
Zápis (č. KRP 4/2007) ze  zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity 
ze dne 18. září 2007 

 
 
DATUM A ČAS:  18. září 2007, 11:00 hodin 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Úřad vlády ČR  
 
PŘÍTOMNÍ  
ČLENOVÉ RADY:   

 Jan Balog  
Jiřina Bradová 
Martin Cichý 
Lucie Horvathová 
Jana Horvathová 

                                                Marián Hošek (MPSV ČR) 
Jan Litomiský (vládní zmocněnec pro lidská práva) 

                                                Jan Málek (MF) 
                                                František Mikeš (MK) 

Lýdia Poláčková 
Džamila Stehlíková (ministryně vlády ČR) 
Robert Sutorý 

                                     Miroslav Zima 
 
STÁLÍ ZÁSTUPCI:   
 

Jitka Gjuričová (MV ČR) 
Gabriela Hrabaňová 
Jiří Daniel 
Věra Pelíšková (MMR ČR) 
 Jaroslav Píša (MPO ČR) 
Bronislava Jonitová (MO ČR) 
Marek Ženíšek (MSP ČR) 
Vlasta Vrchotová (MZ ČR) 
 

 
NEPŘÍTOMNÍ  

ČLENOVÉ RADY:   
Jozef Baláž 

    Antonín Gondolán 
Petr Pávek (MMR ČR) 
Tomáš Pojar (MZV ČR) 
Zuzana Gáborová 
Emil Voráč 

      Pavel Mašek (MO ČR) 
Monika Mihaličková 
Martin Moulis (MK ČR) 
Václav Petříček (MO ČR) 
Markéta Hellerová (MZ ČR) 
Jindřich Kitzberger (MŠMT ČR) 
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Petr Kaplan (MPSV ČR) 
Miroslav Kotlár 
Václav Petříček (MPO ČR) 
Jaroslav Salivar (MV ČR) 

 
HOSTÉ:    
     
    Romana Hůlková (ředitelka kabinetu ministryně) 
    Cyril Koky (KÚ Středočeského kraje) 

Miroslav Koranda (asistent ministryně)  
Jana Vobořilová (IPPZ – SIM) 
Margita   Wagner (MŠMT) 

 
ZA KANCELÁŘ:    
    Radka Soukupová 

Marie Kalábová 
Zdeněk Duna 
Hynek Bečvář 
Jaroslav Maroušek 
 

 
Program: 
 

1. Agentura pro odstranění sociálního vyloučení a jeho prevence v sociálně 
vyloučených romských lokalitách 

2. Dotační program „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a 
odstraňování jeho důsledků“ pro rok 2008  

3. Pracovní skupina za účelem zpracování návrhu řešení problematiky památníku 
v místě bývalého internačního tábora v Letech u Písku 

4. Různé 
 

 
 

 
Přítomno bylo 21 členů Rady. Jednání řídila předsedkyně Rady a ministryně vlády ČR 

MUDr. Džamila Stehlíková. 
 
 

Ad 1) Agentura pro odstranění sociálního vyloučení a jeho prevence v sociálně 
vyloučených romských lokalitách 

 
      Předsedkyně Rady  a ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny  představila 
koncept Agentury jako nástroje státu pro působení v sociálně vyloučených lokalitách. Popsala 
proces veřejné debaty a  navazující legislativní záměry. 
       Ředitelka kanceláře Ing. Radka Soukupová popsala výsledky připomínkového procesu a 
zrekapitulovala navrhované aktivity Agentury v lokalitách. 
       V následné diskusi ocenili členové Rady kvalitativní posun v předloženém textu i 
rozpracovanost konceptu Agentury.  V rámci debaty bylo upozorněno na nutnost konkrétního 
dopracování detailních oblastí (souvislost s Aktivní politikou zaměstnanosti, popis právní 
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podoby pilotní fáze, doplnění povinných údajů pro překlad do vlády, vazba na přepracovaný 
Integrovaný operační program, způsob ovlivňováním veřejného mínění).  
        Zástupkyně MMR nedoporučila pojmout plošnou fázi realizace jako organizaci zřízenou 
při MMR,  zástupce MK nedoporučil formu o.p.s. Ing. Soukupová vysvětlila, že definitivní 
návrh na právní podobu plošné fáze nebude předložen, tato otázka bude dořešena až v 
průběhu pilotní fáze.  
      Bylo konstatováno, že Agentura by měla disponovat vlastními zdroji pro podporu 
komplexních programů. Předsedkyně Rady a ministryně MUDr. Džamila Stehlíková k tomu 
uvedla, že požádala ministra Kalouska o 50 mil na dotační program Agentury  v sociálně 
vyloučených lokalitách. 
      
     Členové Rady schválili k tomuto bodu následující usnesení: 
 
Rada vlády 

 
I. s c h v a l u j e   
 
návrh koncepce k vytvoření Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení a 
jeho prevenci v sociálně vyloučených romských lokalitách, 
 
II.  pověřuje 
  
předsedkyni Rady a ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny ve 
spolupráci s kanceláří Rady:  
 
1. aby předložila vládě návrh na vytvoření Agentury pro odstraňování sociálního 
vyloučení a jeho prevenci v sociálně vyloučených romských lokalitách, včetně 
organizačního začlenění, návrhu finančního a personálního zabezpečení v letech 
2008 - 2010 
 
2. aby předložila žádost o finanční podporu v rámci oblasti intervence 3.2 
„Podpora sociální integrace romských komunit“ Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí na částečné 
zabezpečení činnosti Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení a jeho 
prevenci v sociálně vyloučených romských lokalitách,  
 
3. aby ukončila výběr 10 lokalit, kde bude agentura primárně působit. 

 
20 členů Rady hlasovalo pro, jeden člen Rady se zdržel, nikdo nebyl proti.   
 

Ad 2) Dotační program „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a 
odstraňování jeho důsledků“ pro rok 2008  

 
       Dotační program představila Ing. Kalábová, pracovnice kanceláře Rady vlády pro  
záležitosti romské komunity. Program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací 
projektů, jež poskytují podporu a pomoc příslušníkům romských komunit/lokalit s cílem 
předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků.  
      Jedná se o program, který vznikl spojením samostatných programů realizovaných v roce 
2007 Ministerstvem práce a sociálních věcí (program  „Předcházení sociálního vyloučení v 
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romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ (NNO)) a Ministerstvem pro místní 
rozvoj (program Podpora terénní práce“ (obce)). 
      Program se člení na dva podprogramy, a to:  
A. Podpora terénní práce - pro obce 
B. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce -  pro NNO. 
 
       V průběhu projednávání tohoto bodu se předsedkyně Rady a ministryně MUDr. Džamila 
Stehlíková na čas vzdálila. Jednání Rady v době její nepřítomnosti řídil první místopředseda 
Rady a zmocněnec pro lidská práva Ing. Jan Litomiský. 
 
 
Členové Rady schválili k tomuto bodu následující usnesení: 
 
Rada vlády 
 

I. bere na vědomí  
 
převedení finančních prostředků na program Předcházení sociálního vyloučení v 
romských komunitách a odstraňování jeho důsledků ve výši 30 000 tis. Kč 
z kapitoly 313 MPSV do kapitoly 304 Úřad vlády ČR 
 
II. schvaluje 
  
1. spojení  programů „Podpora terénní práce“ a „Předcházení sociálního 
vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ do jednoho 
dotačního programu  jako dva podprogramy  
 
2. záměr vyhlášení programu „Předcházení sociálního vyloučení v romských 
komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2008“ včetně jeho 
podprogramů „Podpora terénní práce“ a „Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce“ 
 
III. ukládá 
  
kanceláři Rady vlády vyhlásit program „Předcházení sociálního vyloučení v 
romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2008“ po schválení 
státního rozpočtu. 

 
Hlasování bylo jednomyslné, 21 členů Rady hlasovalo pro. 
 

Ad 3)  Pracovní skupina za účelem zpracování návrhu řešení problematiky 
památníku v místě bývalého internačního tábora v Letech u Písku 
 

      Předsedkyně Rady  a ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila 
Stehlíková představila proces obnovy Pracovní skupiny a důvody tohoto kroku. V současné 
době sílí mezinárodní tlak na odstranění velkovýkrmny vepřů stojící v místě bývalého 
internačního tábora. Pracovní skupina by měla zrekapitulovat možná řešení a navrhnout vládě  
optimální postup. 
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      V diskusi bylo zmíněno, že existuje záměr Jihočeského kraje na výstavbu nového 
památníku v místě bývalého tábora. Zároveň bylo konstatováno, že tento tábor není na území 
ČR jediný.  
       Členové Rady mají možnost do konce září navrhnout do skupiny další osoby. 
 
        K bodu nebylo předloženo žádné usnesení. 
 
 

Ad 4)  Různé 
 
1. Členka Rady Gabriela Hrabaňová představila monitoring projektu Dekáda romské 

inkluze, tzv.  „DekadaWatch“. V diskusi bylo upozorněno na chyby v textu týkající se 
bytové politiky MMR. 

2. Členka Rady Jana Horváthová se dotázala na Zprávu o stavu národnostních menšin. 
Předsedkyně Rady  a ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. 
Džamila Stehlíková přislíbila její zaslání. 

3. Pracovník kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Jaroslav Maroušek 
představil projekt iniciovaný Světovou bankou, který by měl přispět k hodnocení  
postupů v oblasti zaměstnanosti Romů. 

4. Host Cyril Koky se dotázal na stav antidiskriminačního zákona. Dotaz zodpověděla 
předsedkyně Rady  a ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. 
Džamila Stehlíková, která popsala proces projednávání zákona ve vládě.  

5. Členka Rady Jana Pelíšková, zástupkyně MMR,  prezentovala  návrh na  definování 
sociálního bydlení a  následný systém jeho podpory a jednotlivé programy investiční 
podpory bydlení. 

 
 
Vypracovala: Radka Soukupová 
 
Ověřila: Džamila Stehlíková 


