
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 
Zápis z jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny  

dne 10. září 2018 

 
Jednání se uskutečnilo v pondělí 10. srpna 2018 (16.00 hod. – 18.30 hod.) v zasedacím sále vlády 
na Úřadu vlády ČR (nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, 118 01). 
 
   
Přítomní členové: Babiš Andrej, Ing. (předseda Rady); Balog Ján; Bikár František; Fuková 
Lucie, Mgr.; Heráková Sigmund Alice, Mgr.; Horváthová Jana, PhDr.; Horváthová Martina, Bc. 
(místopředsedkyně Rady); Köttnerová Renáta, PhDr.; Kudry Jan, Mgr., Ph.D.; Mikulčická Jana, 
Mgr.; Navrátil Jiří; Oláh Štefan; Pospíšil Petr, RNDr.; Prymula Roman, prof. MUDr., Csc., Ph.D.; 
Růžička Čeněk; Stejskalová Edita, Bc.; Stojka Josef; Štěpánková Martina, Mgr., MPA; Taragoš 
Nikola; Torák Petr, MBE 
 
Osoby pověřené k zastupování členů: Barbořík Michal, JUDr. (MV); Bílková Marie, Ing. (MF); 
Hanzlíková Jana, Mgr. (MPSV); Pícl Václav, Mgr. (MŠMT); Vzientek Jiří, Ing. (MK) 
 
Omluvení členové: Dostálová Klára, Ing; Hamáček Jan; Holomek Karel, Ing.; Kaleja Martin, Doc. 
PhDr. et PhDr., Ph.D.; Maláčová Jana, Dipl.-Pol., MSc.; Plaga Robert, Ing., PhD.; Poláčková Lýdia, 
Bc.; Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D.; Šrámek Ivo, Ing.; Tyll Karel, Ing. 
 
Hosté: Beck Petr, Mgr. (MPSV); Beňák David, Mgr. (ÚVČR); Brychtová Anna, Mgr. (MŠMT); 
Hradilek Antonín (MZV); Klíma Jiří, RNDr. (MMR); Kottnauerová Stanislava, Mgr. (MZd); Schreier 
René, Ing., MBA, (MK); Schillerová Alena, JUDr. PhD.; Šabatová Anna, Mgr., Ph.D. 
 
Úřad vlády ČR: Barthová Tünde, Mgr.; Baršová Andrea, Mgr., PhDr., Ph.D.; Doubravský Zdeněk, 
Mgr.; Ďuračová Lea, Dis.;  Hlavová Kateřina, Ing.; Hušek Petr, Mgr., PhD.; Jůnová Klára, Mgr.; 
Karcolová Marianna, Mgr.; Martínek Martin, M.A.; Souček Jiří, Mgr.; Weinerová Renata, PhDr., 
CSc.; 
 
 

*** 
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Zahájení 

 
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády a předseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, zahájil 
třetí zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) v roce 2018. Přivítal 
členy a hosty. Informoval, že ke dni 2. září 2018 obdržel rezignaci na člena Rady Bc. Michala 
Mižigára, který se z důvodu svého studia v zahraničí rozhodl na svůj post rezignovat. 
 
Usnášeníschopnost Rady byla potvrzena přítomností 25 členů v zasedací místnosti na začátku 
zasedání z celkového počtu 30 členů.  
 
Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Rady: 

Přítomno Celkový počet Usnášeníschopnost 

25 30 ANO 

Zasedání bylo usnášeníschopné. 
 
Pozvánka s programem byla členům Rady zaslána emailem, nebo datovou schránkou. Předseda 
Rady navrhl do bodu různé zařadit schválení 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. Podklady k tomuto bodu byly členům Rady 
zaslány dodatečně emailem. 
 
Z podnětu občanských členů Rady také vzešel podnět k vyjmutí bodu č. 5 Zpráva o stavu romské 
menšiny z programu jednání. Předseda Rady proto navrhl, aby v rámci bodu č. 5 byly Radě 
představeny důvody. 
 
Návrh programu:  
 
1. Příprava památníku v Letech u Písku 

 financování provozu a mzdy zaměstnanců zajišťujících správu areálu  

 příprava archeologického průzkumu a demolice vepřína 

2. Informace veřejné ochránkyně práv ohledně aktivit zaměřených na Romy  

3. Návrh způsobu zapojení romských osobností do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám 

4. Výplata dávek v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek 

5. Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017 

6. Různé 

 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 

 
Hlasování o programu zasedání 

Ano Zdržel se Ne 

25 0 0 

Program zasedání byl přijat. 
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1. Příprava památníku v Letech u Písku 

 
Vláda dne 4. září 2018 schválila 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 výše ceny 
a následných kroků při naložení s tímto majetkem ve znění usnesení vlády ze dne 23. října 2017 
č. 766, a tím vyčlenila finanční prostředky na demolici současného areálu a realizace 
neinvazivního archeologického průzkumu.  
 
Ředitelka Muzea romské kultury PhDr. Jana Horváthová informovala Radu o současném zajištění 
provozu areálu a o plánovaných krocích k vybudování památníku v Letech, včetně přípravy 
archeologického průzkumu a demolice vepřína. 
 
Uvedla, že práce na nové podobě pietního místa mohou začít, protože vláda v úterý 4. 9. 2018 
revokovala usnesení ze dne 21. srpna 2017 č. 609 a ze dne 23. října 2017 č. 766 a rozhodla 
o následných krocích při naložení s bývalým vepřínem firmy AGPI a bylo rozhodnuto o uvolnění 
finančních prostředků pro demolici a archeologický výzkum na místě bývalého vepřína. 
 
Budoucí podoba památníku by měla zachytit tři roviny vnímání: I. rovinu pietního místa, která by 
byla spojena s místem masového hrobu v současné KP Lety. II. rovinu zážitkovou, kde by si 
v místě tehdejšího tábora v severozápadní ploše areálu mohli návštěvníci uvědomit skutečné 
rozměry tábora a udělat si představu o rozložení jednotlivých budov, o jejich diametrech a o tom, 
jak to vypadalo uvnitř a III. rovinu edukační, jež by měla být naplňována v návštěvnickém centru, 
kde se návštěvníci dozvědí informace o dějinách holokaustu Romů a rasové nenávisti obecně. 
 
K současnému stavu uvedla, že na počátku září 2018 bylo všech 13 hal prázdných. Technologie, 
které v nich jsou, jsou pro potřeby zemědělství až na výjimky nepoužitelné a během podzimu 2018 
budou rozprodány v internetové aukci. Z laguny na živočišný odpad, je běžným způsobem 
vyvezena kejda, tu část, která nešla technologicky odčerpat, muzeum odstraní pravděpodobně 
v příštím roce. Okolí bývalého vepřína je pročišťováno od náletových dřevin a upravováno do 
přijatelné podoby. KP Lety čeká ještě obnova bezpečnostního kamerového systému a také 
archeologický výzkum pohřebiště, který má potvrdit či vyvrátit hypotézu o daném místě jako místě 
uložení obětí tábora. 
 
Harmonogram prací 
V areálu bývalého vepřína proběhnou tři velké akce, a to archeologický výzkum, demolice areálu 
vepřína a výstavba nového památníku (čímž je myšleno stavba návštěvnického centra, úpravy na 
místě bývalého tábora, parková úprava celého areálu a jeho propojení se současnou KP Lety). 
 
I. Archeologický výzkum proběhne především na území bývalého tábora a naváže na to, co dělal 
v minulých letech doc. Vařeka na území tábora, které je na obecních pozemcích. Na archeologický 
výzkum je nutné uspořádat výběrové řízení. Protože archeologický výzkum není možné dělat 
v zimě, předpokládá se, že dle klimatických podmínek proběhne někdy v průběhu jara 2019. 
Současně bude probíhat digitalizace povrchu a vytváření počítačového modelu tábora, s pomocí 
kterého budou moci návštěvníci virtuálně vidět budovy tábora přímo in situ. 
 
II. Demolice vyžaduje důkladnou přípravu a další odborníky-stavaře. Ve výběrovém řízení budeme 
hledat nejprve administrátora výběrových řízení. Bude se jednat zejména o výběrová řízení na 
projektanta demolice a posléze dodavatele demoličních prací.  
 
V další části bude získáno stavební povolení na demolici a další povolení především z odborů 
životního prostředí a dalších. Vzhledem k náročnosti projektu a k zákonným lhůtám na výběrová 
řízení a na odvolání, se předpokládá, že samotná demolice začne v létě nebo na podzim příštího 
roku. 
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III. Výstavba nového památníku by měla být financována z fondů EHP Norsko, výstavbě bude tedy 
předcházet jednak podání žádosti a její případné vypořádání a schválení, současně bude probíhat 
demolice stávajícího objektu, ale i veřejná architektonická soutěž. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

2. Informace veřejné ochránkyně práv ohledně aktivit zaměřených na Romy 

 
Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., připravila pro jednání informaci o činnostech 
a aktivitách jejího úřadu, jež jsou zaměřeny na Romy. 
 
V oblasti osvětové činnosti představila: 
 
Leták o antidiskriminačním zákoně v romštině 
Leták byl přeložen také do romského jazyka a rozeslán neziskovým organizacím. Leták je 
dostupný zde. 
 
Příklady táhnou! 
Byly připraveny tři reálné příběhy Romů a Romek, kteří se proti diskriminaci postavili a uspěli. 
Z příběhů VOP zpracoval informační leták, který byl rozeslán širokému okruhu organizací pro 
inspiraci ostatních.  Leták v českém jazyce je dostupný zde, leták v romském jazyce zde. 
 
Nedejte se ve škole odbýt! 
Motivujeme romské rodiče, aby své děti zapisovali do nesegregovaných škol. Dáváme také rady 
jak postupovat, pokud narazí na odmítnutí ředitelem či ředitelkou školy. Leták v českém jazyce je 
dostupný zde, leták v romském jazyce zde. 
 
Nenávistné projevy na internetu 
Pravidelně se při naší činnosti setkáváme s projevy nenávisti ve veřejném prostoru. Zpracovali 
jsme proto informační leták o tom, co jsou to nenávistné projevy a jak se proti nim bránit. Leták je 
dostupný zde. 
 
Doporučení k férovým zápisům do prvních tříd základních škol a mateřských škol 
Aktualizovali jsme obě doporučení. Zřizovatele a školy vyzýváme k obezřetnosti při užívání testů 
školní zralosti. Mohou mít totiž diskriminační dopad. Doporučení jsou dostupná zde. 
 
Každé dítě má právo na kvalitní vzdělávání 
Na podporu kvalitního vzdělávání pro romské děti jsme připravili pětidílný miniseriál „Každé dítě 
má právo na kvalitní vzdělání“. Na videa s Arnoštem Goldflamem, Janou Horváthovou, Pavlem 
Liškou, Janem Bendigem a Kateřinou Šimáčkovou se můžete podívat na Youtube. Videa měla 25 
tisíc zhlédnutí. 
 
Představila také významné kauzy jako např.: 
 
Férová kontrola cestujících na letišti 
Romští cestující byli na pražském letišti odmítnuti při odbavení k letu do Kanady, přestože měli 
platné doklady. Nemohli jsme s jistotou prokázat, že došlo k diskriminaci z důvodu etnicity. 
Cestujícím, letecké společnosti, letišti a bezpečnostní společnosti jsme však doporučili, jak 
v obdobných situacích postupovat, aby bylo zachováno právo na rovné zacházení. 
Zpráva ochránce ze dne 30. prosince 2017, sp. zn. 4637/2015/VOP, je dostupná zde. 
 
 
 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rovne-zachazeni_Romsky-jazyk_IV-_18.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/2017_diskriminace-romove_CJ.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/2017_diskriminace-romove_ROM.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/2017_diskriminace-romove_ROM.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/2017_letak_romske_rodice_ROM.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Nenavistne-projevy.pdf
https://ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/25-2017-DIS-JMK_Doporuceni_k_rovnemu_pristupu_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UWp6Ipe65eM&list=PLWNv_IxgJdEJ64KhRm-7zd4uRIv7fAudT
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5670
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Zásah policie na romském táboře 
Z vlastní iniciativy jsme se zabývali postupem policie v případu rasisticky motivovaných útoků na 
uměleckém soustředění dětského souboru Čhavorenge pod vedením Idy Kelarové. Policie 
pochybila, když do tábora po oznámení střelby nepřijela a neověřila, zda účastníci tábora nejsou 
ohroženi. Policista se navíc choval k účastníkům nevhodně a neprofesionálně a situaci 
bagatelizoval. Policie uznala chybu a přislíbila, že v obdobných případech bude jednat aktivněji. 
Zpráva ochránce ze dne 6. března 2017, sp. zn. 5996/2016/VOP, je dostupná zde. 
 
Přijímání romských dětí do základní školy 
Ředitel základní školy se snažil snížit počet romských dětí z obavy, aby škola nezískala pověst 
„romské“ školy. Otevřel pouze jednu třídu a žáky a žákyně vybral podle výsledku testu školní 
zralosti. Dva odmítnutí romští chlapci se bránili u soudu. Soud konstatoval, že škola chlapce 
diskriminovala, a uložil jí povinnost se písemně omluvit. 
Zpráva ochránce ze dne 16. dubna 2015, sp. zn. 5202/2014/VOP, je dostupná zde. 
Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. března 2017, č. j. 26 C 42/2016-124, zde. 
 
Urážlivé výroky zástupce bytového družstva 
Byli jsme upozorněni na video, v němž zazněly urážlivé výroky vůči Romům z úst tiskového 
mluvčího bytového družstva. Shledali jsme diskriminaci ve formě obtěžování. Bytové družstvo 
odstranilo video ze svých webových stránek. 
Zpráva veřejného ochránce práv ze dne 16. listopadu 2017, sp. zn. 3868/2016/VOP 
 
Důležitá jednání, semináře, konference, spolupráce 
 

 3 semináře pro Českou školní inspekci (se zaměřením na segregaci romských dětí). Více 
zde 

 Kulatý stůl s neziskovými organizacemi v roce 2017: problematika bydlení a vzdělávání. 
Více zde. 

 Mezinárodní právnický seminář ke strategické litigaci – výročí rozsudku D. H. a ostatní proti 
ČR. Více zde. 

 Seminář pro neziskové organizace a advokáty (Dávky pomoci v hmotné nouzi. 
Diskriminace z důvodu etnicity). Více zde. 

 Kulatý stůl s neziskovými organizacemi v roce 2018: problematika nenávistných projevů na 
internetu. Více zde. 

 Jednání k nenávistným projevům na internetu v březnu 2018 - setkání veřejné ochránkyně 
práv, eurokomisařky Věry Jourové, ministra vnitra Lubomíra Metnara, nejvyššího státního 
zástupce Pavla Zemana, policejního prezidenta Tomáše Tuhého a zástupců Ministerstva 
spravedlnosti. Více zde. 

 Školení pro organizaci Tichý svět – červen 2018: diskriminace neslyšících a Romů 

 Spolupráce s Asociací realitních kanceláří – jaro 2018: přístup Romů k bydlení 
 
Výroční zpráva 
 
Více informací o činnosti veřejné ochránkyně práv v oblasti diskriminace naleznete ve výroční 
zprávě o ochraně před diskriminací za rok 2017, které je dostupná zde. Veškeré materiály, na 
které tento dokument odkazuje, naleznete na webových stránkách http://www.ochrance.cz. 

 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 
 
 

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4972
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2812
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2812
https://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/archiv-vzdelavacich-akci/?tx_odcalendar%5Buid%5D=257&cHash=a2ab891ead8d4a0e1f98369609665132
https://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/archiv-vzdelavacich-akci/?tx_odcalendar%5Buid%5D=205&cHash=7b83ffd0f3f29efd869206259e9f9c82
https://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/archiv-vzdelavacich-akci/?tx_odcalendar%5Buid%5D=246&cHash=d13b39b2018ea1d70260474a6c6bddde
http://www.probonoaliance.cz/cz/aktuality/seminare-ve-spolupraci-s-kvop-106
https://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/archiv-vzdelavacich-akci/?tx_odcalendar%5Buid%5D=261&cHash=98343fb4533db774b24c1ba042be3f70
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/jak-branit-sireni-nenavisti-na-internetu/
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyrocni_zpravy/Vyrocni_zprava_o_ochrane_pred_diskriminaci_2017.pdf
http://www.ochrance.cz/
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3. Návrh způsobu zapojení romských osobností do Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám 

 
Mgr. Lucie Fuková se ve svém příspěvku zaměřila se na možnosti spolupráce s Romy v rámci 
aktivit Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Představila příklady dobré praxe 
s ohledem na to jak pracovat s romskou komunitou a jak Romy lépe zapojovat do aktivit v rámci 
KPSVL.   
 
Vyjádřila nespokojenost s podporou mnoha projektů, které podle jejího názoru nevycházejí 
z potřeb komunit, kterých se projekty týkají. Ve své prezentaci se zaměřila na to, proč je důležité 
zapojovat cílovou skupinu, v tomto případě romskou komunitu, do projektových aktivit a samotné 
implementace projektů. 
 
Uvedla také důvody proč je stávající metoda procesu participace mnohdy neúčinná a navrhla 
novou metodu, která se soustředila na kontakt s komunitou a definování jejích potřeb. Následně 
představila příklady z terénu, kde se komunita zapojila do projektu opravy budovy ve spolupráci 
s obcí. Podle ní oprava budovy pomohla ke zlepšení pověsti celé lokality. Dále uvedla příklad, kdy 
si komunita sama zaplatila kontejner a uklidila si prostranství kolem bytových domů, čímž se 
zlepšila situace celého sousedství. Lidé z komunity a okolí se zapojili do úklidu. 
 
Prezentace byla zakončena představením doporučení k vyhlašování dotačních řízení. Navrhla 
například důraz na větší zapojení cílové skupiny Romů ve formě komunitních rad, poradců, 
asistentů, partnerů, garantů apod. Položila důraz na spolupráci s obcemi a zapojování Romů 
například formou komunitní práce. 
 
V rámci diskuze vznesl předseda Rady požadavek, aby členové Rady identifikovali špatně 
nastavené dotační programy, případně pro něj připravili příklady dobrých a špatných projektů, tak 
aby se s nimi mohl seznámit a podnítit diskuzi se zapojenými rezorty. Dále se soustředil na 
problematiku tzv. „obchodníků s chudobou“, kteří využívají neštěstí druhých k vlastnímu 
obohacení, jednalo se zejména o předražených ubytovnách, které nabízí ubytování v ubytovnách 
za ceny, které jsou srovnatelné, ne-li často vyšší nežli je nájemné bydlení v okolních komerčních 
bytech. 
 
Členové Rady v souvislosti s neúčinnými opatřeními v oblasti romské integrace odmítli projednat 
Zprávu o stavu romské menšiny (viz bod 5 jednání). Poukázali zejména na nízkou efektivitu 
nástrojů a opatření v oblasti romské integrace, které nezohledňují dynamiku sociálně vyloučených 
lokalit a znemožňují řešení sociálního vyloučení. Alokace zdrojů by se neměla primárně mířit na 
občanský sektor, který nemůže řešit velké strukturální problémy, které zasahují do regionů. Ke 
strukturální změně musí přijít v příjmech rodin. 
 
Ředitel Odboru pro sociální začleňování k otázce na počet Romů zapojených do projektů v rámci 
KPSVL uvedl, že mu není známo jednoznačné číslo, ale podle kvalifikovaného odhadu například 
na území Ostravy to bude 1/3 z okolo 1300 osob, kteří jsou do projektů zapojeni. Dále uvedl, že 
v současné době jeho odbor eviduje 45 projektů v sociálně vyloučených lokalitách. Půlka 
realizátorů projektů jsou obce.  
 
Za MPSV přislíbila náměstkyně pro řízení správních činností, že připravují podklady pro nové 
programovací období a poznatky členů Rady budou přínosné pro jeho nastavení. V této souvislosti 
přenese žádost členky Rady o schůzku s ministryní práce a sociálních věcí. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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4. Výplata dávek v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek 

 
Krajští koordinátoři pro romské záležitosti se obrátili na kancelář Rady s podnětem, aby se 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začalo zabývat 
problémem, který vznikl v souvislosti se zavedením možnosti vyplatit dávku pomoci v hmotné 
nouzi prostřednictvím poukázek a současně nemožností uplatnit tyto poukázky ve školních 
jídelnách a kuchyních. 
 
Zástupce MPSV uvedl, že MPSV při projednávání zákona o pomoci v hmotné nouzi v PS vzneslo 
nesouhlasné stanovisko k plošnému zavádění poukázek v hmotné nouzi. Zákon o pomoci 
v hmotné nouzi byl ale schválen ve znění, které zavádí poukázky v hmotné nouzi. Novela přinesla 
zvýšenou administrativní zátěž a potřebu vyškolit nové pracovníky.  
 
Proto se MPSV v rámci poslaneckých jednání dohodlo, že bude připravena novela, která určí 
výjimku v poskytování poukázek a spolupracovalo na „sněmovním tisku 89“, který řeší uznání 
výjimek. „Tisk“ navíc řeší, že by Úřad práce za zvláštního zřetele nemusel dávat poukázky určitým 
skupinám. Poslanecká sněmovna projednává ještě jeden pozměňovací návrh k zákonu o pomoci 
v hmotné nouzi, a to jako sněmovní tisk 99. 
 
Oba tisky už prošly druhým čtením a prošly již i Garančním výborem pro sociální politiku, kde bylo 
navrženo mnoho pozměňovacích návrhů k oběma tiskům. Poslanecké návrhy upravovaly další 
skupiny osob, kterých se poukázky nemusí týkat. MPSV zastává názor, že by se měl navrátit 
původní stav, tj. bez povinnosti vydávat poukázky v hmotné nouzi (jak bylo uvedeno ve 
sněmovním tisku 89). Toto podporuje i Generální ředitelství Úřadu práce. 
 
Aktuální stav je takový, že nejsou určeny žádné výjimky, aby lidem poukázky dávány nebyly. Úřad 
práce řeší stávající stav rodin, které si „nezaslouží“ poukázky tím, že jim dává ten nejmenší poměr 
poukázek – 35 %. Je zmíněn příklad s rodinami, které nemají peníze na obědy ve školách – Úřad 
práce se snaží intervenovat a radí rodinám, aby to platily ze zbylých 65 %, které jsou jim vypláceny 
peněžitě. 
 
V rámci diskuze zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvedl, že ministerstvo 
nemá nástroj jak přikázat školním jídelnám, aby přijímaly poukázky. Zmínil, že je možné jednat se 
zástupci obcí, aby vyšly vstříc rodinám, co užívají poukázky. Poukazuje však na to, že je s tím 
spojená administrativa a to hlavně pro školní jídelny, které si stěžují, že když by rodiče platili část 
obědů penězi a část poukázkami, tak je to pro ně administrativně náročné. MŠMT nicméně zahájí 
iniciativu pro přijímání poukázek jídelnami, a to po domluvě s MPSV.  
 
Ombudsmanka uvedla, že na situaci s poukázkami obdrželi desítky podnětů, což ukazuje, že to 
zasahuje spoustu lidí a ty problémy jsou tak různé, že jediný a efektivní způsob je navrátit původní 
stav. Uvádí, že předchozí stav mohl reagovat na individuální situaci správním řízení, což stávající 
systém neumožňuje. Vyzývala proto předsedu Rady, aby informoval svůj poslanecký klub, aby 
hlasoval pro návrat k původnímu znění zákona, tj. vypuštění možnosti přidělovat poukázky 
v hmotné nouzi, a ne pouze pro zpřesnění osob, pro které jsou poukázky vhodné. 
 
Občanští členové Rady poukázali na problematiku stigmatizace osob, které poukázkami platili, 
a proto také vyzvali předsedu Rady, aby podpořil návrat zákona do původního stavu. Uvedli řadu 
příkladů, kdy došlo k ponižujícím situacím, kdy byly osoby, jež poukázkami platily stigmatizovány, 
nebo nešlo v obchodech poukázkou zaplatit vůbec. 
 
Dalším problémem je také obchodování s poukázkami, kdy například různí lichváři nabízí za jednu 
poukázku v hmotné nouzi 20 % její ceny v hotovosti. V terénu se také objevily případy, kdy se za 
tyto poukázky daly nakoupit drogy. Zástupce Asociace krajů doplnil, že mají problémy se 
stravenkami v sociálních zařízeních a i v terénu. Říká, že někteří občané situaci řeší tak, že si za 
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stravenky ve velkých řetězcích nakupují oblečení, které obratem vrací a dostávají peníze místo 
stravenek. Problémové je ale také to, že v některých menších obcích místní obchodníci poukázky 
neakceptují vůbec a doprava do velkých nákupních středisek, které poukázky akceptují, je značně 
komplikovaná. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

5. Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017 

 
Občanští členové Rady odmítli projednat v rámci bodu č.5. Zprávu o stavu romské menšiny, a to 
z důvodů, které uvedli již na předešlém zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 
Jednalo se zejména o požadavek na zrušení bezdoplatkových zón a stažení návrhu novely zákona 
o hmotné nouzi. Dle jejich mínění je zpráva text, který nereflektuje realitu. Informovali také, že se 
celá řada úkolů týkající se integrace dlouhodobě neplní. Navrhli proto, že pokud bude ze strany 
vlády zájem, tak připraví stínovou zprávu, kterou Radě předloží na příštím jednání. Současně 
občanští členové vznesli požadavek na vytvoření nového postu zmocněnce pro záležitosti romské 
menšiny. Romové si zaslouží silného zástupce. 
 
Předseda Rady k tomuto tématu vyzval občanské členy Rady, aby představili svůj návrh toho, co 
by mělo být cílem zprávy a také požadoval informaci o tom, co se dělá v oblasti romské integrace 
dobře a co špatně, tj. identifikovat opatření, která mají pozitivní dopad na postavení Romů, ale také 
ty, které se míjí účinkem. V této souvislosti informoval, že měl den před jednáním Rady pracovní 
schůzku na MPSV, kde projednávali možnosti, jak omezit činnost předražených ubytoven.  
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

6. Různé 

 
Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační programy zaměřené na podporu romské integrace. Jedná se 
o programy Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora 
krajských koordinátorů pro romské záležitosti.  
 
Rada podle svého statutu zřizuje komisi, která posuzuje a hodnotí žádosti o dotace předkládané 
v těchto dotačních programech. Výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené Komisí, jsou 
podkladem k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem ke změnám 
rozpočtových pravidel a nové Směrnici vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 8/2018 
o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv 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. 
 
 

Návrh usnesení č. 7/2018 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 10. září 2018 
k bodu č. 6 

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. 
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HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

Pro Zdržel se Proti 

24 1 0 

Usnesení bylo přijato1. 

 
Předseda Rady dále informoval, že příští jednání proběhne na přelomu listopadu a prosince. 
 
Následně předsedající jednání Rady uzavřel. 
 
 
 
 
 
zpracoval:  
Martin Martínek, M.A. 
 
za správnost:  
Mgr. Martina Štěpánková, MPA 
náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva 
 
 
 
 
 

Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády České republiky 

předseda Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny 

 
 

                                                 
1
 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 je přílohou zápisu z jednání Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny ze dne 10.9.2018. 
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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 (dále jen „Komise“) 

zřízené dle článku 7 Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“). 

1) Činnosti Komise se řídí tímto Jednacím řádem a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České 
republiky o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv 
(dále jen „Směrnice“), kterou se realizují programy Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. 

2) Činnost Komise zajišťuje Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády České republiky 
(dále jen „Úřad“), jehož určený zaměstnanec/zaměstnankyně organizačně a administrativně 
zajišťuje jednání Komise (dále jen „tajemník/tajemnice“). Tajemník/tajemnice se účastní všech 
jednání Komise s hlasem poradním.  

3) Komise má minimálně 5 členů/členek a maximálně 11 členů/členek, z nichž jeden je 
předsedou/předsedkyní.  

4) Členové/členky Komise se jednání účastní osobně, zastoupení je vyloučeno. 

5) Předsedu/předsedkyni a členy/členky Komise jmenuje z řad odborníků/odbornic z teorie i praxe 
a ze zástupců/zástupkyň věcně příslušných orgánů veřejné správy předseda/předsedkyně 
Rady. Členství v Komisi automaticky končí a) v případě představitelů/představitelek veřejné 
správy odvoláním z funkce resp. ukončením pracovního/služebního poměru, b) odstoupením 
člena/členky Komise, c) odvoláním předsedou/předsedkyní Rady, d) úmrtím člena/členky 
Komise. 

6) Předseda/předsedkyně Komise může na jednání Komise přizvat hosty. Hosty jsou zpravidla 
další zaměstnanci/zaměstnankyně Úřadu, kteří/které napomáhají tajemníkovi/tajemnici 
při dokumentaci jednání Komise nebo jsou experty/expertky na dílčí otázky, např. finanční či 
právní. S přítomností hostů na jednání Komise musí souhlasit většina přítomných členů/členek 
Komise.  

7) Komise jedná podle potřeby. Jednání Komise jsou neveřejná. 

8) Jednání svolává na pokyn předsedy/předsedkyně Komise tajemník/tajemnice, který/která 
připraví program jednání a veškeré podklady pro jednání.  

9) Jednání Komise řídí předseda/předsedkyně. 

10) Předseda/předsedkyně, tajemník/tajemnice, členové/členky i hosté Komise podepíší čestné 
prohlášení, v němž stvrdí zachování mlčenlivosti o projednávaných skutečnostech. 
Předseda/předsedkyně, tajemník/tajemnice a členové/členky Komise zároveň podepíší čestné 
prohlášení, v němž stvrdí, že nejsou k žadatelům o poskytnutí dotace v takovém vztahu, 
který by mohl vyvolat střet zájmů, a že nejsou vůči žadatelům o poskytnutí dotace podjatí. 

11) V případě, že člen/členka Komise zjistí, že je ve střetu zájmů nebo že je podjatý či podjatá 
(případně si není jist či jista, zda tato situace nenastala), upozorní předsedu/předsedkyni 
Komise na tuto skutečnost. Předseda/předsedkyně Komise situaci vyhodnotí, a v případě 
zjištěného střetu zájmu či podjatosti dotčeného/dotčenou člena/členku Komise vyloučí 
z dalšího projednávání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) v daném dotačním 
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programu. V případě, že nelze věc rozhodnout bezodkladně, předseda/předsedkyně jednání 
Komise přeruší. 

12) Komise je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů/členek, vždy 
však za přítomnosti předsedy/předsedkyně. O závěrech jednání rozhoduje Komise většinou 
hlasů přítomných členů/členek. Není-li pro návrh většina členů/členek, návrh není schválen.  

13) Komise jedná o každé žádosti zvlášť a posuzuje ji s využitím veškerých podkladů. 

14) Komise při svém jednání postupuje sestupně od žádosti, která získala v rámci věcného 
hodnocení nejvíce bodů. Pořadí žádostí je sestaveno dle průměrného počtu získaných bodů 
od dvou hodnotitelů/hodnotitelek, přičemž pořadí projednávaných žádostí nemůže být během 
jednání Komise změněno. 

15) Předseda/předsedkyně Komise, s ohledem na finanční požadavek žadatele a rozpravu Komise 
ve vztahu k projednávané žádosti, navrhne výši dotace, o níž poté Komise hlasuje. Pokud 
se Komise rozhodne doporučit žadateli úpravu žádosti, svá doporučení ke krácení a úpravě 
žádosti dostatečně a jednoznačně odůvodní. Stejně tak Komise odůvodní, pokud se rozhodne 
navrhnout žádost zcela zamítnout. 

16) O výsledku jednání Komise se vždy pořizuje zápis, jehož součástí je i přehled hlasování 
o jednotlivých žádostech.  Všemi členy/členkami Komise odsouhlasený zápis podepisuje 
ten/ta, kdo jej zpracoval/a a předseda/předsedkyně Komise. 

17) Na základě rozhodnutí předsedy/předsedkyně Komise může jednání Komise probíhat 
elektronicky a následné hlasování členů Komise formou per rollam. Toto jednání vede 
tajemník/tajemnice Komise na pokyn předsedy/předsedkyně Komise.  

18) Při hlasování per rollam předseda/předsedkyně Komise spolu s tajemníkem/tajemnicí Komise 
stanoví termín ukončení hlasování, a to nejméně 5 dnů po vyhlášení hlasování. 
Tajemník/tajemnice Komise rozešle všem členům/členkám Komise podklady k hlasování 
a hlasovací formulář s návrhem, o němž se hlasuje, a s možnostmi vyjádření, tj. „pro“, „proti“ 
nebo „zdržuji se“, na jejich elektronickou emailovou adresu. Zašle-li člen/členka Komise 
tajemníkovi/tajemnici Komise hlasovací formulář po termínu ukončení hlasování nebo 
hlasovací formulář s vyplněnými více možnostmi volby než jednou, je jeho/její hlas považován 
za neplatný. Návrh výše dotace předsedy/předsedkyně Komise se považuje za přijatý, jestliže 
se nadpoloviční většina všech členů/členek Komise vyjádřila „pro“. Protokol o hlasování, 
vyhotovený tajemníkem/tajemnicí Komise, a schválený předsedou/předsedkyní Komise, bude 
rozeslán všem členům/členkám Komise bez zbytečného odkladu. Podrobnější pokyny 
k postupu zaměstnanců/zaměstnankyň při dokumentaci a archivaci hlasování per rollam, zajistí 
ředitel/ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin. 

19) Po vydání rozhodnutí v jednotlivých programech pro daný rok a dokončení procesu vyplacení 
finančních prostředků bude Rada, na jejím nejbližším zasedání, informována o průběhu 
a výsledcích jednání Komise a o konečných výsledcích řízení o poskytnutí dotací. 

20) Zápis z jednání Komise je dostupný jako ucelená agenda vztahující se k činnosti Rady 
v Odboru lidských práv a ochrany menšin. 

21) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou. 

 

V Praze dne 10.9.2018 

Za správnost:  

Martin Martínek, M.A. 
tajemník Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 


