
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 
Zápis z jednání Pracovní skupiny pro bezpečnost  

dne 21. října 2019 
 

Jednání se uskutečnilo v pondělí 21. října 2019 v zasedací místnosti Suterén v budově Úřadu 
vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1. 
 
 
Přítomni členové: Zdeněk Guži (předseda), Iveta Theuserová (místopředsedkyně), Vladimír 
Dvořák, Petr Lesa, Ľubomír Lupták, Čeněk Růžička, Alexander Stambolidis (zástup za Martina 
Hrinka), Rostislav Lučanský      
 
Úřad vlády ČR: Zdeněk Doubravský 
 
Hosté: Markéta Benešová, Jana Krihová, Zdeněk Rous   
 
 

*** 
 

1. Úvod 

 
Z. Guži přivítal přítomné členy Pracovní skupiny (dále jen „PS“) a zahájil její jednání. 
  
 
 

2. Migrace Romů ze Slovenska 

Z. Guži vyzval J. Krihovou, terénní pracovnici z obce Milevsko, která byla pozvána, aby se podělila 
o své praktické zkušenosti z pohledu terénní pracovnice s migrací Romů ze Slovenska a 
negativními aspekty s tím spojenými. Cílem tohoto příspěvku bylo otevřít diskuzi na toto téma 
v rámci PS. 

 
J. Krihová  prezentovala situaci konkrétní rodiny, která se do obce migrovala ze Slovenska.  
 
V diskuzi nad konkrétním případem, který uvedla J. Krihová byly zmíněny negativní aspekty 
související s migrujícími Romy ze Slovenska: chybějící doklady, nepřihlášení se k trvalému pobytu, 
zameškávání školní docházky, páchání trestné činnosti, migranti často nechtějí dávky ani pomoc, 
žijí „mimo systém“. 
 
L. Lupták upozornil na to, že na základě dat zjištěných ze SVL, není počet Romů migrujících ze 
Slovenska tak vysoký, jak se někdy může dle různých diskuzí jevit – jedná se podle něj spíše  
o marginální problém. Poukázal na širší problémy, jejichž důsledkem je i špatná situace Romů 
migrujících ze Slovenska. V obecné rovině těmi problémy, na které by se stát měl především 
zaměřit je diskriminace na trhu s bydlením a neexistence instituce, která by kontrolovala standardy 
bydlení. 
V souvislosti s efektivním řešením negativních dopadů migrace uvedl příklad Nizozemí, kde vznikla 
jednotka pro migranty z východní Evropy. Té se dařilo pomáhat dětem (obchod s lidmi), dohlížet 
na situaci rodin a nabízet jim pomoc (alternativní zdroj příjmů). 
 
V. Dvořák nabídl J. Krihové, aby kontaktovala styčného důstojníka PČR pro menšiny v Jihočeském 
kraji, a domluvila se s ním na řešení konkrétního případu. 
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3. Informace ke stavu šetření výroků z videa „Ubytovat, zkasírovat“ 

 

Z. Guži požádal zástupce MV ČR a PČR o informace o aktuálním stavu šetření (zda se případem 
PČR zabývá. 

 

A. Stambolidis tlumočil stanovisko PČR: Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia 
nemá žádné informace k průběhu šetření v Mostě (ŘSPP není kompetentní vyžadovat takové 
informace po místně a věcně příslušných útvarech, které kauzy řeší). ŘSPP doporučuje Radě, aby 
se do budoucna obracela oficiální cestou se žádostmi o informace, přímo na příslušná Krajská 
ředitelství policie, která řeší konkrétní incidenty (cestou odborů tisku a prevence), nebo na kancelář 
Policejního prezidenta, případně útvary s celorepublikovou působnosti.  ŘSPP je pouze metodický 
orgán a není kompetentní informace k tzv. „živým případům“ po těchto útvarech vyžadovat. 

 

PS bylo doporučeno, aby prostřednictvím Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny požádalo oficiální cestou Krajské 
ředitelství v Mostě o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Krajské ředitelství 
by mělo být dotázáno, zda bylo zahájeno šetření a v jakém režimu (právní kvalifikace – 158.1 či 
158.3) je záležitost šetřena. 

 

L. Lupták se nabídl, že bude svým jménem podávat trestní oznámení, která mu PS připraví. Učinil 
tak v návaznosti na diskuzi, kdo konkrétně by měl v podobných případech v rámci PS jednat.   

 

4. Výjezdy do Lokalit 

 
Z. Doubravský informoval o anabázi výjezdů do lokalit. 

 

PS se shodla nad realizací výjezdů do obcí Nejdek, Neratovice a Vřesová. Podle PS by byly 
ideální termíny v polovině listopadu. Kancelář Rady termíny domluví s obcemi. Cíl i formát výjezdu 
zůstal nezměněn, tj. cílem setkání je diskuze nad potřebností potřebnosti asistentů prevence 
kriminality a terénních pracovníků a zároveň o možnostech jejich financování. Schůzky by se 
zúčastnili 2 členové PS, zástupce Úřadu vlády ČR a zástupce Ministerstva vnitra ČR. 

Až dohodnut termín výjezdu s obcí, bude tato informace poskytnuta členům PS, aby se rozhodli, 
kteří členové se výjezdu budou účastnit.  

 

5. Drogová problematika 

 
I. Theuserová prezentovala materiál „Návrhy na zlepšení situace Romů v oblasti drogové závislosti 
v terénu“. Ten připravila již pro předchozí zasedání PS (je přílohou zápisu z předchozího jednání 
PS). PS se k projednání materiálu dostala až během tohoto zasedání. 
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V rámci diskuze rezonoval především požadavek na zapojení člena Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny do činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

Z. Rous informoval, že v rámci Odboru protidrogové politiky byla projednána možnost členství 
zástupce PS ve Výboru zástupců rezortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

PS se shodla na nominaci I. Theuserové do tohoto orgánu. Kancelář Rady zajistí zprocesování 
nominace paní I. Theuserové do tohoto poradního orgánu. 

   

 

6. Různé 

 
V tomto bodě byly probrány aktuální informaci o náboru romských zájemců do řad PČR. 
 
A. Stambolidis informoval, že za tímto účelem byly zřízeny místa v rámci 1. platové třídy (není 
vyžadována maturita). Zřízení těchto míst je však plně v rozhodnutí Krajských ředitelství. Zatím 
byly zřízeny pouze ve 3 krajích.  
 
 

Závěr 

 
Z. Guži poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
 

 
 
 
 
 
Dne 05.11.2019 
 
Zpracoval: Zdeněk Doubravský, v. r. 
Schválil: Zdeněk Guži, v. r.  


