
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 
 

Zápis č. 3/2016 ze zasedání Monitorovacího výboru pro činnost  

Agentury pro sociální začleňování  

dne 21. října 2016 

 
 

Zasedání se uskutečnilo ve středu 21. října 2016 v zasedací místnosti Fórum v budově Úřadu 
vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1. od 9:00 do 13:00 hod. 
 
 
Přítomni členové: Balog Jan; Čada Karel, Mgr.; Daniel Stanislav, Bc.; Hančin Peter, Bc.; Horvát 
Emil, Ing.; Hrdlička Ferdinand, Ing.; Koky Cyril, PhDr.; Kováč Miroslav; Lukáč Štefan, Bc.; 
Petroková Helena, Ing.;  
 
Přítomni zástupci členů: Horáček Jakub, Mgr.; Sokačová Linda, Mgr.;  
 
Omluvení členové: Davidová Blanka, Ing. (zastoupena J. Horáčkem); Klamková Katarína, Mgr.; 
Mgr.; Köttnerová Renáta; Pospíšil David, Mgr. (zastoupen L. Sokačovou); Pospíšil Petr, RNDr.; 
Štern Petr, Mgr. 
 
Úřad vlády ČR: Beňák David Mgr.; Doubravský Zdeněk, Mgr.; Jiránek Radek, Mgr.; Martínek 
Martin, M. A. (tajemník výboru); Soukupová Radka.  

*** 
 

1. Zahájení 

 

E. Horvát, předseda výboru, přivítal členy a nové členy Monitorovacího výboru, novými členy jsou 
jmenovitě Jan Balog, a to z pozice místopředsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a 
Ing. Ferdinand Hrdlička, který nahradil Mgr. Janu Šmídovou Winterovou z MŠMT. Poté, co byla 
zajištěna usnášeníschopnost výboru počtem 91 přítomných členů z 16 členů celkem, předseda 
zahájil jednání.  

Představil program jednání a nechal o něm hlasovat:   
 
Program zasedání:  
1. Zahájení zasedání  
2. projednání dokumentů k přihlášce KPSVL  - Tanvald 
3. Schválení Metodiky KPSVL 4.0, včetně 18 příloh 
4. Návrh další činnosti MVA 
5. Různé  
6. Závěr 

Hlasování o programu: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

9 0 0 

Program zasedání byl schválen. 
 

                                                 
1
 J. Balog, S. Daniel, C. Koky dorazili na jednání během projednávání bodu 2 zasedání.  
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2. Projednání dokumentů k přihlášce KPSVL  - Tanvald 

R. Soukupová informovala o tom, že před podpisem Memoranda se ukázalo, že přílohy přihlášky, 
které obec Tanvald zaslala do výběrového řízení na spolupráci s ASZ nebyly schváleny 
zastupitelstvem.  Zastupitelstvo schválilo pouze titulku přihlášky, k níž pro ASZ připojilo 
neschválené přílohy.   

ASZ vyzvala obec, aby zastupitelstvo dodatečně přílohy schválilo. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelstvo schválilo veškeré přílohy ve stejné dikci, v jaké byly předloženy do výběrového 
řízení, nedošlo k rozporu s dokumenty, které posuzovala hodnotící komise, a pochybení obce bylo 
narovnáno.  

ASZ upraví proces formálního hodnocení podkladů pro výběr obce ke spolupráci s Agenturou tak, 
aby k podobné situaci již nedošlo.   

MVA vzal tuto informaci na vědomí.  

 

3. Schválení Metodiky KPSVL 4.0, včetně 18 příloh 

 
R. Soukupová představila průběh příprav metodiky. Aktualizovaná metodika byla rozeslána dne 
30. 9. 2016 členům MVA, krajským koordinátorům pro romské záležitosti a řídícím orgánům 
k vyjádření a předložení připomínek s termínem do 7. 10. 2016. Připomínky byly obdrženy od ŘO 
OP Z, ŘO OP VVV, 4 krajských koordinátorů (OLK, MSK, ZLK, LBK) a předsedy MVA. Vypořádání 
připomínek s předsedou MVA proběhlo 4. října za účasti D. Beňáka,  R. Soukupovou a M. 
Martínkem. Na jednání byla projednána další doporučení členů Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny. Dne 11. 10. 2016 proběhlo jednání s řídícími orgány k vypořádání připomínek k Metodice 
(ŘO OP Z, ŘO OP VVV, ŘO IROP).  

Finální verze byla zaslána členům MVA 17. 10. 2016, poté ASZ obdržela další připomínky, 
o kterých bude informovat jednotlivě. ASZ opouští model jednotlivých vln, mění se proto 
mechanismus výběru obci, zachována je metoda hodnocení jednotlivých přihlášek, ale následuje 
nový mechanismus/nástroj, kdy se setká ředitel ASZ, předseda MVA a místopředseda Rady, kteří 
rozhodnou, zdali bude hlasováno per rollam nebo bude svolána schůze MVA ke schválení 
dané/daných přihlášky/přihlášek.  

MVA projednal Metodiku a jednotlivé přílohy zvlášť. R. Soukupová stručně shrnula obsah 
jednotlivých dokumentů.  

F. Hrdlička uvedl, že metodika neobsahuje informace o tom, co členové MVA obdrží, jaká je lhůta 
pro hlasování.  

V metodice bude doplněno, že MVA pro hlasování per rollam obdrží následující informace:  
1. průvodní dokument shrnující obsah přihlášky a výsledky hodnocení; 
2. veškerou dokumentaci k žádosti (přihlášku, s dotazníkem dle metodiky),  
3. doplňující informace spočívající v: zpracované mikroanalýze (ASZ), hodnocení (hodnotitelů 

z řad členů MVA), stanoviska krajských koordinátorů pro romské záležitosti. 
 
Lhůta pro hlasování bude min. 5. a max. 10 pracovních dnů pro hlasování per rollam dle počtu 
přihlášek (dle rozhodnutí předsedy); zašle KRP.  

K. Čada se dotázal, jakým způsobem budou vybírání členové hodnotící komise. Předseda MVA 
navrhl projednat tento bod v rámci bodů různé MVA.  
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Ke způsobu výběru nových lokalit byla vedena diskuze, zejména s ohledem na ustanovení 
plynoucí ze statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kde je zmíněno, že Rada se 
vyjadřuje k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude Agentura působit. Předseda MVA navrhl, aby byli 
členové rady přizváni na jednání MVA, v případě, že se podle navržené metodiky ředitel ASZ, 
předseda MVA a místopředseda rady dohodne na prezenčním jednání MVA k výběru lokalit, ve 
kterých bude realizován KPSVL. Členové MVA s návrhem konsensuálně souhlasili.  

R. Soukupová seznámila MVA s připomínkami, které ASZ obdržela po 17. 10. 2016. MVA 
s návrhem vypořádání konsensuálně souhlasil.  

Předseda MVA nechal v návaznosti na diskuzi hlasovat o předložené Metodice Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 4.0 s tím, že ASZ zohlední uvedené připomínky 
MVA ve finální podobě dokumentu.  

Hlasování o schválení Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 
4.0 včetně 18 příloh2: 

Usnesení Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování č. 3/2016 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování schvaluje Metodiku 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 4.0 včetně 18 příloh. 

 

ANO NE ZDRŽEL SE 

10 0 1 

Usnesení bylo přijato.  

 

4. Návrh další činnosti Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální 
začleňování 

 

E. Horvát navrhl, aby byli členové MVA osloveni emailem s možností zapojit se do hodnocení 
nových přihlášek do KPSVL. Vzhledem k novému formátu hodnocení navrhuje, aby byl vytvořen 
seznam možných hodnotitelů za MVA, kteří by se dle svých možností do hodnocení zapojili. 
Jednotliví hodnotitelé přihlášek lokalit ke spolupráci v rámci KPSVL pak budou odsouhlaseni 
hlasováním per rollam před každým hodnocením. S ohledem na dobrou zkušenost s hodnoceními 
navrhl, aby se na hodnocení podíleli: C. Koky, P. Hančin, K. Čada, E. Horvát, Š. Lukáč, s tím, že 
požádal tajemníka, aby oslovil další nepřítomné členy.  

Dále uvedl, že by uvítal, aby MVA zasedal v příštím roce minimálně 5x, z toho by mělo být 
minimálně 1 zasedání ročně výjezdní. Výjezdní zasedání by se mělo konat s ohledem na působení 
regionálních center ASZ.  

Předseda MVA navrhl usnesení:  
 

Usnesení Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování č. 4/2016 
 
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování souhlasí s návrhem na setkání 
v regionálních centrech, min. 1 ročně v každém regionálním centru (Ostrava, Ústí nad Labem, 
Praha).  

ANO NE ZDRŽEL SE 

11 0 0 

Usnesení bylo přijato.  

                                                 
2
 Ze zasedání se omluvil S. Daniel.  
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5. Různé/Závěr 

 
P. Hančin dále v rámci diskuze informoval, že na setkání s krajskými koordinátory pro romské 
záležitosti (KRKO) a styčnými důstojníky pro menšiny, kterého se účastnili také zástupci ASZ bylo 
dohodnuto, že proběhnout navazující setkání mezi KRKO, ASZ a styčnými důstojníky, tato setkání 
ovšem neproběhla. ASZ přislíbila, že setkání připraví. Zástupci ASZ přislíbili setkání uspořádat.  
 
Předseda MVA poděkoval za účast a jednání uzavřel.  
 
Přílohy: 
 
Metodika KPSVL včetně příloh 
 
 
Dne 31. 10. 2016 
 
Zpracoval: Martin Martínek, M.A. 
 
Schválil: Ing. Emil Horvát  

 
 

  


