
 
 

1 

Zápis (č. KRP 1/2009) ze Zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ze 
dne 14. dubna 2009 

 
 

DATUM A ČAS:  úterý 14. dubna 2009   
12.00 - 16.00 hodin 

 
MÍSTO KONÁNÍ:  vládní  zasedací místnosti Úřadu vlády ČR 

nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1 
 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY: 

KOCÁB Michael (předseda Rady vlády, Ministr pro lidská práva a 
menšiny) 
LITOMISKÝ  Jan (1. místopředseda Rady vlády) 
BALOGOVÁ Lenka 
CÍNOVÁ  Anna 
GOROLOVÁ Elena 
HOŠEK Marián (MPSV) 
HOVOŘÁKOVÁ  Martina, Ing. Arch. (MMR) 
HUSÁK Jan, Ing. (MPO) 
KAPLAN Petr, PhDr. (MPSV) 
KOKY Cyril, Bc. 
KOVÁČ Milan 
KUROVÁ Lenka, Mgr. 
LAURENČÍKOVÁ  Klára, Mgr. (MŠMT) 
MÁLEK Jan, Ing. (MF ČR) 
PARČIOVÁ  Ivona 
PECHOVÁ Anna, Bc. 
ŽENÍŠEK Marek, PhDr. (MPSV) 
 

STÁLÍ ZÁSTUPCI: 
BALÁŽ  Jozef, Mgr. (MMR) 
GABRIELOVÁ Květoslava (MK) 
JONITOVÁ Bronislava, Mgr. (MO ČR) 
KOTLÁR Miroslav 
ŠPALOVÁ Lucie, Bc. (MPSV) 
VRCHOTOVÁ Vlasta, MUDr. (MZ ČR) 
 
 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY: 
DUBICKÝ  Roman, MUDr. 
HELLEROVÁ Markéta, MUDr. (MZ) 
HOLEK Jozef, Ing. 
KUCHÁROVÁ Jarmila 
LAVIČKA  Vojtěch 
MIKEŠ František, JUDr. (MK ČR) – omluven 
PADĚLEK František, Ing. (MO ČR) – omluven 
PAPE Iveta, Mgr. 
SOLIVAR  Jaroslav, Ing. (MV ČR) – omluven 
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 VESELÝ Ivan (2. místopředseda Rady vlády) 
 

HOSTÉ: 
ABBASOVÁ Lejla (SLP) 
BÁRTÍKOVÁ  Blanka, JUDr. (MK) 
KLÍPA Ondřej, Mgr. (RNR) 
OPLATEK David, Mgr. (ASZ) 
ŠEDOVÁ Anežka (MPSV) 
ŠIMÁČEK Martin, Bc. (ASZ) 
 

ZA KANCELÁ Ř: 
DUNA Zdeněk 
HRABAŇOVÁ Gabriela, Bc. 
KOHOUTOVÁ Zdeňka, PhDr. 
MARTÍNEK Martin, M.A. 

 
Program:  

 
1. Zahájení zasedání 
2. Dotační program: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho 

důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2009 
3. Dotační program: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho 

důsledků podprogram B. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro 
rok 2009 

4. Dotační program Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009  
5.  „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice“ – 

informace 
6. Aktualizace Koncepce romské integrace – informace 
7. Návrh úpravy pietních míst v Letech u Písku a  Hodoníně u Kunštátu – 

informace 
8. Aktuální kauzy (Chomutovské exekuce, Janov - „Sociální past“) – informace 
9. Informace o azylových žádostech Českých občanů v Kanadě 
10. Evropské iniciativy – založení Evropské platformy romské inkluze – informace  
11. Informace o dotacích pro národnostní menšiny podpora kultury a 

národnostního tisku 
12. Různé 

 
Předseda Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity uvítal členy, stále zástupce a 

hosty na jednání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen Rady vlády) a 
otevřel jednání ve 12:00.  

 
Na začátku jednání bylo přítomno 18 členů či stálých zástupců a v průběhu jednání přišli 

další 2 členové. Kvórum bylo dosaženo a jednání Rady vlády bylo usnášeníschopné. Jednání 
řídil předseda Rady vlády ČR pro záležitosti romských komunit a ministr pro lidská práva a 
menšiny Michael Kocáb, který také představil nové členy Kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti Romské komunity a nového člena Rady vlády Ing. Jana Husáka za Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a novou členku Mgr. Kláru Laurenčíkovou z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.  

 
Předseda Rady vlády představil program jednání, který byl v zápětí jednomyslně přijat. 
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BOD JEDÁNÍ Č. 2) 
Dotační program: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, 
podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2009 
  

Předseda Rady vlády a ministr pro lidská práva a menšiny informoval členy o Dotačním 
programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram 
A. Podpora terénní práce pro rok 2009“. Předseda Rady vlády konstatoval, že členové a 
členky obdrželi podklady emailem a v tištěné podobě. Jednalo se o dokumenty: a) Usnesení č. 
1/090414; b) Zápis z jednání komise 20.2.09; c) Jednací řád hodnotitelské komise; d) Tabulku 
do Rady _podprogram A. Nikdo z členů neměl žádnou připomínku. 

Bc. Gabriela Hrabaňová z Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
komunity informovala členy a členky o dotačním programu  „Předcházení sociálnímu 
vyloučení a odstraňování jeho  důsledků pro rok 2009“, který má dva podprogramy. 
Podprogram A „Podpora terénní práce 2009“ a podprogram B „Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce 2009“. Pro oba programy pracovala hodnotitelská komise v následujícím 
složení: 

 
Bc. Gabriela Hrabaňová, předsedkyně komise (Úřad vlády ČR), Ing. Jozef 
Holek (člen Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity),  Lenka Balogová 
(členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Bc Anna Pechová 
(členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), PhDr. Renata 
Köttnerová (KÚ Olomouckého kraje), PaedDr. Věra Koupilová (KÚ 
Jihomoravského kraje), Bc. Lucie Špallová (MPSV), Ing. Helena Petroková 
(MPSV), Ing. Jan Litomiský (Úřad vlády ČR). 

 
Na podprogram A „Podpora terénní práce pro rok 2009“ bylo vyčleněno 10 mil. Kč 

a žadateli jsou obce. Bylo přijato 49 žádostí s požadavkem na více než 13 mil. Kč. 
Hodnotitelská komise se na svém jednání nejprve seznámila s výsledky formálního hodnocení 
přijatých žádostí a následně zhodnotila jednotlivé projekty. Celkově schválila 40 žádostí. U 
žádostí, které nebyly podpořeny žadatelé nesplnili některou z požadovaných podmínek, tj. 
podali žádost po termínu uzávěrky, nedodali v daném termínu vyúčtování dotace poskytnuté 
v minulém roce nebo hodnotící komise obdržela informaci z MPSV, že obce budou finančně 
podpořeny v rámci individuálního projektu podaného krajem v rámci podpory OP LZZ. 
V rámci podprogramu bylo vyčerpáno 8 941 622 Kč a zůstatek ve výši 1 058 378 Kč 
navrhla hodnotitelská komise k využití ve 2. kole. 

Předseda Rady vlády vyzval členy k diskuzi., které probíhala na témata úspěšnosti 
zpracovaných žádostí, otázka dotace pro město Chomutov, dofinancování Královehradeckého 
kraje, dodržování termínů a podmínek žádostí a zahájení druhého výběrového kola. Předseda 
Rady vlády přivítal připomínku k slabému odůvodnění přidělených a nepřidělených dotací1. 
Mgr. Lenka Kurová vyjádřila nesouhlas s plošným neudělením dotací Královehradeckému 
kraji. Navrhuje, aby Královehradecké obce byly dofinancování v druhém kole.  

Předseda Rady vlády Michael Kocáb vyzval členy a členky Rady, kteří jsou ve střetu 
zájmu s hlasováním o schválení dotačního programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a 
odstraňování jeho důsledků pro rok 2009“, aby se zdrželi hlasování. 
 
 

                                                 
1 V průběhu jednání byly veškeré informace ohledně zdůvodnění výsledků výběrové komise, zaslaných žádostí a 
jednotlivých uchazečů dostupné na jednání rady. Podrobnější jednotlivá odůvodnění, byla rozvedena v těchto 
dokumentech.  
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Usnesení Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ze dne 14. dubna 2009 č. 
1/090414 

 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výběrového řízení dotačního programu 
„Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků pro rok 2009“ 
podprogram A. „Podpora terénní práce pro rok 2009“ na základě doporučení 
hodnotitelské komise  

 
Rada 
 
1.          bere na vědomí 
  
Zápis ze zasedání hodnotitelské komise dotačního programu „Předcházení sociálnímu 
vyloučení a odstraňování jeho důsledků pro rok 2009“ podprogram A. „Podpora terénní práce 
pro rok 2009“ ze dne 20.2.2009 včetně přílohy 
 
1.2.      schvaluje 
 
Poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v tabulce č. 1 přílohy Zápisu ze zasedání 
hodnotitelské komise ze dne 20.2.2009 dotačního podprogramu A „Podpora terénní práce pro 
rok 2009“ v celkové výši 8 941 622 Kč. 
 
1.3.       schvaluje 
 
vyhlášení druhého kola dotačního programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a 
odstraňování jeho důsledků pro rok 2009“ podprogram A. „Podpora terénní práce pro rok 
2009“, který využije nevyčerpané finanční prostředky určené pro obce, nebo příspěvkové 
organizace zřízené obcí. 
 
Příloha z bodu 1.2. je součástí zápisu z jednání Rady. 
 
Hlasování o podprogramu A pro obce. 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

 
Usnesení bylo přijato 
 
BOD JEDÁNÍ Č. 3) 
Dotační program: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 
podprogram B. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2009 
 

Předseda Rady vlády Michael Kocáb informoval členy o Dotačním programu 
„Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků podprogram B. 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2009“. Předseda konstatoval, že 
členové a členky obdrželi podklady emailem a v tištěné podobě. Jednalo se o dokumenty: a) 
Usnesení č. 2/090414; b) Zápis ze zasedání komise 11.-12.2; c) Zápis ze zasedání komise 
20.1; d) Tabulku do Rady _podprogram B.  

Bc. Gabrielu Hrabaňová z Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
komunity informovala členy a členky o Dotačním programu „Předcházení sociálnímu 
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vyloučení a odstraňování jeho důsledků podprogram B. Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce pro rok 2009“, na který bylo vyčleněno 25 mil. Kč. V rámci programu mohly 
žádat neziskové organizace a žádost podalo 61 žadatelů s požadavkem přes 65 mil. Kč. 
V rámci jednání se konala dvě setkání hodnotitelské komise. Na prvním jednání komise 
odsouhlasila jednací řád pro oba dotační programy. Seznámila se v rámci podprogramu B 
s výsledky kontroly přijatých projektů po formální stránce. Žadatelům bylo umožněno 
dodatečně doplnit formality žádosti. Na druhé schůzce hodnotitelské komise byly posouzeny 
jednotlivé žádosti a vzhledem k finančním prostředkům byly některé finanční požadavky 
žadatelů kráceny. U žádostí, které komise nepodpořila, žadatelé nedodrželi stanovené 
podmínky pro poskytnutí dotace, tj. např.  nedodali povinné dodatky k žádosti nebo 
neodevzdali v daném termínu vyúčtování dotace poskytnuté v předcházejícím roce. V rámci 
programu bylo podpořeno 44 žádostí a  byla vyčerpána celá vyčleněná částka. 

Předseda Rady otevřel diskuzi. Žádní s přítomných členů a členek neměli dotazy ani 
připomínky.  

Předseda Rady vlády a ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb vyzval členy 
Rady, kteří jsou ve střetu zájmu s hlasováním o schválení dotačního podprogramu „B 
„Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2009“, aby se zdrželi hlasování. 
 
 

Usnesení Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ze dne 14. dubna 2009 č. 
2/090414 

 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výběrového řízení dotačního podprogramu B 
„Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2009“ na základě doporučení hodnotitelské 
komise  
 
Rada 
 
1.            bere na vědomí 
 
   zápisy ze zasedání hodnotitelské komise dotačního programu „ Předcházení sociálnímu 
vyloučení a odstraňování jeho důsledků pro rok 2009“ podprogram B „Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce pro rok 2009“ ze dne 20.1.2009 a 11. a 12.2. 2009 včetně přílohy 
 
1.2.           schvaluje 
 
Poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v tabulce č. 1 přílohy Zápisu ze zasedání 
hodnotitelské komise ze dne 11. a 12.2.2009 dotačního podprogramu B „Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce pro rok 2009“ v celkové výši 25 000 000,- Kč. 
 
Příloha z bodu 1.2. je součástí zápisu z jednání Rady. 
 
Hlasování o podprogramu B pro NNO. 
Pro: 17 
Proti: 0 
Zdrželi se: 3 
 
Usnesení bylo přijato  
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BOD JEDÁNÍ Č. 4) 
Dotační program Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009 

Předseda Rady vlády a ministr pro lidská práva a menšiny informoval členy o Dotačním 
programu „Dotační program Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009“. 
Předseda konstatoval, že členové a členky obdrželi podklady emailem a v tištěné podobě. 
Jednalo se o dokumenty: a) Usnesení č. 3/090414; b) KrKo_Zápis z jednání komise; c) Zápis 
KrKo_Tabulka pro radu.  

Bc. Gabriela Hrabaňová z Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
komunity informovala členy a členky o „Dotačním programu Podpora koordinátorů romských 
poradců pro rok 2009“, který je určen na podporu funkce koordinátora romských poradců při 
vyšších územních samosprávných celcích. V rámci dotačního programu bylo podpořeno 
všech 13 krajů, které si mohou v rámci programu zažádat o finanční příspěvek. Na program 
bylo určeno  5 665 000,- Kč a vyčerpáno bylo 4 520 100 Kč.  

Předseda Rady vlády vyzval členy a členky Rady k diskuzi. Žádný z přítomných členů a 
členek neměl dotazy ani připomínky.  

Předseda Rady vlády a ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb vyzval členy 
a členky Rady, kteří jsou ve střetu zájmu s hlasováním o schválení dotačního programu 
„Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009“, aby se zdrželi hlasování. 
 
 

Usnesení Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ze dne 14. dubna 2009 č. 
3/090414 

 
Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora 
koordinátorů romských poradců pro rok 2009“ 
 
Rada 
 
1.      bere na vědomí 
 
Zápis ze zasedání komise  dotačního programu „Podpora koordinátorů romských poradců pro 
rok 2009“ ze dne 9.3.2009, včetně přílohy 
 
1.2.    bere na vědomí 
 
poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v tabulce č. 1 přílohy Zápisu z jednání k dotačnímu 
programu ze dne 9.3.2009 „Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009“ v celkové 
výši 4 520 100 Kč 
 
1.3.     schvaluje 
 
možnost navýšení úvazku Koordinátora romských poradců na základě zjištění potřebnosti 
v kraji. V takovém případě krajský úřad zažádá o tuto změnu formou doplnění již podané 
žádosti pro rok 2009 
 
Příloha k bodu 1.2. je součástí zápisu z jednání Rady 
 
Hlasování o programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009. 
Pro: 18 
Proti: 0 
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Zdrželi se: 2 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
BOD JEDÁNÍ Č. 5) 
„Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice“ – informace 

 
Předseda Rady vlády a ministr pro lidská práva a menšiny vyzval Bc. Gabriela 

Hrabaňovou, aby informovala o Dlouhodobém monitoringu. Provádění dlouhodobého 
monitoringu je ukotveno v Usnesení vlády č. 8 ze 4. 1. 2006, v němž vláda rozhodla o 
realizaci pravidelného, systematického a dlouhodobého měření efektivity opatření směřujících 
k romské integraci a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. 

V roce 2008 byl projekt proveden Fakultou sociálních studií na Masarykově univerzitě 
v Brně. Do projektu bylo zahrnuto 6 lokalit (Brno, Břeclav, Přerov, Jesenicko, Holešov a 
Slezská Ostrava). Moravské lokality, které byly v prvním roce dlouhodobého monitoringu 
vybrány, jsou zároveň lokalitami, v nichž  pilotně působí pracovníci z Agentury pro sociální 
začleňování. 

Projekt se v roce 2009 zaměřuje na dlouhodobé terénní výzkumy v českých lokalitách 
Agentury. Zjištěná data budou analyzována dodavatelem zakázky a ten na jejich základě 
vytvoří zprávy o stavu těchto lokalit. 

Výzkum bude vyhlášen během měsíce května v následujících romských sociálně 
vyloučených lokalitách situovaných na území Čech: Ústí nad Labem, Most, Cheb, Broumov, 
Šluknovsko (Krásná Lípa, Varnsdorf, Česká Kamenice a okolní obce).  

Předseda Rady vlády otevřel diskuzi k tomuto tématu, Ing. Jan Málek informuje, že 
v roce 2007 došlo ke změně dotační kapitoly na základě vládního usnesení č. 841/2007. 
 
BOD JEDÁNÍ Č. 6)  
Aktualizace Koncepce romské integrace – informace 

 
Vedoucí kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Bc. Gabriela Hrabaňová 

informovala o probíhajících dokončujících pracích na Koncepci romské integrace. Koncepce 
je pojatá ze tří perspektiv, lidsko-právní perspektivy – ochrana kolektivních práv romské 
menšiny a individuálních práv jejích příslušníků, z hlediska národnostního – právo 
rozhodovat o své národnosti a z hlediska socio-kulturního – právo plnohodnotně  participovat 
na životě většinové společnosti. Koncepce dále vytyčuje sedm priorit: Odstranění vnějších 
překážek k začlenění Romů do společnosti (odstranění diskriminace ve všech sférách života 
Romů); Odstraňování vnitřních překážek bránících v integraci Romů do života většinové 
společnosti (přesah na zaměstnanost, vzdělávání, bydlení); Zvýšení životní úrovně Romů 
(zlepšení socioekonomické situace Romů, zvýšení kvality bydlení, zlepšení zdravotního 
stavu, boj proti předlužení, zabránění segregace a prostorové koncentrace chudých Romů v 
soc. vyloučených lokalitách); Rozvoj romské kultury a jazyka; Vytvoření tolerantního 
prostředí bez předsudků; Zajištění bezpečnosti Romů ( potlačování extremismu, pranýřování 
rasistických projevů, boj s kriminalitou, atd.). Vedoucí kanceláře Rady vlády zdůraznila 
potřebu zlepšit mediální obraz Romů.  

Předseda Rady vlády otevřel diskuzi k aktualizaci Koncepce romské integrace.  
Ing. Jan Málek z Ministerstva financí vyjádřil připomínku, že materiál musí obsahovat 

konkrétní dopad na veřejné prostředky, jinak hrozí negativní stanovisko z ministerstva 
financí. Veškeré finanční návrhy musejí být v rámci schválených resortů. 

Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb by prosazoval tzv. „Institut kulatých 
stolů“ jako koncepci komunikace mezi národnostními menšinami a majoritní společností, kde 
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stereotypy a společenské extremismy jsou překonány dialogem. Důležitost spolupráce byla 
podtrhnuta také v meziresortní oblasti ministerstev, Mgr. Klára Laurenčíková za MŠMT 
vyzvala jednotlivé oblasti aby se setkávaly a začaly pracovat dohromady. 

V rámci otevřené diskuze padly odlišné možnosti pro dokončení Koncepce romské 
integrace. První možnost volá po urychleném dokončení koncepce tak, aby se mohla předložit 
vládě 4.5.2009, což odpovídá poslednímu dni jednání současné vlády ČR. Druhá možnost 
počítá s propracovanějším přístupem a s tím, že by se vyčkalo až na „říjnovou“ vládu. Tato 
možnost se po delší diskuzi mezi členy Rady vlády ukázala jako schůdnější. Naváže tak na 
strategii boje proti extremismu v společensky vyloučených lokalitách, která bude 
připravovaná Agenturou pro sociální začlenění a jejíž předložení vládě ČR se očekává v 
listopadu 2009. V rámci této diskuze byla zdůrazněna role Agentury jako implementačního 
agenta ve vztahu ke Koncepci romské integrace. Marián Hošek zdůraznil, že v takovém 
případě je důležité definovat si zodpovědnost, která by Agentuře dala schopnost zdárně 
implementovat projekty. Projekt z MŠMT „péče o dítě“ je příkladem mezirezortní spolupráce, 
kde je jasně definovaná zodpovědnost a úspěšně byl dotažen do konce. U agentury, ale 
takovou strukturu nevidí jasně.  

Ministr pro lidská práva a menšiny zdůraznil nutnou deklaraci „dobré vůle“ při 
mezirezortní spolupráci. Společnost musí cítit, že je dobrá vůle a pak půjde realizovat 
jakoukoliv spolupráci. V Čechách chybí idealistická deklarace, musíme deklarovat, že nám to 
není jedno. Diskuze ke koncepci se ubírala směrem jestli bude koncepci doprovázet akční 
plán, nebo nějaké koordinační mechanismy. K tomu by se právě daly využít spolupráce mezi 
agenturou a kanceláří, kdy agentura má na starosti strategii boje proti sociálnímu vyloučení a 
kancelář se stará o koncepci romské integrace.  

Předseda Rady vlády se na závěr zeptal všech přítomných, jestli nemají námitky k tomu 
aby Koncepce romské integrace byla předložena až po zvolení nové vlády. Tím se vytvoří 
prostor pro lepší koordinaci a propojení mezi Koncepcí romské integrace a Strategii boje proti 
extremismu v sociálně vyloučených lokalitách.  

 
Žádný z přítomných členů neměl námitky k tomuto návrhu.  

 
BOD JEDÁNÍ Č. 7)  
Návrh úpravy pietních míst v Letech u Písku a  Hodoníně u Kunštátu – informace 

 
Předseda Rady vlády a ministr pro lidská práva a menšiny představil návrh pietních míst 

v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Členové a členky neobdrželi podklady k tomuto 
bodu. Dále informoval o zkráceném a zúženém připomínkovém řízení. 15.4. by tento 
dokument měl být vložen do zkráceného a zúženého připomínkového řízení. 22.4. ukončení 
připomínkového řízení (5 dní, MKČR, MŠMT, MFČŘ). Ve čtvrtek 23.4. 14 – 16 hod. bude 
vypořádání připomínek společně s ministrem a 27.4. se budou připomínky zapracovávat do 
materiálu, aby se tento materiál mohl předložit vládě k jednání dne 4. 5. 
 
BOD JEDÁNÍ Č. 8)  
Aktuální kauzy (Chomutovské exekuce, Janov - „Sociální past“) – informace 
 

Předseda Rady vlády představil tento bod a předal slovo Bc. Martinu Šimáčkovi, řediteli 
Agentury pro sociální začleňování v romských komunitách. Členové a členky obdrželi 
dokument „Sociální past“ v emailové podobě z Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
komunity.  

Janov-Litvínov byl prezentován zprávou, která byla 23. dubna na vládě. Prezentováno 
bylo velké řízené přestěhování Romů na Janovské sídliště na 1557 bytů (velkými realitními 
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kancelářemi). Toto stěhování způsobilo další sociální propad. Na nových sídlištích se 
rozmohly sociálně patologické jevy jako lichva, herny, automaty a to i pro děti a potyčky. 
Objevují se problémy se školní docházkou a zdravotní péčí. Z výzkumu bylo také potvrzeno 
napojení policie na organizovanou lichvu, kuplířství a obchod s nemovitostmi. Co se týče 
Litvínova, integrovaný plán města nereflektuje rozložení města a existují informace, že 
prostředky na projekty jsou domluvené a tudíž nedochází k soutěži o tyhle prostředky.  

Předseda Rady otevřel diskuzi. 
Ministr pro lidská práva a menšiny označil zpracování „Sociální pasti“ za alarmující 

materiál, který se zprávou ministra Langra o identifikaci základních problémů v oblasti 
sociálního vyloučení ve tzv. Strategii prevence sociálního vyloučení, dávají celkem objektivní 
výpověď o realitě.  

 
BOD JEDÁNÍ Č. 11)   
Informace o dotacích pro národnostní menšiny podpora kultury a národnostního tisku 

Informace o dotacích pro národnostní menšiny podpora kultury a národnostního tisku, 
představila Bc. Gabriela Hrabaňová. Členové a členky obdrželi podkladový materiál emailem 
i v tištěné podobě. Poskytování dotací příslušníkům národnostních menšin je upraveno 
nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské 
komunity. Dotace jsou poskytovány na základě výběrových dotačních řízení. 

Předseda Rady otevřel diskuzi k tomuto tématu. 
Bc. Gabriela Hrabaňová se vyjádřila k tomuto tématu se slovy, že podpora z tohoto 

programu je jedním z pilířů integrace. JuDr. Blanka Bartíková uvedla, že komise získala 
stejné dotační prostředky jako v roce 2008. Mgr. Jozef Baláž měl dotaz k snížení dotací 
jednotlivým organizacím, které byly způsobeny snížením celkového rozpočtu. Bc. Gabrielová 
informovala o snížení kvality projektů. Vyhodnocovací podmínky vycházejí z jednání vlády. 
Ministrovi pro lidská práva a menšiny se nelíbí snižování dotací Ministeria kultury. 
V Čechách podle dochází k totálnímu úbytku étosu a snižování dotací k tomu přispívá.  
 
BOD JEDÁNÍ Č. 10)  
Evropské iniciativy – založení Evropské platformy romské inkluze – informace  

Předseda Rady vlády vyzval Bc. Gabrielu Hrabaňovou, aby představila proces založení 
Evropské platformy romské inkluze. České předsednictví zahájilo diskuzi o integrované 
platformě pro romskou integraci. V rámci českého předsednictví  se uskutečnilo v Praze ve 
dnech 26. - 27. února 2009 přípravné setkání k vytvoření integrované platformy pro romskou 
inkluzi. Setkání navazuje na závěry 1. Evropského romského summitu ze září 2008 a závěrů z 
Rady EU z prosince 2008.  

V průběhu setkání  zúčastnění experti  diskutovali očekávání cílových skupin a probírali 
eventuální mechanismy fungování platformy. V rámci programu se všichni shodli na 
některých prvcích navrhovaného mechanismu platformy jako jsou např. společný sběr dat a 
výměna dobré a špatné praxe.  

 
Realizováním tohoto setkaní byl nastartován proces, který povede k prvnímu zasedání 

integrované platformy pro romskou inkluzi s názvem Směrem k vytvoření konstruktivní 
politiky romské inkluze dne 24. dubna 2009.  

Termín integrovaná romská platforma byl po prvé použit v průběhu 1. EU romského 
summitu, bez definování obsahu. Cílem této konference je navázat na závěry EU romského 
summitu, prosincové Rady EU a zahájit fungování integrované romské platformy jako EU 
mechanismus, jehož obsah bude na základě realizovaného setkání expertů během 
následujícího měsíce připraven.  



 
 

10 

 
 
BOD JEDÁNÍ Č. 12)  
Různé 

Ministr pro lidská práva a menšiny představil svou novou iniciativu, kterou by měla být 
pracovní skupina: „Stálá konference na řešení extremismu v Čechách“. Stála konference je 
viděna jako poradní orgán tvořen ze zástupců z České republiky, ale také Evropy a osobností 
jak je například Václav Havel, kteří by byli schopni se vyjádřit k otázkám extremismu 
z intelektuální a duchovní roviny.  

Cyril Koky se vrátil k programu B, ve kterém se mu nelíbilo zdůvodnění přidělení 
dotace. Žádá aby odůvodnění přidělení dotace bylo přesné a k věci. Dále se vyjádřil 
k personálnímu obsazení agentury, kde druhý muž či druhá žena v hierarchii agentury by 
měl/a být z řad Romů. Ministr pro lidská práva a menšiny podpořil tento podnět, na který Bc. 
Martin Šimáček, jakožto ředitel Agentury pro sociální začleňování reagoval veřejným slibem, 
že toto očekávání naplní.  

Předseda Rady vlády vyzval Mgr. Lenku Kurovou, aby představila svůj návrh k dotacím 
v druhém kole, která navrhla toto znění: "Rada bere na vědomí připomínku členky rady 
Lenky Kurové, aby v rámci vyhlášení 2. kola dotačního podprogramu A Podpora terénní 
práce pro rok 2009, byly finančně podpořeny žádosti jednotlivých obcí Královehradeckého 
kraje nejvyšší možnou částkou." 
 
Hlasování o návrhu: 
 

 "Rada bere na vědomí připomínku členky rady Lenky Kurové, aby v rámci vyhlášení 
2. kola dotačního podprogramu A Podpora terénní práce pro rok 2009, byly finančně 
podpořeny žádosti jednotlivých obcí Královehradeckého kraje nejvyšší možnou částkou." 

 
Hlasování o schválení návrhu:  
Pro: 6 
Proti: 9 
Zdrželi se: 5 
 
Návrh nebyl schválen.  
 

Ministr pro liská práva a menšiny a předseda Rady vlády uzavírá jednání Rady 
vlády třemi hesly:  

 
1. Odmítnout myšlenku nulové tolerance; 
2. Vzdělání je na prvním místě; 
3. Zrušit Ghetta – mohutná státní intervence je nutná (musíme počítat s nutností 

investovat kolem 15 – 20 mld. Kč). 
 
Zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity bylo ukončeno 14. dubna 2009 v 15 
hod. 45 min. 
 
Zapsali: Martin Martínek  
 
   Gabriela Hrabaňová 
 
Schválil: Michael Kocáb 


