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VÝROČNÍ ZPRÁVA RADY VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY ZA ROK 2016 
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády ve smyslu usnesení 
vlády ze dne 20. února 2002 č. 175) 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) je stálým, poradním a iniciačním 
orgánem vlády pro otázky romské integrace. Cílem Rady je napomáhat zlepšení postavení Romů 
ve všech sférách života, odstraňování nedůvodných rozdílů v postavení Romů a většinové 
společnosti, a dosažení bezkonfliktního a vzájemně obohacujícího soužití Romů a většinové 
společnosti (dále jen romská integrace).V roce2016 nebyl statut Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny modifikován.  

 
I. PŘEDSEDA A ČLENOVÉ RADY VLÁDYPRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY 

Funkční období členů z řad představitelů občanské společnostijepodle čl. 3 odst.5 platného Statutu 
Rady čtyřleté. Tito členové Rady po skončení funkčního období vykonávají funkci členů Rady až 
do té doby, než jsou jmenováni členové noví. Funkční období členů Rady podle čl. 3 odst. 3 písm. 
a) až g) trvá po dobu výkonu jejich funkce, pokud není skončeno dříve podle čl. 3 odst. 6 tohoto 
statutu. 

V roce 2016 Rada pracovala v tomto složení, viz tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1: Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2016 

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ 
INSTITUCI 

POZICE V RADĚ VZNIK – ZÁNIK 
ČLENSTVÍ  

Mgr. Jiří Dienstbier ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu předseda Rady 12.05.2014 – 

30.11.2016 
JUDr. Mgr. Jan 
Chvojka 

ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu předseda Rady 30.11.2016 

Mgr. Michaela 
Marksová-Tominová ministryně práce a sociálních věcí místopředsedkyně 

Rady 29.01.2014 

Ján Balog zástupce občanské společnosti místopředseda Rady 12.05.2014 
Mgr. Kateřina 
Valachová 

ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy členka Rady 17.06.2015 

Mgr. Daniel Herman ministr kultury člen Rady 29.01.2014 
Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj členka Rady 08.10.2014 
Milan Chovanec ministr vnitra člen Rady 29.01.2014 

Ing. Jan Gregor  náměstek ministra financí člen Rady 27.05.2014-
26.10.2016 

Ing. Petr Pavelek, 
Ph.D. 

náměstek ministra sekce 06 - 
Veřejné rozpočty Člen Rady 29.11.2016 

Mgr. Lukáš Kaucký náměstek ministra zahraničních věcí člen Rady 16.10.2015 
Prof. MUDr. Josef 
Vymazal, DrSc. náměstek ministra zdravotnictví člen Rady 27.05.2014 – 

11.3.2016 
MUDr. Tom Philipp, 
Ph.D., MBA náměstek pro zdravotní pojištění člen Rady 12.10.2016 

Oldřich Bubeníček Asociace krajů ČR člen Rady 02.12.2014 
RNDr. Petr Pospíšil Svaz měst a obcí člen Rady 23.10.2014 
PhDr. Jana 
Horváthová ředitelka Muzea romské kultury členka Rady 27.05.2014 

Mgr. Eva Nehudková kancelář Veřejné ochránkyně práv členka Rady 12.05.2014 

Bc. Lenka Balogová zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 – 
30.06.2016 

František Bikár zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Ing. Karel Holomek zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Ing. Emil Horvát zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Mgr. Lucie Fuková zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 
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Bc. Martina 
Horváthová zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 

PhDr. Et. PhDr. 
Martin Kaleja, Ph.D. zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 

Mgr. Cyril Koky zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 – 
04.08.2016 

PhDr. Renáta 
Köttnerová zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 

Mgr. Jan Kudry zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Michal Mižigár zástupce občanské společnosti člen Rady 08.06.2016 
Mgr. Monika 
Mihaličková zástupkyně občanské společnosti členka Rady 08.06.2016 – 

12.08.2016 
Bc. Lýdia Poláčková zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 
Čeněk Růžička zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 
Bc. Edita Stejskalová zástupkyně občanské společnosti členka Rady 12.05.2014 

Oto Váradi, DiS. zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 – 
12.12.2016 

Miroslav Zima zástupce občanské společnosti člen Rady 12.05.2014 – 
14.07.2016 

 
 
ORGÁNY RADY  

Ve smyslu čl.6 statutu Rady v roce 2016 zasedal Výbor pro spolupráci se samosprávami a v rámci 
jeho činnosti Pracovní skupina krajských koordinátorů.Ve smyslu čl. 7 byla zřízena Komise pro 
hodnocení projektů v rámci programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.Ve smyslu čl. 8 zasedal 
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování. Ve smyslu čl. 9 činnost 
vykonávalyPracovní skupina pro vzdělávání Romů, Pracovní skupina pro odškodňování Romů, 
Pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci a Pracovní skupina pro sledování implementace 
Evropských strukturálních a investičních fondů ve vztahu ke Strategii romské integrace do roku 
2020. Nově byla zřízena pracovní skupina, která by posoudila možnosti pomoci protiprávně 
sterilizovaným ženám.  

Výbor pro spolupráci se samosprávami 

Výbor pro spolupráci se samosprávami usiluje o implementaci vládní Strategie romské integrace 
do roku 2020 na regionální a místní úrovni. Výbor spolupracuje při své činnosti s institucemi 
veřejné správy, nevládními neziskovými organizacemi a odborníky na danou oblast.  

V roce 2016 proběhla dvě jednání výboru (25. února a 9. září). Výbor v uplynulém roce přivítal 
zpracování Podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva ke sjednocení služeb pro 
ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, a to v reakci 
na roztříštění systému péče o ohrožené děti v současnosti a nižší šance romských dětí na osvojení 
či pěstounskou výchovu. Za účasti zástupců Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce 
práv se výbor věnoval spornému ustanovení v obecně závazných vyhláškách některých 
severočeských měst s romskými lokalitami, jejichž cílem je regulovat oblast veřejného pořádku. 
Předmětem jednání byla otázka, zda města a obce mohou vydat nařízení zakazující osobám 
sezení na stavebních částech, předmětech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určeny 
(palisády, zděné a betonové zídky a zábrany, odpadkové koše apod.). Zákonnost těchto vyhlášek 
v případě měst Varnsdorf a Litvínov, které také zakazují umisťování předmětů sloužících 
kodpočinku, rekreaci, stravování a přípravě pokrmů na některých veřejných prostranstvích, 
posuzuje Ústavní soud.  

Výbor se dále zabýval aktualizací Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 
2020, jejímž cílem je koordinovat úsilí jednotlivých složek státní správy v boji proti fenoménu 
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sociálního vyloučení a vytvořit předpoklady pro aktivní spolupráci se samosprávami krajů a obcí při 
řešení sociálního vyloučení, a byl seznámen s přípravou akčního plánu k tomuto strategickému 
dokumentu. Na jednání byla prodiskutována příprava Metodiky sledování a vyhodnocování 
naplňování Strategie romské integrace do roku 2020, jež obsahuje konkrétní úkoly pro realizátory 
jednotlivých opatření a kontrolní mechanismy k monitoringu naplňování romské strategie.  

Členové výboru se aktivně podíleli na zpracování dvou metodických materiálů v oblasti agendy 
integrace Romů do společnosti. Jedná se o metodiku k zabezpečení kontroly výkonu přenesené 
působnosti ve vztahu k dodržování § 6 odst. 8 menšinového zákona a metodickou příručku 
k zabezpečení výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti.   

Tabulka č. 2: Seznam členů Výboru pro spolupráci se samosprávami  

JMÉNO PŮSOBNOST 
Balog Ján předseda výboru, Palaestra, o.s. 
Daniel Stanislav, Bc. Asociace krajů ČR 
Filová Božena Magistrát hl.m. Praha 
Hančin Peter, Bc. KrÚ Moravskoslezského kraje 
Horváthová Martina, Bc. Slovo 21, z.s. 
Hrušková Dana MěČ Praha 14 
Jochmannová Zuzana   
Köttnerová Renáta, PhDr. KrÚ Olomouckého kraje 
Kudry Jan, Mgr., Ph.D. Agentura pro sociální začleňování 
Lukáč Štefan, Bc. KrÚ Ústeckého kraje 
Nestával František, Mgr. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Parčiová Ivona IQ Roma servis, o.s. 
Pechová Anna, Mgr. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Růžička Čeněk Výbor pro odškodnění romského holocaustu 
Sobková Miroslava, Mgr. Svaz měst a obcí ČR 
Sokačová Linda, Mgr. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Soukupová Radka, Ing. Agentura pro sociální začleňování 
Uxa Jan, RNDr. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Vaculík Pavel, Mgr. KrÚ Karlovarského kraje 
Veselý Miroslav, Bc., Ing. Ministerstvo vnitra ČR 
Vlčková Gabriela, Mgr. Generální ředitelství Úřadu práce ČR 
  
Stálí hosté  
Čada Karel, Mgr. Ph.D. GAC spol. s.r.o. 
Karhánková Kateřina, Mgr. Generální ředitelství Úřadu práce ČR 
Kalvoda Hynek, Mgr. předseda Konfederace sociálních služeb  

 

Pracovní skupina krajských koordinátorů 

Pracovní skupina krajských koordinátorů byla zřízena usnesením č. 8 bodu III. Výboru pro 
spolupráci se samosprávami ze dne 29. dubna 2015. V pracovní skupině jsou zastoupeni krajští 
koordinátoři pro romské záležitosti, kteří zabezpečují integraci Romů na území všech 13 krajů a hl. 
města Prahy. Činnost pracovní skupiny se soustředí na posílení institucionální sítě romské 
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integrace na úrovni krajů, jež má nezastupitelnou úlohu v procesu implementace a monitoringu 
naplňování národní Strategie romské integrace do roku 2020.  

V rámci této platformy se koordinátoři pro romské záležitosti podílejí na odborném formování 
materiálů legislativní i nelegislativní povahy, jež mají dopad na situaci romské menšiny v 
regionech. Pracovní skupina významně přispívá nejen k nastavení centrálních politik, ale rovněž 
nabízí prostor, kde jsou představovány příklady dobré praxe s cílem účinně implementovat 
strategická opatření. Prostřednictví této platformy Kancelář romské Rady (Úřad vlády ČR) zajišťuje 
metodickou úlohu ve vztahu ke krajským koordinátorům pro romské záležitosti.  

Pracovní skupina zasedala v roce 2016 třikrát (14. dubna, 30. června a 19. října). Na jednání byli 
členové seznámeni s novou organizační strukturou, aktuální činností a plány Agentury pro sociální 
začleňování. V průběhu uplynulého roku se členové pracovní skupiny podíleli zejména na 
zpracování metodiky k zabezpečení kontroly výkonu přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 
§ 6 odst. 8 menšinového zákona a metodické příručky k zabezpečení výkonu agendy integrace 
příslušníků romské komunity do společnosti. V rámci jednání pracovní skupiny byl naformulován 
návrh osnovy k přípravě strategie romské integrace na úrovni kraje. V rámci jednání byly krajským 
koordinátorům ze strany zástupců Kanceláře romské rady poskytnuty informace k elektronizaci 
dotačního řízení u programů Úřadu vlády ČR na podporu romské integrace.  

Tabulka č. 3: Seznam členů Pracovní skupiny krajských koordinátorů v roce 2016 
JMÉNO KRAJ 

Mgr. Lumír Bártů Kraj Vysočina 
Bc. Jiřina Bradová Zlínský kraj 
Božena Filová Praha 
Bc. Peter Hančin Moravskoslezský kraj 
Mgr. Jan Homuta Pardubický kraj 
Mgr. Cyril Koky Středočeský kraj 
PhDr. Renáta Köttnerová Olomoucký kraj 
PaedDr. Věra Koupilová Jihomoravský kraj 
Bc. Štefan Lukáč Ústecký kraj 
Michaela Štruncová Plzeňský kraj 
Bc. Roman Slivka Jihočeský kraj 
Mgr. Martina Smudková Královéhradecký kraj 
Václav Strouhal, DiS. Liberecký kraj 
Mgr. Pavel Vaculík Karlovarský kraj 

 
 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování 

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování je stálým orgánem Rady 
v oblasti monitorování činnosti Agentury. V roce 2016 proběhly 3 zasedání výboru a jedno 
hlasování per rollam.Seznam členů výboru v roce 2016je uveden v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Seznam členů Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ INSTITUCI 

Ing. Emil Horvát  Předseda Výboru 
Balog Jan Místopředseda Rady 
Čada Karel, Mgr. nezávislý odborník 
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Daniel Stanislav, Bc. Asociace krajů ČR 
Davidová Blanka, Ing. MMR 
Hančin Peter, Bc. krajský koordinátor Moravskoslezského kraje 
Hrdlička Ferdinand, Ing. MŠMT (ŘO) 
Klamková Katarína, Mgr. IQ Roma Servis 
Koky Cyril, Mgr. krajský koordinátor Středočeského kraje 
Köttnerová Renáta, PhDr. krajská koordinátorka Olomouckého kraje/členka rady 
Kováč Miroslav o.s. FORUM 
Lukač Štefan, Bc. krajský koordinátor Ústeckého kraje 
Petroková Helena, Ing. MPSV 
Pospíšil David, Mgr. MPSV 
Pospíšil Petr, RNDr. Svaz měst a obcí ČR 
Štern Petr, Mgr. BPS - Byznys pro společnost, z. s. 

 
V roce 2016 došlo k aktualizaci základního strategického dokumentu pro činnost ASZ, když vláda 
svým usnesením č. 134 ze dne 17.02.2016 schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na 
období 2016 až 2020  a svým usnesením č. 1067 ze dne 28.11.2016 Akční plán Strategie boje 
proti sociálnímu vyloučení na období let 2016 až 2020 . 

V průběhu roku 2016 spolupracovala ASZ v režimu KPSVL s následujícími lokalitami: v 1. vlně 
pokračovala spolupráce s 10 lokalitami (Dubí, Chodov, Kadaň, Krnov, Obrnice, Odry, Osoblažsko, 
Ostrava, Roudnice a Štětí). Ve 2. vlně pokračovala spolupráce s 15 lokalitami (Bruntál, České 
Velenice, Frýdlantsko, Jesenicko, Klášterec-Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, 
Poběžovicko, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, Vrbensko a Žluticko).  

Do 3. vlny se zařadily 3 obce (Brno, Děčín a Kraslice). V lednu 2016 zahájila ASZ spolupráci 
v rámci 4. vlny s dalšími 9 lokalitami (Chomutov, Liberec, Most, Nový Bor, Postoloprty, Sokolov, 
Varnsdorf, Vítkov – Budišov a Žďár n. Sázavou).  

V létě 2016 v 5. vlně byla zahájena spolupráce se 4 lokalitami (Břeclav, Rumburk – Staré Křečany, 
Tanvald, Vsetín). Agentura obcím nabízí i individuální spolupráci v rámci tzv. vzdálené podpory 
mimo KPSVL. V roce 2016 byla tato forma spolupráce navázána např. s krajským městem Karlovy 
Vary.  

Mediální výbor 

Aktivita výboru byla v roce 2016 vzhledem k personálním změnám pozastavena.  
Tabulka č. 5: Seznam členů Mediálního výboru 

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ INSTITUCI 

Jarmila Balážová tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Kateřina Kalistová  náměstkyně ministra kultury 
Jan Křeček  Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd UK 
Oljača Goranka Český rozhlas (tvůrčí skupina pořadů pro menšiny) 
Zdeněk Ryšavý Romea, o.p.s. 
Ivan Vodochodský Mediální analytik - NEWTON Media 
Kamila Zlatušková Kreativní producentka – Česká televize  
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Komise pro hodnocení projektů v rámci programů Podpora terénní práce, Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 

Komise pro hodnocení projektů projednává žádosti o dotace v programech Podpora terénní práce 
(TP), Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce (NNO) a Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti (KRKO). Výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené Komisí, jsou podkladem pro 
vedoucího Úřadu vlády ČR k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.V roce 2016 
zasedala komise pro vyhodnocování projektových žádostí pro rok 2017.  

K vyhodnocení projektových žádostí v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce zasedala komise pro rok 2017dne 29.11.2016.K vyhodnocení žádostí 
v programu Podpora terénní práce pro rok 2017 se komise sešla 06.12.2016. Pro vyhodnocení 
žádostí o dotace v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2017 zasedala 
komise  dne 24.11.2016.  

Členové komise jsou uvedeni v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Seznam členů komise pro hodnocení projektů realizovaných v roce 2017 

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ 
INSTITUCI 

PROGRA
M NNO 

PROGRA
M TP 

PROGRA
M KRKO 

Adam Milan, Bc. Město Chomutov Ano Ne Ano 
Benešová Markéta,Mgr. Ministerstvo vnitra ČR Ne Ne Ano 
Čada Karel,Mgr. GAC spol. s r. o. Ne Ano Ne 
Doubravský Zdeněk,Mgr. ÚV ČR - KRP Ne Ne Ano 
Horváthová Martina,Bc. členka Rady Ne Ano Ano 

Martínek Martin, M.A. 
ÚV ČR - KRP (předseda 
komise) ANO Ano Ano 

Nesétová Ivana,Mgr. 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Ne Ano Ne 

Pechová Anna,Mgr. 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR Ano Ano Ano 

Polák Adolf,Mgr. Ministerstvo vnitra ČR Ano Ne Ne 

Plešková Lucie, PhDr. 
Nadace Open Society Fund 
Praha Ano Ne Ne 

Rameš Filip, Mgr. Člověk v tísni Ne Ano Ano 
Faltysová Andrea, Mgr., DiS., 
MBA. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR Ano Ano Ano 

Sutorý Robert,Bc. Město Hranice Ano Ne Ano 
Svěrák Jiří,Bc. ÚV ČR - KRP Ne Ano Ne 

Šilhánová Hana 
Nadace rozvoje občanské 
společnosti Ano Ne Ne 

Štern Pavel,Mgr. Byznys pro společnost, z.s. Ne Ano Ne 
Weinerová  Renata,PhDr. ÚV ČR - KRP Ano Ne Ne 
Zima Miroslav DROM, romské středisko Ano Ne Ne 
 

Pracovní skupina pro vzdělávání Romů 

Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů podobně jako v roce 2015 i v roce 2016 zaměřila 
svou činnost zejména na dohlížení a naplňování opatření Strategie romské integrace do roku 2020 
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a na uvádění novely školského zákona do praxe. V roce 2016 se uskutečnila 2 zasedání Pracovní 
skupiny pro oblast vzdělávání, a to 13.01.2016 a 09.03.2016. Lednové zasedání bylo 
monotematicky zaměřené na problematiku šikany ve školách. Na zasedání byl prodiskutován 
metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování ve 
školách a školských zařízeních. Na březnovém zasedání byla projednána Zpráva o plnění Akčního 
plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České 
republice. Pracovní skupina projednala rovněž naplňování Strategie romské integrace do roku 
2020 a připravila sadu doplňujících otázek, jež byly zaslány MŠMT, jakožto gestorovi vybraných 
opatření ze Strategie romské integrace do roku 2020 v oblasti vzdělávání. 

Tabulka č. 8: Seznam členů Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů 

JMÉNO FUNKCE V REPREZENTOVANÉ INSTITUCI PŮSOBNOST 

Bc. Martina Horváthová předsedkyně pracovní skupiny, členka 
Rady Bc. Martina Horváthová 

Gwendolyn Albert členka pracovní skupiny Gwendolyn Albert 
Bc. Andrea Červeňáková členka pracovní skupiny Bc. Andrea Červeňáková 
Mgr. Anna Červeňáková členka pracovní skupiny Mgr. Anna Červeňáková 
Mgr. Lada Červeňáková členka pracovní skupiny Mgr. Lada Červeňáková 
Drahokoupil Štěpán Vidím člen pracovní skupiny Drahokoupil Štěpán Vidím 
Mgr. Lucie Fremlová členka pracovní skupiny Mgr. Lucie Fremlová 
Lucie Gabčová  členka pracovní skupiny Lucie Gabčová  
Mgr. Marcel Glasa člen pracovní skupiny Mgr. Marcel Glasa 

Doc. PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. člen pracovní skupiny, člen Rady Doc. PhDr. Martin Kaleja, 
Ph.D. 

Bc. Lenka Karvayová členka pracovní skupiny Bc. Lenka Karvayová 
Kenety Yveta členka pracovní skupiny Kenety Yveta 
Mgr. Jan Kudry, Ph.D. člen pracovní skupiny, člen Rady Mgr. Jan Kudry, Ph.D. 
Mgr. Lucie Macků členka pracovní skupiny Mgr. Lucie Macků 
Mgr. Karin Marques členka pracovní skupiny Mgr. Karin Marques 

Mgr. Anna Pechová 

členka pracovní skupiny, zástupkyně 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy Mgr. Anna Pechová 

Bc. Edita Stejskalová členka pracovní skupiny, členka Rady Bc. Edita Stejskalová 
Mgr. Kateřina Šaldová členka pracovní skupiny Mgr. Kateřina Šaldová 

Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. členka pracovní skupiny Doc. PaedDr. Eva Šotolová, 
Ph.D. 

Petra Zahradníková členka pracovní skupiny Petra Zahradníková 
Mgr. Adriana Zimová členka pracovní skupiny Mgr. Adriana Zimová 
 

Pracovní skupina pro odškodňování Romů 

Pracovní skupina se zabývá především tématem odškodňování obětí romského holocaustu 
a rozvojem památníků v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Pracovní skupina se v roce 
2016 sešla dvakrát, a to 05.05.2016 a 07.10.2016. Pracovní skupina se v roce 2016 zabývala 
situací ohledně výkupu velkovýkrmny vepřů stojící na místě bývalého tzv. cikánského tábora 
v Letech; možnostmi odškodnění obětí romského holocaustu Spolkovou republikou Německo; 
výzkumem a šířením informací ohledně historie Romů a především romského holocaustu; 
správcovstvím památníků v Letech a Hodoníně. 
Tabulka č. 9: Seznam členů Pracovní skupiny pro odškodňování Romů  

JMÉNO PŮSOBNOST 

Čeněk Růžička předseda pracovní skupiny, člen Rady 
Petr Absolon člen pracovní skupiny 
Mgr. Karel Baumann člen pracovní skupiny, zástupce Ministerstva zemědělství 
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Ján Balog člen pracovní skupiny, místopředseda Rady 
Karel Berousek člen pracovní skupiny 
Jan Hauer člen pracovní skupiny 

Petra Holovková členka pracovní skupiny, zástupkyně Národního pedagogického muzea 
a knihovna J. A. Komenského 

PhDr. Jana Horváthová členka pracovní skupiny, členka Rady, ředitelka Muzea romské kultury 
JUDr. Kateřina Kalistová členka pracovní skupiny, 1. náměstkyně ministra kultury 
Michael Kocáb člen pracovní skupiny, člen Rady – je stále členem Rady? 
Miroslav Kováč člen pracovní skupiny 
Ing. Radmila Malá členka pracovní skupiny, zástupkyně Ministerstva financí 
Rudolf Murka člen pracovní skupiny 

PaedDr. Marie Rauchová členka pracovní skupiny, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Edita Stejskalová členka pracovní skupiny, členka Rady 
PhDr. Jiří Šitler člen pracovní skupiny, zástupce Ministerstva zahraničních věcí 
Mgr. Sri Kumar Vishwanathan člen pracovní skupiny 

 
Pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci  

Hlavním cílem Pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny je monitorování zahraniční dobré praxe v oblasti začleňování Romů do společnosti. 
Pracovní skupina se zabývá navazováním mezinárodní spolupráce, síťováním neziskového 
sektoru, monitoringem mezinárodních závazků a prohlášení vztahujících se k inkluzi sociálně 
vyloučených Romů v ČR. 

Pracovní skupina zasedala v roce 2016 dvakrát, a to 03.03.2016 a 20.09.2016. Pracovní skupina 
se v roce 2016 zabývala možností spolupráce se Slovenskou republikou během slovenského 
předsednictví v EU, aktuálním vývojem situace ohledně vzniku Evropského romského institutu, 
projektem Národní romské platformy, který podal Úřad vlády v rámci akčního grantu Evropské 
komise a nadcházejícími mezinárodními akcemi týkajících se tématu integrace Romů. 
V návaznosti na aktivity Aliance proti „Antigypsyismu“ a mezinárodní konferenci Konfrontace „anti-
Gypsyismu“, která se uskutečnila v září 2016 v Berlíně, Pracovní skupina řešila, jak ukotvit pojem 
„anti-Gypsyism“ v českém kontextu. 

Tabulka č. 10: Seznam členů Pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci  

JMÉNO PŮSOBNOST 

Mgr. Lucie Fuková předsedkyně pracovní skupiny, členka Rady 
Gwendolyn Albert členka pracovní skupiny, občanská aktivistka 
Bc. Martin Bajger člen pracovní skupiny 
Marie Brendzová členka pracovní skupiny 
Mgr. Štěpán Drahokoupil člen pracovní skupiny, zástupce Nadace Open Society Fund Praha 
Denisa Horváthová členka pracovní skupiny 
PhDr. Jana Horváthová členka pracovní skupiny, členka Rady, ředitelka Muzea romské kultury 
Bc. Martina Horváthová členka pracovní skupiny, členka Rady 
JUDr. Jiří Kalašnikov 
 člen pracovní skupiny, zástupce Ministerstva zahraničních věcí 

Karolina Mirga členka pracovní skupiny 
Michal Miko člen pracovní skupiny 
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Michal Mižigár člen pracovní skupiny 
Mgr. Helena Sadílková, M. A. členka pracovní skupiny, zástupkyně Semináře romistiky FF UK 
Mgr. Marek Szilvási, M. A. člen pracovní skupiny, zástupce Evropského centra pro práva Romů 

Mgr. Kateřina Šaldová členka pracovní skupiny, zástupkyně Amnesty International Czech 
Republic  

Denisa Tišerová 
 členka pracovní skupiny 

Pavlína Žáková stálý host, zástupkyně Zastoupení Evropské komise v ČR  
 
 
II. ZAMĚSTNANCI 

Činnost Rady zabezpečuje Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátuRady vlády pro národnostní menšiny, které je organizační složkou Úřadu vlády ČR, 
Sekce pro lidská práva, Odboru lidských práv a ochrany menšin. Sekci pro lidská práva řídila 
Mgr. Martina Štěpánková–náměstkyněpro řízení Sekce pro lidská práva.  

Oddělení zabezpečuje nejen činnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, ale také Rady 
vlády pro národnostní menšiny. Pracovníci zabezpečující činnost Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny jsou uvedeni v tabulce č. 11.Činnost Oddělení je podrobně vymezena 
v Organizačním řádu Úřadu vlády České republiky. 

Tabulka č. 11: Zaměstnanci kanceláře Rady v roce 2016 

Jméno Pozice Odpovědnost 

Mgr. Zdeněk 
Doubravský vrchní vládní rada 

- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady  
- analytická, koncepční a metodická činnost 
- připomínková řízení a stanoviska k materiálům určeným pro 

jednání vlády ČR 
- tajemník pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci 
- tajemník pracovní skupiny pro odškodnění Romů  
- dotační programy a členství v meziresortních pracovních 

skupinách 

Zdeněk Duna referent 
- administrativní činnost 
- archivace dokumentů 
- komunikace s veřejností 

Mgr. Jan 
Kozubík vrchní vládní rada 

- tajemník komise pro hodnocení projektů u dotačního programu 
Podpora terénní práce  

- vyhodnocování dopadu státní politiky na postavení Romů ve 
společnosti.  

Mgr. Monika 
Horsáová 

zaměstnanec  
na základě dohody o 
pracovní činnosti v 
rozsahu 0,5 
pracovního úvazku 
(od 03.10.2016) 

- koordinace projektu Emancipace a zmocňování Romů 
prostřednictvím národní romské platformy. 

Bc. Martina 
Horváthová  

zaměstnanec  
na základě dohody o 
pracovní činnosti v 
rozsahu 0,5 
pracovního úvazku  
(od 01.06.2016 do 
31.09.2016) 

- koordinace projektu Emancipace a zmocňování Romů 
prostřednictvím národní romské platformy. 

Bc. Klára 
Jůnová 

zaměstnanec  
na základě dohody o 
pracovní činnosti v 
rozsahu 0,5 

- organizace dotačního řízení v rámci dotačních programů ÚVČR 
zaměřených na podporu romské integrace 

- (tj. programu Podpora terénní práce, Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské 
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pracovního úvazku 
(od 09.05.2016) 

záležitosti) 

Martin 
Martínek, 
M. A. 

vedoucí oddělení  

- tajemník Rady a vedoucí oddělení 
- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady 
- koncepční a odborná práce 
- spolupráce s médii, expertya vzdělávacími pracovišti 
- dotační programy 
- mezinárodní spolupráce 
- koordinace zahraničních projektů a komunikace s mezinárodními 

organizacemi 
- tajemník Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro 

sociální začleňování a pracovních skupin 

Bc. Jiří 
Svěrák  vládní rada 

- komunikace s veřejností 
- tajemník Výboru pro média a Výboru pro spolupráci se 

samosprávami 
- tajemník Pracovní skupiny krajských koordinátorů 
- tajemník komise pro hodnocení projektů u dotačního programu 

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 
- zajištění metodického vedení krajských koordinátorů pro romské 

záležitosti 

Bc. Hana 
Vitovská vládní rada 

- organizace dotačního řízení v rámci dotačních programů ÚVČR 
zaměřených na podporu romské integrace a podporu 
implementace Evropské charty jazyků 
(tj. programu Podpora terénní práce, Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce a Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků) 

Mgr. Margita 
Wagner 

vrchní vládní rada 
(do 17.08.2016) 

- dotační programy a členství v meziresortních pracovních 
skupinách 

- oblast rovnosti ve vzdělávání 
 

III. PŘEHLED ČINNOSTI 

ZASEDÁNÍ RADY 

V roce 2016 se konala třizasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, přehled se 
základními projednávanými tématy je uveden v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12: Přehled a základní projednávaná témata 

DATUM ZASEDÁNÍ PROJEDNÁVANÁ TÉMATA 

Zasedání dne  
23.03.2016 

1. Překlad antidiskriminačního zákona do romského jazyka; 
2. Informace o přípravě věcného záměru zákona o sociálních pracovnících; 
3. Informace o dotačních programech určených na zajištění stravování pro 

děti z nízkopříjmových rodin; 
4. Informace z jednání Výboru pro spolupráci se samosprávami a činnosti 

pracovních skupin pro oblast vzdělávání a odškodnění Romů; 
5. Návrh na další kroky ve věci mimosoudního odškodnění obětí 

nedobrovolné sterilizace; 
6. Informace o dotačních programech na zabezpečení romské integrace 

v roce 2016; 
7. Informace o vyhlášení výzvy k podávání přihlášek měst do 5. vlny KPSVL, 

vyhodnocení spolupráce měst a obcí v rámci KPSVL; 
8. Informace o přípravě metodiky sledování a vyhodnocování Strategie 

romské integrace do roku 2020; 
9. Různé   

Zasedání dne 
30.06.2016 

1. Schválení zaměření dotačních programů Podpora terénní práce, Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské 
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záležitosti; Schválení jednacího řádu Komise pro hodnocení projektů; 
2. Představení projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů 

prostřednictvím Národní romské platformy“; 
3. Informace o přípravě:  

o Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2015  
o Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za 

rok 2015  
o Výroční zprávy o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 

2015  
o Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do 

roku 2020;  
4. Zapojení členů Rady do pracovních, poradních a dalších orgánů, jejichž 

činnost má bezprostřední dopad na oblast integrace/inkluze Romů; 
5. Představení činnosti organizace Rubikon Centrum ve prospěch příslušníků 

romské menšiny; 
6. Různé. 

 

Zasedání dne  
01.11.2015 

1. Zapojení styčných důstojníků pro menšiny do řešení konfliktních situací; 
2. Informace o zahájení školního roku ve vztahu k implementaci novely 

školského zákona upravující vzdělávání dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami; 

3. Informace o projektu „Databáze romských obětí holocaustu“; 
4. Informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování a schválení 

Metodiky koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám; 
5. Informace o činnosti pracovních skupin zejména informace o činnosti 

Pracovní skupiny k protiprávním sterilizacím; 
6. Různé. 

 

V roce 2016 zasedala Romská rada třikrát 

Na prvním zasedání projednala možnost překladu antidiskriminačního zákona do romského 
jazyka. Dále se zabývala přípravou věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. Rada byla 
také informována o dotačních programech určených na zajištění stravování pro děti 
z nízkopříjmových rodin. Členové rady informovali o proběhlých jednáních Výboru pro spolupráci 
se samosprávami a činnosti pracovních skupin pro oblast vzdělávání a odškodnění Romů. 
Projednaly se také návrhy na další kroky ve věci mimosoudního odškodnění obětí nedobrovolné 
sterilizace. Zástupci Agentury pro sociální začleňování informovali  o vyhlášení výzvy k podávání 
přihlášek měst do 5. vlny KPSVL, vyhodnocení spolupráce měst a obcí v rámci KPSVL. Tajemník 
rady podal informace o proběhlém dotačním řízení a přípravě Metodiky pro sledování a 
vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020.  

Na druhém zasedání rada schválila zaměření tří dotačních programů na rok 2017 v oblasti romské 
integrace. Na zasedání rady byl představen projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů 
prostřednictvím Národní romské platformy“. Představena byla Zpráva o stavu romské menšiny 
v České republice za rok 2015, Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny za rok 2015 a Výroční zprávy o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2015. 
Na závěr zasedání byla představena činnost organizace Rubikon Centrum ve prospěch příslušníků 
romské menšiny.  

Na posledním zasedání v roce 2016 se rada zabývala aktuální situaci v romské komunitě 
v souvislosti s úmrtím mladého Roma v Žatci. Ve vztahu k implementaci novely školského zákona 
upravující vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami informoval náměstek 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o financování inkluzivních opatření, včetně opatření 
v mateřských školách prostřednictvím tzv. šablon. Dalším bodem programu byla informace 
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o projektu „Databáze romských obětí holocaustu“, který realizuje Institut terezínské iniciativy. Rada 
byla informována o činnosti Odboru (Agentury) pro sociální začleňování a schválila Metodiku 
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 4,0 (včetně 18 příloh), jenž 
upravuje postup pro výběr nových lokalit a obcí, které budou s Úřadem vlády ČR spolupracovat 
v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 

PRACOVNÍ SKUPINY 

PRACOVNÍ SKUPINY, KTERÉ UKONČILY ČINNOST 

- 

NOVĚ VZNIKLÉ PRACOVNÍ SKUPINY RADY A VÝBORY RADY 

Rada na svém prvním zasedání dne 23.03.2016 ustanovila pracovní skupinu k posouzení 
možnosti pomoci protiprávně sterilizovaným ženám. 

 

KRÁTKODOBÉ AKTIVITY – SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, KONFERENCE, KAMPANĚ, DALŠÍ AKTIVITY PREZENTACE 
V MÉDIÍCH 

Setkání se zástupci Romů  

Dne 26.06.2016se ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu setkal se zástupci romské 
občanské společnosti. Projednávali témata jako je zákon o sociálním podnikání, překážky v oblasti 
standartního bydlení, aktuality z činnosti Agentury pro sociální začleňování, Akční plán ke Strategii 
boje se sociálním vyloučením a její komplementarita ke Strategii romské integrace. Dále ve vztahu 
k činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly projednány témata spojená s médii a 
národnostně menšinovým vysíláním, Projekt EK národní romské platformy.  

Setkání romské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny s ministrem pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu 
Dne 06.09.2016 proběhlo setkání ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
s občanskou částí Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Projednávali např. činnost Rady, 
možnosti podávání připomínek, návrh na výjezdní zasedání Rady a návrhy na zlepšení:  
Monotematická zasedání - vedle běžných zasedání by se Rada měla scházet 
i k monotematickým zasedáním  
Výjezdní zasedání -  členové Rady by velmi uvítali možnost výjezdních zasedání např. ve 
vyloučených lokalitách (aby členové za instituce viděli situaci Romů); termín ale záleží na 
možnostech pana ministra – je důležité domlouvat dopředu 
Připomínky – zpětná vazba, jak byly vypořádány - členové Rady by chtěli zpětnou vazbu, jak 
byly jejich připomínky zapracovány, ve většině případů lze stav dokumentu sledovat 
prostřednictvím systému Eklep. Členové Rady požadují školení pro práci v Eklepu. 
Pozorovatelé na zasedáních Rady a jejich poradních orgánů - členové Rady navrhují, aby na 
zasedání Rady a jejich poradních orgánů byli zváni Romové s cílem přiblížit Radu Romům, 
vychovávat nové členy a zmocňovat je.Výběr členů Rady -  členové Rady by chtěli mít větší 
vliv při výběru nových členů Rady, a to alespoň prostřednictvím jednání místopředsedy Rady 
s předsedou Rady. 
Nominovat členy Rady do neobsazených míst v meziresortních orgánech a orgánech ESIF - 
vytvořit seznam neobsazených pozic v různých orgánech, nutno doplnit člena PROP a  získat 
nominaci v IROP (CCLD + sociální bydlení). 
Agentura pro sociální začleňování - členové navrhli jako předsedu Monitorovacího výboru E. 
Horvátha a J. Baloga jako člena, je důležité neustále se ptát, kdo je cílovou skupinou ASZ. 
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Činnost Mediálního výboru - členové Rady požadují obnovení činnosti mediálního výboru 
popřípadě zřízení orgánu, který se bude zabývat zlepšováním mediálního obrazu Romů. 

Seminář pro žadatele o dotace z dotačních programů v oblasti lidských práv 

Ve dnech 3. a 4. srpna 2016 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace 
v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv. Ze semináře je zveřejněn zvukový 
záznam a prezentace. 

Úvodní prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 
2017. Dále byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání dotací a informace o častých 
chybách příjemců dotací. K dispozici jsou dále prezentace k dotačním programům Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora implementace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. 

Semináře Zdravotní péče a zdravotní pojištění v ČR 

Ve dnech 06.10.2016 a 13.10.2016 proběhly ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví dva 
semináře pro krajské koordinátory pro romské záležitosti a terénní pracovníky na práci 
s příslušníky romské menšiny a komunitu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách.  

Seminář připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v návaznosti na 
usnesení vlády č. 127 ze dne 23. února 2015, prostřednictvím něhož byla vládou schválena 
Strategie romské integrace do roku 2020. Cílem uvedeného strategického dokumentu je zvrátit do 
roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v České republice mimo jiné v oblasti zdraví. 
Ministerstvo zdravotnictví se v této souvislosti zavázalo podporovat opatření, která v co největší 
míře zajistí, že klienti zdravotnických zařízení nebudou diskriminováni či znevýhodněni na základě 
příslušnosti k romské menšině.  

Cílem semináře bylo poskytnout terénním pracovníkům a krajským koordinátorům pro romské 
záležitosti, jejichž pozice byla podpořena neinvestiční dotací z Úřadu vlády ČR, základní informace 
v oblasti zdraví a zdravotního pojištění s důrazem na lidskou důstojnost a ochranu před 
diskriminací. V rámci semináře a následného diskusního fóra je možné přednést ze strany 
účastníků návrhy a doporučení, jež se opírají o zkušenosti z území.   

Setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, romských poradců a terénních 
pracovníků  

Pracovníci Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR zorganizovali 1. a 2. prosince 2016 ve Zlíně 
setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, romských poradců a terénních pracovníků 
obcí, na němž byla prezentována a diskutována témata s přímým vztahem na problematiku 
integrace příslušníků romské menšiny.  

Účastníci setkání měli možnost účastnit se tří workshopů, a to: Workshop 1: Organizování komunit: 
v čem se komunitní práce liší od sociální práce, jaké jsou její výhody, úspěšné příklady z praxe 
Workshop 2: Vyvracení mýtů a stereotypů o Romech: jaké jsou nejčastější hoaxy o Romech, jak je 
vyvracet, jak pracovat s hejtomatem a Workshop 3: Bydlení a dobrá praxe: jak řešit tíživou situaci 
s bydlením, jaké jsou úspěšné příklady.  

Následně byla projednána problematika drog a nastavení adiktologických služeb a příklady dobré 
praxe a způsoby monitoringu situace v sociálně vyloučených lokalitách.  

 
ODBORNÁ DLOUHODOBÁ ČINNOST KANCELÁŘE – NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH CÍLŮ, VYPLÝVAJÍCÍCH 
ZE STATUTU RADY NEBO STANOVENÝCH NA ZASEDÁNÍCHRADY 
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Realizace projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní 
romské platformy“ (JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8808) 

Cílem projektu, spolufinancovaného z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství, bylo 
seznámit všechny relevantní aktéry romské integrace na národní, regionální i místní úrovni s vládní 
Strategií integrace Romů do roku 2020 a debatovat o způsobech, jakými by Strategie mohla dojít 
naplnění ke spokojenosti všech zapojených stran a zároveň podpořit účinný dialog mezi aktéry 
romské integrace, tedy mezi zástupci romské občanské společnosti, státním aparátem 
a samosprávou.  

V této souvislosti byl organizován zahajovací seminář, dvě školení pro zástupce romské občanské 
společnosti v oblasti zásad komunitní práce a rozvoje komunikačních a dalších měkkých 
dovedností nutných pro vyjednávání se samosprávou a tři regionální setkání zástupců měst a obcí, 
romské občanské společnosti, členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (RVPRM), 
pracovníků Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a také pracovníků Agentury pro 
sociální začleňování. Celodenní setkání vedla k započetí vzájemně přínosného dialogu a účinné 
spolupráce mezi všemi těmito aktéry, kteří mají společný cíl, ale prozatím jej pojmenovávají 
rozdílně. 

V roce 2016 byly realizovány tyto klíčové aktivity projektu: 

Zahajovací seminář (03.06.2016 v Praze)  

Akce se zaměřila na význam a formy romského občanského aktivismu a jeho úlohy při emancipaci 
romské národnostní menšiny. Na šest desítek romských aktivistů z celé ČR se vyjadřovalo ke 
klíčovým otázkám romské participace (jak nastavit mechanismy spolupráce mezi Romy a klíčovými 
aktéry na místní úrovni, krajské a centrální – jak nastavit přenos potřeb a požadavků, plynoucích 
od cílové skupiny k naplnění potřeb romské integrace; jak aktivizovat Romy k aktivnímu občanství 
– zajímat se o politiku na všech úrovních, ale především na té lokální; jaké nástroje aktivizace 
Romů využívat). V první části semináře vystoupili panelisté, kteří se romským občanským 
aktivismem zabývají a sami jsou jeho představiteli. Své příspěvky a zkušenosti představili Karel 
Holomek, Petr Torák, David Ištok, Iveta Millerová, Gabriela Hrabaňová a Emilie Horáčková. 
Následovala diskuse v pěti pracovních skupinách, v nichž se diskutovala témata spojená 
s participací Romů na místní úrovni. Při práci ve skupinách byla využita technika „World Café“. 
Diskusi ve skupinách facilitovali členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a další 
zástupci romské občanské společnosti. Výstupy diskusí prezentovaly jednotlivé skupiny na závěr 
před všemi přítomnými účastníky semináře. V mnoha bodech se skupiny shodovaly, což svědčilo 
o stejném pohledu na celou problematiku a výstupům to dává jistou  hodnověrnost. 

Školení v oblasti zásad komunitní práce a rozvoje dovedností nutných pro vyjednávání se 
samosprávou (16.09.2016 v Praze a 23.09.2016 v Olomouci) 

Školení byla určena pro aktivní Romy, kteří chtějí rozšířit své vědomosti a poznatky, jež budou 
následně předávat ostatním a sami je budou aplikovat v praxi. Cílem školení bylo předání 
základních informací a postupů účastníkům v oblasti komunikace se samosprávou a seznámení se 
situací Romů v ČR. Účastníkům se věnovali kvalitní lektoři, vzešlí z výběrového řízení, celé školení 
bylo přitom pojato jako „hra“.  

Regionální setkání (10.11.2016 v Olomouci, 25.11.2016 v Chomutově, 08.12.2016 v Písku) 

Setkání vrcholných zástupců měst a obcí, romské komunity, NNO, RVPRM a Úřadu vlády. Šlo 
o facilitovaná setkání, jejichž cílem bylo započetí vzájemně přínosného dialogu a účinné 
spolupráce mezi všemi těmito aktéry. Účastníci pracovali v plénu i paralelně ve skupinách, 
pojmenovávali současný stav (identifikace zájmů, potřeb a problémů z hlediska jednotlivých stran), 
následně se metodou „Appreciative Inquiry“ zaměřili na identifikaci funkčních opatření vedoucích 
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k soužití a možnosti jeho rozvoje. Nakonec se za použití metody „world café“ pokusili identifikovat 
akční kroky pro aktéry integrace Romů v regionech. Setkání nabídla nejen možnost konkrétního 
pojmenování klíčových problémů na místní úrovni oběma stranami, ale i vzájemnou inspiraci mezi 
regiony, zatímco v některých konkrétní problém vyřešili, jinde se s ním teprve potýkají. 

Metodické vedení krajských koordinátorů pro romské záležitosti 

Ve dnech 21. a 22. června 2016 se v Zařízení služeb MV v Solenici uskutečnilo pracovní setkání 
krajských koordinátorů pro romské záležitosti a styčných důstojníků pro menšiny, jehož 
cílem bylo vyhodnotit stávající způsob spolupráce mezi krajskými koordinátory pro romské 
záležitosti a styčnými důstojníky pro menšiny a případně v rámci diskusního fóra přednést návrhy 
a doporučení na prohloubení součinnosti mezi těmito partnery. Organizátoři tohoto setkání byli 
ministerstvo vnitra a Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. V první den pracovního setkání byli 
účastníci ze strany Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Úřadu vlády ČR 
seznámeni s přípravou Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 
2020. Představitelé policie následně představili projekt „Zavádění policejních specialistů pro práci 
s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených lokalitách“. V průběhu prvního dne setkání 
vybraní terénní sociální pracovníci a posléze krajští koordinátoři pro romské záležitosti ve 
spolupráci se styčnými důstojníky pro menšiny představili vlastní náplň práce a příklady dobré 
praxe na místní a regionální úrovni. V druhý den setkání zástupci ministerstva vnitra pohovořili 
k jednotlivým dotačním programům v oblasti prevence. Přítomní byli rovněž seznámeni 
s aktuálními informacemi o činnosti a organizační struktuře Agentury pro sociální začleňování. 

V termínu 6. a 13. října 2016 pro krajské koordinátory pro romské záležitosti a terénní pracovníky 
ve vlastních prostorách zorganizovalo ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Sekcí pro lidská 
práva Úřadu vlády ČR seminář k tématu zdravotní péče a zdravotního pojištění v České 
republice. Cílem realizace uvedeného semináře byla snaha zvrátit negativní trendy ve vývoji 
situace Romů v České republice v oblasti zdraví. Realizace semináře je rovněž v souladu s cílem 
Strategie romské integrace do roku 2020, aby klienti zdravotnických zařízení nebyli diskriminováni 
či znevýhodněni na základě příslušnosti k romské menšině. 

Pracovní setkání terénních pracovníků, romských poradců a koordinátorů pro záležitosti 
romské menšiny připravila Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR v Hotelu Moskva ve Zlíně ve 
dnech 1. a 2. prosince. Na programu setkání byly tři workshopy pod vedením zkušených lektorů: 
1) Organizování komunit: v čem se komunitní práce liší od sociální práce, jaké jsou její výhody, 
úspěšné příklady z praxe; 2) Vyvracení mýtů a stereotypů o Romech: jaké jsou nejčastější hoaxy 
o Romech, jak je vyvracet, jak pracovat s hejtomatem; 3) Bydlení a dobrá praxe: jak řešit tíživou 
situaci s bydlením, jaké jsou úspěšné příklady. V druhý den setkání s tematickým příspěvkem 
vystoupili zástupci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, když představili současné 
nastavení adiktologických služeb, příklady dobré praxe a monitoring situace distribuce drog 
v sociálně vyloučených lokalitách. Na závěr setkání zástupci kanceláře romské rady představili 
dotační programy na podporu romské integrace a prevence sociálního vyloučení.  

SPOLUPRACUJÍCÍ STÁTNÍ A NESTÁTNÍ ORGANIZACE 

Meziresortní spolupráce 

Úzká meziresortní spolupráce probíhá především v rámci Rady a jejích výborů, kde se zástupci 
resortů schází a společně diskutují o konkrétních záležitostech Romů. Spolupráce dále probíhá 
formou zapojení členů Rady či pracovníků kanceláře Rady do členství ve výborech a pracovních 
skupinách spolupracujících ministerstev. V roce 2016 byli zástupci Rady zapojeni do níže 
uvedených platforem:  

- Republikový výbor prevence kriminality (MV) 
- Monitorovací výbor OPLZZ (MPSV) 
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- Monitorovací výbor OPVK (MŠMT) 
- Monitorovací výbor OP VVV (MŠMT) 
- Monitorovací výbor IOP (MMR) 
- Komise pro vybudování památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu (MŠMT); 
- Dotační komise k programům podpory integrace cizinců a příslušníků národnostních 

menšin Magistrátu hl. m. Prahy 
- Pracovní skupina pro romské záležitosti (MPSV) 
- Dotační komise MK 
- Dotační komise MŠMT 
- Hodnotící Komise Programu prevence kriminality na místní úrovni (MV) 

 
Spolupráce mezi Radou vlády pro záležitosti romské menšiny a Agenturou pro sociální 
začleňování probíhala v roce 2016na úrovni Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro 
sociální začleňování, dále ve výborech a pracovních skupinách Rady. Ředitel Odboru pro sociální 
začleňován je stálým hostem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.  

 
CÍLOVÁ SKUPINA, KE KTERÉ SMĚŘUJÍ AKTIVITY RADY – ZÁMĚR A REALITA (ROZŠÍŘENÍ ČI ZÚŽENÍCÍLOVÉ 
SKUPINY) 

Dle Statutu je Rada stálým, poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské integrace. 
Cílem Rady je napomáhat integraci Romů do společnosti, dosažení bezkonfliktního soužití Romů 
s ostatní společností a celkové zlepšení postavení Romů ve všech sférách života.  

Rada připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci 
připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace, 
schvaluje podněty Rady pro jednání vlády ČR, schvaluje dlouhodobé a střednědobé směry 
Koncepce romské integrace, navrhuje dílčí opatření a podněty v oblasti romské integrace, 
schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení stavu romské menšiny v ČR, včetně vyhodnocení 
plnění přijatých unesení vlády, doporučuje střednědobý výhled priorit dotační politiky státu v oblasti 
romské integrace, včetně návrhu výše výdajů v této oblasti a jejich rozdělení, projednává návrhy 
v oblasti metodické podpory činnosti krajských koordinátorů pro romské záležitosti a romských 
poradců a asistentů, zajišťuje jednání s mezinárodními institucemi a orgány jiných členských států 
EU i dalších států v oblasti romské integrace, seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace 
a podporuje informovanost a osvětu nejen pro romskou menšinu.Rada dále pravidelně sleduje 
pokrok v dosahování cílů Odboru (Agentury) pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, vyjadřuje 
se k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude Agentura působit, projednává výroční zprávu 
Agentury.V oblasti dotací Rada podle nového statutu projednává a doporučuje vedoucímu Úřadu 
vlády ČR zaměření dotačních programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce, Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, které jsou financovány z rozpočtové 
kapitoly Úřadu vlády ČR. 

Výchozím dokumentem Rady je Strategie romské integrace do roku 2020, která byla v roce 2015 
přijata vládou. Druhým zásadním dokumentem Rady je Zpráva o stavu romské menšiny v ČR, 
která je každoročně předkládána vládě na vědomí. Ta sleduje vývoj situace Romů, úspěšnost 
integračních opatření v daném roce a je podkladem pro revizi stávajících a tvorbu nových nástrojů 
ke zlepšení situace romské menšiny. 

 
IV. VÝSTUPY 

TISK A PUBLIKACE RADY (VLASTNÍ, INICIOVANÉ, PODPOŘENÉ, SPOLUAUTORSTVÍ, PŘEKLADY) 

Kancelář Rady zajišťovala pravidelně prezentaci výsledků její činnosti na webu Úřadu vlády ČR. 
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V roce 2016 byla vytištěna:  

- Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2015 

VÝSTUPY DOSTUPNÉ NA INTERNETU 

Statut Rady a jejích výborů  
- statut a jednací řád Rady, včetně adresáře 
- statut a jednací řád Výborů Rady včetně adresáře a seznamu členů 
- dokumenty Rady (materiály projednané vládou) 

Informace o činnosti Rady a jejích členech  
- zápisy ze zasedání Rady a přehled usnesení 

Nelegislativní dokumenty – uveřejněnév roce 2015 
- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2015, 
- Výsledky dotačních programů v oblasti lidských práv (vyhlášení programu, podmínky, 

výsledky výběrového řízení) 
- Metodika pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 

2020 
Aktuality 

- informace o uskutečněných pracovních jednáních, viz bod III přehledučinností Rady 

ZPRÁVY O STAVU, O VÝVOJI DANÉ PROBLEMATIKY A DÍLČÍ SPLNĚNÉ ÚKOLY DLOUHODOBÉHO PLÁNU 

Vláda vzala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2015 na vědomí usnesením vlády ze dne 
7. července 2016 č. 626 (čj. 862/2016).  

Cílem Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2015 je zhodnotit vývoj situace 
Romů v ČR a úspěšnost opatření, která byla uskutečněna v roce 2015 za účelem podpory romské 
integrace. Záměrem zpracovatele je identifikovat dílčí úspěchy i neúspěchy realizovaných 
opatření, představit příklady dobré praxe a nastínit rizika dalšího vývoje situace Romů v případě 
neřešení jejich aktuálních problémů. Informace uvedené v materiálu poslouží jako podklad pro 
rozhodování orgánů státní správy, místní samosprávy i pro širší odbornou diskusi. 

Zpráva vychází z podkladů, které pro její zpracování poskytly jednotlivé resorty k naplňování 
usnesení souvisejících s romskou integrací. Významným zdrojem informací byly výzkumné zprávy 
a studie, které obsahují nové statistické údaje a poznatky k situaci Romů v ČR. Velkým přínosem 
byly i informace krajských hejtmanů a primátorky hlavního města Prahy poskytnuté ve formě 
Zprávy o stavu romské menšiny v kraji za rok 2015. Neméně důležitým zdrojem byly informace, 
které ke své činnosti poskytly významné nevládní nestátní organizace působící v oblasti romské 
integrace. 

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2015 zahrnuje též Informaci 
o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2015 a Informaci o plnění usnesení 
vlády týkající se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování 
opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2015. 
 
Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2015 vyhodnocuje 
naplňování jednotlivých opatření Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2015. 
 
Informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní 
správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 
2015 informuje vládu o tom, do jaké míry resorty plní závazky, které pro ně vyplývají z vládních 
usnesení a slouží jako podklad pro hodnocení účinnosti uskutečněných opatření provedených ve 
prospěch Romů na národní úrovni. Na základě bodu III/9 usnesení vlády ze dne 11. května 2016 č. 
416, k Revizi úkolů vyplývajících z usnesení vlády, týkajících se integrace romské menšiny, bylo 
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ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu uloženo, aby toto usnesení zohlednil při 
zpracování tohoto dokumentu. Po předchozí domluvě se všemi relevantními resorty jsou v tomto 
dokumentu podány informace o plnění úkolů v roce 2015, avšak ve znění tohoto usnesení z 11. 
května 2016. Smyslem tohoto je odstranění dvojitého podávání informací a podávání 
nerelevantních informací. 
 
NOVĚ ZPRACOVANÁ STRATEGIE, PRIORITY, CÍLE 

Vláda na svém zasedání dne 24.10.2016 schválila Metodiku pro sledování a vyhodnocování 
Strategie romské integrace do roku 2020. 

Metodika rozpracovává opatření přijatá ve Strategii romské integrace do roku 2020, kterou vláda 
schválila dne 23. února 2015. Strategie samotná vytváří rámec pro opatření, která jsou realizována 
do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR 
v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní a sociální. Integrální součástí strategie 
je její propojení na politiky prováděné nebo koordinované na úrovni EU a současně na 
mezinárodní iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy a na doporučení kontrolních mechanismů 
OSN. 

Navazující materiál uvádí do praxe důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu 
opatření na integraci Romů a nastavuje přezkumný mechanismus pro upravování strategie. Nově 
nastavený mechanismus zavádí konkrétní výsledkové indikátory, prostřednictvím kterých bude 
možné každoročně sledován např. poměr romských žáků v jednotlivých stupních vzdělání, 
případně kvalifikovaný odhad nezaměstnanosti Romů. Tyto informace poslouží k vyhodnocení 
jednotlivých politik (např. v oblasti zaměstnanosti či školství) na základě kvantitativních dat a k 
identifikování jejich dopadu na romskou menšinu. 

Zmíněný monitorovací systém je vyžadován také Evropskou komisí.Zahrnutí důsledných 
kontrolních metod, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný 
mechanismus pro upravování strategie je také jednou z částí tzv. Předběžné podmínky 9.2 
„Politika začleňování Romů“ pro čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního 
operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

CÍLOVÁ SKUPINA VÝSTUPŮ 

Materiály projednané vládou na základě podnětů Rady v roce 2016jsou uvedeny v tabulce 
č. 15a popis cílové skupiny výstupů v tabulce č. 16.  

Tabulka č. 15.: Materiály projednané vládou  

MATERIÁL PROJEDNÁNO VLÁDOU DNE/ Č. 
USNESENÍ 

Revize úkolů vyplývajících z usnesení vlády, týkajících se integrace 
romské menšiny 11.05.2016, č. 416 

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2015 15.06.2016 

Jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 08.06.2016, č. 521 

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2015 včetně 
informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romské menšiny a 
aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých 
souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2015 

07.08.2016, č. 622 

Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 21. března 2016 č. 260/V 05.09.2016, č. 808 
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Metodika pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské 
integrace do roku 2020 24.10.2016, č. 941 

 

Tabulka č. 16: Cílová skupina výstupů 

DRUH VÝSTUPU POČET CELKEM VLÁDA 
 VZALA NA 

VĚDOMÍ 
SCHVÁLILA 
USNESENÍM 

ODMÍTLA 

Zpráva pro vládu 1 1 - - 
Zpráva pro mezinárodní instituce - - - - 
Informace pro vládu 1 1 - - 
Návrh nelegislativních opatření 4 - 4 - 
Návrh legislativních změn - - - - 
Připomínky k návrhu obecně 
závazných právních předpisů * - - - 

Jiné – připomínky k jiným materiálům 
ústředních orgánů státní správy * - - - 

*Rada a kancelář Rady se standardně vyjadřovala ke všem relevantním návrhům vládních materiálů, které 
byly předloženy do vnějšího připomínkového řízení, a to v rámci povinného připomínkového místa. 

 
V. ROZDĚLENÍ DOTACÍ 

Rada v roce 2016 schvalovala návrhy na přidělení dotací v dotačních programech Úřadu vlády ČR 
k financování programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, 
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Schválený návrh byl doporučením vedoucímu Úřadu 
vlády ČR k jejich poskytnutí. 

Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

Dotační program vznikl v návaznosti na usnesení vlády ze dne 5. srpna 2002 č. 761 k Návrhu 
akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z ČR o azyl v zemích EU a Norsku.  
Program reagoval na podnět zhoršující se situace Romů v České republice (odchody Romů 
do zahraničí, rostoucí napětí ve společnosti, objevující se vyloučené lokality). 

Dotační program je preventivního charakteru a je určen pro neziskové organizace (spolky, ústavy, 
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy) na realizaci 
neinvestičních projektů podporujících příslušníky romské komunity a obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit (SVL) s cílem předcházet u nich sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho 
důsledky. 

Zásady a podmínky dotačního programu byly pro rok 2016 stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu 
vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů 
v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů.  

V roce 2016 tak byly primárně podporovány projekty využívající principy komunitní práce 
v romských lokalitách, respektive projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských 
komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami. Dále byly 
podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokázal 
analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají 
ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit. Doplňkovou součástí projektů mohla být i edukační 
a informativní činnost. 

Finanční prostředky určené na program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce byly do 
kapitoly 304 – Úřad vlády ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 14 025 tis. 
Kč. 
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V rámci dotačního řízení bylo navrženo k podpoře 29 organizací v celkové výši 12.304.920 Kč. 
Před vyplacením prostředků z programu odstoupila jedna z organizací navržených k podpoře 
(Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 354.000 Kč). Dotace tak byly poskytnuty celkem 
28 subjektům v celkové výši 11.950.420 Kč – na neinvestičních transferech spolkům (celkem 
9 podpořených projektů), obecně prospěšným společnostem (celkem 11 podpořených projektů) a 
církevním organizacím (celkem 8 podpořených projektů). Po zasedání hodnotitelské Komise 
dotačního programu tvořil zůstatek 1.720.080 Kč. Tato částka byla převedena do dotačního 
programu Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, kde požadovaná 
výše dotace překračovala objem dostupných finančních prostředků v těchto dotačních 
programech.  

Program Podpora terénní práce 

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000, na základě usnesení vlády ze dne 
22. prosince 2004 č. 1327 byl převeden na Úřad vlády, dotace jsou poskytovány na základě 
usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 461 ke Zprávě o stavu romských komunit v České 
republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských 
komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími 
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 
2005 – 2015 v roce 2009. Realizace programu je nově uložena Strategií romské integrace do roku 
2020 (specifický cíl v kap. 8.2,), která byla schválena usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 
2015. 

Úřad vlády ČR stanovil podmínky pro poskytování neinvestiční dotace v souladu se zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací 
k financování programů v oblasti lidských práv ve znění Směrnice č. 33/2015 a Směrnice 
č. 34/2015.  

Finanční prostředky určené na program Podpora terénní práce byly z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR 
přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 8.005.000 Kč. Celkový rozpočet 
s připočtením zůstatku z dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 
2016 byl 9.655.060 Kč.  

V rámci dotačního řízení byly Komisí rozděleny finanční prostředky ve výši 9 650 303 Kč.  
V daném roce bylo podáno 52 žádostí, přičemž k podpoře bylo Komisí navrženo 42 obcí. Po 
odmítnutí dotace jednou obcí (Obrnice) a na základě dobrovolného krácení rozpočtů obcí v rámci 
dodatků byly nakonec odeslány finanční prostředky 41 obcím ve výši 9.196.122 Kč. Skutečnost 
k 31.12.2016 tvořila 8.843.581 Kč (Veselí nad Moravou – vratka v průběhu roku 250.000 Kč, 
Hrádek nad Nisou – vratky v průběhu roku 74.895 Kč a 27.646 Kč).V roce 2016 tak tvořil zůstatek 
čerpání 811.729 Kč (částka zbylá po dotacích + vratky). Daná částka byla převedena do roku 2017 
formou nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 

Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je realizován na základě usnesení vlády ze 
dne 14. června 2010 č. 461 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, 
k Informaci o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských komunit a aktivního postupu 
státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 
31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015 v roce 2009. 
Vláda ČR tímto usnesením uložila vedoucímu Úřadu vlády ČR uvolňovat každoročně v rámci 
schváleného rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády finanční prostředky krajům a to prostřednictvím 
Dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Krajští koordinátoři představují 
klíčovou instituci pro integraci Romů také ve Strategii romské integrace do roku 2020. 
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Finanční prostředky určené na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti byly do 
kapitoly 304 – Úřad vlády ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 5.165 tis. Kč. 
Dotace byly poskytnuty celkem 13 subjektům jako účelové neinvestiční dotace krajům. V prosinci 
roku 2015 navrhla Komise pro hodnocení projektů převést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 
70.520 Kč z dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, což umožnilo 
vyhovět požadavkům krajů.  

VI. ZAHRANIČÍ 

V roce 2016 se pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny účastnili 13 zahraničních pracovních cest.  
 
Šest zahraničních pracovních cest bylo spojeno s činností Národního kontaktního místa pro 
integraci Romů. Jednalo se o 3 zasedání národních kontaktních míst pro integraci Romů, účast na 
konferenci pořádané v rámci předsednictví Slovenské republiky v EU, setkání Evropské romské 
platformy a jednání k závěrečné konferenci projektu Evropské komise: „Pro Romy s Romy“. 
Náklady na tyto cesty byly hrazeny Evropskou komisí. Podobně tomu bylo u 3 zahraničních cest 
v rámci činností výborů Rady Evropy, na které byli vysláni zaměstnanci Úřadu vlády, z pozice 
člena Ad hoc výboru pro záležitosti romské menšiny a odborníka pro otázky národnostních 
menšin. Náklady na tyto zahraniční cesty hradila účastníkům Rada Evropy. Zahraniční cesta, která 
byla uskutečněna v rámci spolupráce evropských států v oblasti sběru dat za přispění Světové 
banky, byla hrazena z prostředků hostitelské země a Světové banky.  
 
Další cesty byly hrazeny z prostředků Úřadu vlády. Jednalo se o účast na zasedání Mezinárodní 
aliance pro připomínku Holocaustu, které bylo věnované otázkám romského holocaustu 
v Rumunsku. Dále účast na jednání mezinárodní konference OBSE na téma: Konfrontování 
Aniticikanismu – role politických představitelů v boji s diskriminací, rasismem, násilí z nenávisti a 
násilí proti Romům a Sintům. Závěrem bylo také potřeba zajistit účast zástupce ČR na 
Implementačním setkání lidské dimenze OBSE, na kterém byla prezentována pozice vlády k 
romské integraci. 

VII. VÝDAJE V KČ ZA SLEDOVANÝ ROK 

Kancelář Rady není samostatnou organizační jednotkou, její výdaje jsou součástí výdajů Úřadu 
vlády ČR v rámci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny. Výdaje jsou uvedeny v tabulce č. 17, v tabulce č. 18 je 
uvedeno zařazení pracovníků do platových tříd. 

Tabulka č. 17: Přehled výdajů kanceláře za rok 2016 

Položka Finanční náklady 

Mzdy a platy zaměstnanců  2 646 352,00 Kč 
Povinné pojistné 900 025,00 Kč 
Výdaje za tuzemské služební cesty 40 086,00 Kč 
Výdaje za zahraniční služební cesty 46 150,00 Kč 
Odměny členům PPOV  0,00 Kč 
Cestovné členů Rady vlády ČR pro 
záležitosti romské menšiny 

12 818,00 Kč 

Externí zakázky sledované podle PPOV 
celkem 

0,00 Kč 

z toho 
 

DPP 152 600,00 Kč 
DPČ (včetně povinného 
pojištění) 

293 093,00 Kč 

fakturované, vč. Překladů* 26 899,00 Kč 
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Telefony 40 498,88 Kč 
Pohoštění celkem 9 922,00 Kč 
z toho 
 

limit pro sekretariát 0,00 Kč 
mimo limit sekretariátu 0,00 Kč 

Polygrafické služby* 15 822,00 Kč 
Celkem 4 184 265,88 Kč 
* Údaj je částka en bloc za celé Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.  
 

Tabulka č. 18: Zařazení pracovníků Kanceláře Rady dle platových tříd v roce 2016 

Počet zaměstnanců dle platových tříd k 31. 12. 2016 z toho na částečný úvazek 
Tř. 9 1 1 
Tř. 12 2 1* 
Tř. 13 1  
Tř. 14 3  
Celkem  7 1* 
* Vedoucí oddělení a dotační pracovnice zajišťují také chod agendy Rady vlády pro národnostní 
menšiny.  
 
VIII. PLÁN ČINNOSTI 

Rada se bude společně s kanceláří Rady zabývat činnostmi, které jsou obecně vymezeny 
v ustanovení odst. 2 čl. 2 Statutu Rady a v dalších závazných dokumentech, jimiž jsou strategické 
materiály či usnesení vlády v oblasti romské integrace. Činnost Rady bude směřovat i k plnění 
úkolů vyplývajících z usnesení Rady či z vnitřních předpisů Úřadu vlády ČR.  

Úkoly vyplývající z Plánu nelegislativních úkolů vlády pro rok 2017 a z usnesení vlády: 

Předpokládané výstupy Rady a kanceláře Rady v roce 2017 jsou určeny zejména Plánem 
nelegislativních úkolů vlády na rok 2017. Na základě usnesení vlády musí Rada předložit vládě 
k projednání následující dokumenty:  

- Výroční zpráva Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2016 
- Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016 
- Informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských komunit a aktivního 

postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády 
ke dni 31. prosince 2016 

- Informaci o plnění Strategie romské integrace do roku 2020 

Úkoly vyplývající ze strategických materiálů a z usnesení vlády v oblasti romské integrace: 

Další úkoly vyplývají ze strategických dokumentů v oblasti romské integrace, přijatých vládou. 
Rada se bude věnovat následujícím tématům: 

- Naplňování úkolů vyplývajících ze Strategie romské integrace 
- Analýza potřeb obcí ohledně zaměstnávání romských poradců 
- Naplnění tematické předběžné podmínky 9.2. 
 

Úkoly vyplývající z usnesení Rady: 

- zapojení občanských členů Rady do dotační politiky jiných resortů zaměřené na zlepšení 
situace romské menšiny v ČR. 
 

Úkoly vyplývající pro ČR z mezinárodních závazků:  

- vykonávat činnost Národního kontaktního místa pro romskou integraci (Evropská komise); 
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- zatupování České republiky v ad-hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů a s tím 
související spolupráce v rámci plánovaných tematických skupinách, v souvislosti 
s předsednictvím ČR v Radě Evropy, připravit setkání ad-hoc výboru v Praze; 

- koordinace naplňování doporučení Rady Evropy v oblasti začleňování Romů (zejména 
naplňování tří hlavních priorit – ochrana menšin, boj proti rasismu, anticiganismu 
a intoleranci, prevence sociálního vyloučení); 

- spolupráce s orgány OSN (Úřadem vysoké komisařky OSN pro lidská práva, UNDP) 
v oblasti začleňování Romů; 

- koordinace naplňování Akčního plánu OBSE na zlepšení situace Romů a Sintů (kancelář 
Rady je kontaktním místem pro OBSE v této oblasti); 

- zapojení do diskuse o romském holocaustu v rámci činnosti Mezinárodní aliance pro 
připomínku holocaustu.  

Další činnosti Rady na podporu romské integrace: 

- Implementace projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní 
romské platformy II“; 

- analytická činnost zabývající se vývojem situace romské menšiny v ČR; 
- zpracování stanovisek pro předsedu vlády ČR, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu týkajících se integrace romské menšiny v ČR dle aktuálních potřeb; 
- připomínkování dokumentů pro jednání vlády, které budou mít dopad na situaci Romů; 
- zajišťování metodického vedení krajských koordinátorů pro romské záležitosti a podpora 

plnění úkolů napomáhajících výkonu práv a integraci příslušníků romské komunity 
do společnosti na úrovni obcí a krajů, jejichž rozsah je vymezen  
v odst. 7 a 8 § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

- účast na zasedáních jiných poradních a pracovních orgánů státní správy či místní 
samosprávy dle aktuálních potřeb Romů; 

- dotační řízení v rámci programů Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce, Podpora 
koordinátorů pro romské záležitosti a Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. 

Tematické priority Rady pro rok 2017: 

- rovný přístup romských žáků ke vzdělání 
- sociální bydlení a rovný přístup Romů k bydlení 
- financování romské integrace 
- romský holocaust 
- osvětová činnost 
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