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Protokol k hlasování formou per rollam  

vyhlášenému předsedou Výboru pro naplňování strategie romské integrace 

 dne 17.11.2021  

 
Předseda Výboru pro naplňování strategie romské integrace (dále jen „Výbor“) Mgr. Jan 
Husák pověřil Kateřinu Krejčovou, M.A., tajemnici Výboru, vyhlášením hlasování formou per 
rollam o schválení návrhu změny Statutu Výboru pro naplňování strategie romské integrace. 

I. Rozeslání a obdržení podkladů 

Informační email o způsobu a mechanismu hlasování formou per rollam obdrželi členky 
a členové Výboru dne 17.11.2021. Spolu s informacemi o způsobu a termínu hlasování 
obdrželi členky a členové Výboru také návrh znění Statutu Výboru pro naplňování strategie 
romské integrace a odůvodnění připomínek ke změně Statutu Výboru. 
 
Seznam členek a členů a emailových adres, na něž byly doručeny informace o způsobu 
hlasování a návrh znění Statutu Výboru pro naplňování strategie romské integrace, je 
uveden v tabulce 1.  
 
Tabulka 1. – Seznam členek a členů Výboru a jejich emailových adres 

Příjmení, jméno, titul Organizace/resort Emailová adresa 

Baršová Andrea, Ph.D. 
Odbor lidských práv a ochrany 
menšin, Úřad vlády  

 

Beňák David, Mgr. Ph.D., DiS. 
Ministerstvo pro místní rozvoj: 
Odbor pro sociální začleňování 
(Agentura) 

Mazal Rostislav, Ing. 
Ministerstvo pro místní rozvoj: 
Řídicí orgán IROP 

Slováková Radka, Mgr. 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Pavelka Jan, Mgr. Ministerstvo kultury 

Gažiová Ladislava, MgA. Zástupkyně odborné veřejnosti 

Herman Daniel, Mgr. Zástupce odborné veřejnosti 

Holý Dalibor, Mgr. Český statistický úřad 

Hrdlička Ferdinand, Mgr. 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Jaklová Dana, MgA. 
Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání 

Miko Jaroslav Zástupce odborné veřejnosti 

Navrátil Jiří, MBA. Asociace krajů České republiky 

Vlčková Gabriela, Mgr. 
Generální ředitelství  Úřadu 
práce ČR 

Pavel Petr, Ing. Zástupce odborné veřejnosti 
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Petroková Helena, Ing. 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Odbor realizace programů 
ESF - sociální začleňování 

 

Polák Adolf, Mgr. Ministerstvo vnitra 

Pospíšil David, Mgr. 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

Ščuková Zuzana, Mgr. 
Kancelář veřejného ochránce 
práv 

Škarka Daniel, Bc. 
Svaz měst a obcí České 
republiky 

Strouhal Václav, DiS. Krajští koordinátoři 

Husák Jan, Mgr. Předseda a člen Výboru 

 
II. Návratnost hodnotících karet a výsledky hlasování 

Nikdo z oslovených členů Rady nevyjádřil existenci překážek pro jeho účast v hlasování 
formou per rollam, a z žádného z uvedených emailů se nevrátil email informující o čerpání 
dovolené, pracovní neschopnosti apod., jako důvodu pro nemožnost hlasování se zúčastnit. 
Počet obdržených e-mailů s vyjádřením byl 14. 

 

Podle čl. 4 odst. 3 Jednacího řádu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny je závěr přijat, 

pokud „pro něj hlasuje většina přítomných členů“. Při hlasování formou per rollam se 

považuje za „přítomného“ i ta členka nebo člen Výboru, která/ý neodevzdal/a hlasovací 

dokument, ale obdržel/a jej. Vzhledem k tomu, že v době hlasování formou per rollam měl 

Výbor 21 členů, byl počet hlasů nutných pro schválení návrhu 11. 

Pro schválení změny Statutu Výboru pro naplňování strategie romské integrace 

hlasovalo 13 členek/členů Výboru, 1 členka/člen se hlasování zdržel/a a nikdo nebyl 

proti. Své vyjádření nezaslalo 7 členek/členů Výboru. 

 

III. Závěr 

Výbor pro naplňování strategie romské integrace na základě hlasování formou per rollam 

vyhlášeného jejím předsedou dne 17.11.2021 přijal následující usnesení: 

Usnesení č. 1/2021 ze dne 17. listopadu 2021 

Výbor pro naplňování strategie romské integrace schvaluje změnu znění Statutu Výboru pro 

naplňování strategie romské integrace. 

 

V Praze dne 26. listopadu 2021 

Zpracovala: Kateřina Krejčová, M.A. (tajemnice Výboru) 

Schválil: Mgr. Jan Husák (předseda Výboru) 

 


