové výši 12.253.878 Kč. V roce 2018 
pracovalo 14 projektů s metodou komunitní práce. V 10 z nich byly zaměstnány  
i osoby z lokality. Celkem bylo projekty podpořeno přibližně 1.836 obyvatel. Co se týká projektů 
zaměřených na aktivity doplňující sociální programy a sociální služby, bylo v této oblasti 
podpořeno 9 projektů, které podpořily celkem 629 osob.  

7. Zahraničí  

V roce 2018 se pracovníci Sekretariátu Rady zúčastnili 6 zahraničních pracovních cest. Konkrétně 
se jednalo o následující zahraniční cesty: 

 Zasedání Národních kontaktních míst pro integraci Romů (14.-16.03.2018; Brusel, Belgie) 

Jednalo se o již 13. zasedání Národních kontaktních míst, kterého se zástupci Úřadu vlády ČR 
pravidelně účastní. Tato setkání umožňují přímý kontakt jak se zástupci Evropské komise, tak 
s kolegy z národních kontaktních míst dalších členských států. V rámci zasedání proběhla  
např. debata o reportování naplňování národních strategií v roce 2018, které probíhá 
prostřednictvím nástroje Evropské komise pro reportování národních strategií apod. 

 Setkání Ad-hoc výboru expertů pro romskou integraci Rady Evropy (CAHROM)  
(22.-25.05.2018; Athény, Řecko) 

Účelem cesty byla účast zástupce oddělení na setkání Ad-hoc výboru expertů pro romskou 
integraci Rady Evropy (CAHROM). Zástupce oddělení na setkání informoval o aktuálním vývoji 
výkupu velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku, jeho následném odstranění a budoucí podobě 
pietního místa. Rovněž informoval o tematické návštěvě Košic na téma učení o romských dějinách 
a reáliích na základních a středních školách se zaměřením na romský holocaust, které se jako 
expert za Českou republiku zúčastnil na podzim roku 2017. 

 Studijní cesta do Norska (04.-08.06.2018; Falstad, Oslo, Norsko) 

Zahraniční cesta přinesla poznatky v oblasti vytváření a upravování památníků obětem teroru. 
Česká delegace se seznámila s přístupem norského království v oblasti vyrovnávání se 
s minulostí, a to v souvislosti s uchováváním památky na oběti holocaustu, ale také v souvislosti 
s útokem na bezbranné účastníky tábora z 22.07.2011 na ostrove Utoya. Poznatky poslouží 
k přípravě konceptu centra českých Romu a Sintů v Praze a přípravě památníku v Letech u Písku. 

 Implementační zasedání lidské dimenze OBSE (14.09.2018; Varšava, Polsko) 

Zástupce oddělení na setkání vystoupil, aby plénum informoval o aktuální situaci Romů v ČR. 
Informoval zejména o aktuálním vývoji výkupu velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku, jeho 
následném odstranění a budoucí podobě pietního místa. Byl připraven reagovat na otázky na 
Českou republiku. Během pracovní cesty došlo také k setkání zástupce oddělení se zástupcem 
Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, kde se diskutovala např. možnost 
zapojení ČR do aktivit OBSE v oblasti boje proti zločinům z nenávisti. 

 12. zasedání Evropské platformy pro začleňování Romů a 14. setkání Národních 
kontaktních míst pro integraci Romů (07.-09.10.2018; Brusel, Belgie) 

Setkání národních kontaktních míst pro integraci Romů je setkání, které efektivně umožňuje 
členským státům a Evropské komisi sdílet zkušenosti a odborné znalosti a podporuje nadnárodní 
spolupráci a výměnu správných postupů. 14. setkání bylo zaměřeno na aktuální informace  
a reportování naplňování národních strategií romské integrace prostřednictvím nástroje Evropské 
komise. Zasedání Evropské platformy pro začleňování Romů je širší platformou, která vedle 
zástupců národních kontaktních míst zahrnuje zástupce vlád, zástupce Evropské komise a dalších 
institucí Evropské unie a především zástupců občanské společnosti. Na 12. zasedání byla diskuze 
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o přístupu Romů k bydlení a zdravotnictví. Jak setkání národních kontaktních míst pro integraci 
Romů tak zasedání Evropské platformy pro začleňování Romů je příležitostí pro setkávání 
s důležitými zahraničními stakeholdery romské integrace. 

 Zasedání Ad-hoc výboru odborníků Rady Evropy pro záležitosti Romů (15.10.2018- 
19.10.2018; Štrasburk,Francie) 

Zástupce oddělení se aktivně podílel na diskuzi k jednotlivým pracovním bodům jednání 
a informoval o aktuálním dění v ČR. Jednalo se zejména o možnostech výuky romštiny na školách 
a romistiky na univerzitách, projednána byla situace kočovných Romů. Přijaty byly 2 tematické 
zprávy k přístupu Romů k zaměstnání a výuce romštiny na školách. S ohledem na situaci v České 
republice bylo znovu velmi pozitivně hodnoceno zavedení povinného posledního ročníku 
předškolní výchovy a ve vztahu k připomínání Holocaustu výkup areálu velkovýkrmny vepřů 
v Letech u Písku. 

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 7 Výdaje na činnost sekretariátu Rady (v Kč)9 

Mzdy a platy zaměstnanců  4 831 656,00 Kč 

Povinné pojistné 1 629 165,00 Kč 

Výdaje za tuzemské služební cesty 30 790,00 Kč 

Výdaje za zahraniční služební cesty 45 323,00 Kč 

Odměny členům PPOV  0,00 Kč 

Cestovné členů Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny 

30 013,30 Kč 

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 3 428,00 Kč 

z toho 
 

DPP 20 200,00 Kč 

DPČ (včetně povinného pojištění) 692 325,00 Kč 

fakturované, vč. Překladů* 0,00Kč 

Telefony 40 822,53 Kč 

Pohoštění celkem 18 300,00 Kč 

z toho 
 

limit pro sekretariát 0,00 Kč 

mimo limit sekretariátu 0,00 Kč 

Polygrafické služby* 9 230,00 Kč 

Celkem 7 351 252, 83 Kč 

Tabulka 8 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2018 

Počet zaměstnanců dle platových tříd k 31. 12. 2018 z toho na částečný úvazek 

Tř. 9 1 1 

Tř. 12 3 1
10

 

Tř. 13 1  

Tř. 14 3 2
11

 

                                                 
9
 Tabulka nezahrnuje náklady, které byly plně hrazené v rámci projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů 

prostřednictvím Národní romské platformy II. a III. 
10

 Zaměstnanec 0,5 svého úvazku věnuje Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. 
11

 Zaměstnanci 0,5 svého úvazku věnují Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. 
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Celkem  8 3 

9. Plán činnosti a rozpočet 

Sekretariát Rady se v roce 2019 bude soustředit především na přípravu Strategie romské 
integrace 2021+. Dále pak budou plněny úkoly vyplývající z plánu nelegislativních úkolů vlády na 
rok 2019 a z usnesení Rady.  

Mezi úkoly vyplývající z Plánu nelegislativních úkolů vlády pro rok 2019 a z usnesení Rady patří 
zejména vypracování Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018; 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 2018 
a Informace o plnění Strategie romské integrace do roku 2020. Dále je také předpokládáno, že 
vládě ČR bude ke schválení postoupen např. podnět vládě ČR vypracovaný Pracovní skupinou pro 
oblast vzdělávání Romů. 

V souvislosti s úkoly vyplývajícími z mezinárodních závazků je v roce 2019 očekáváno nadále 
vykonávat činnost Národního kontaktního místa pro romskou integraci; zatupovat Českou 
republiku v ad-hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů a s tím související spolupráce v rámci 
plánovaných tematických skupinách, 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. 

Jako další prioritou Sekretariátu Rady je i nadále zajišťování metodické vedení krajských 
koordinátorů pro romské záležitosti a podpora 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 2018.  
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