
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. února 2015 č. 127

o Strategii romské integrace do roku 2020

             Vláda

             I. schvaluje Strategii romské integrace do roku 2020, uvedenou v části III materiálu 
čj. 166/15 a upravenou podle připomínky vlády (dále jen „Strategie“);

            II. ukládá

                1. 1. místopředsedovi  vlády  pro  ekonomiku  a  ministru  financí,  místopředsedovi 
vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
ministrům kultury, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zahraničních 
věcí,  zdravotnictví,  ministryním práce  a  sociálních  věcí,  pro  místní  rozvoj,  spravedlnosti, 
předsedovi Grantové agentury České republiky, předsedkyním Českého statistického úřadu, 
Technologické  agentury  České  republiky  a  vedoucímu  Úřadu  vlády  plnit  v určených 
termínech úkoly uložené ve Strategii,

                2. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

                    a) průběžně  vyhodnocovat  plnění  úkolů  vyplývajících  ze  Strategie  a  podávat 
vládě informace o plnění Strategie za předcházející kalendářní rok, a to vždy do 31. května 
následujícího kalendářního roku a v případě potřeby navrhovat průběžně doplnění a změny 
Strategie,

                    b) předložit  vládě  do 31.  prosince  2020 návrh  Strategie  romské  integrace  pro 
následující období,

                    c) zabezpečit  zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí,

                3. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zvýšit ve spolupráci 
s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a vedoucím Úřadu vlády rozpočet 
kapitoly Úřadu vlády o částku 750 tis. Kč na rok 2015 pro vznik tří funkčních míst v oddělení 



kanceláře  Rady  vlády  pro  záležitosti  romské  menšiny  a  sekretariátu  Rady  vlády  pro 
národnostní menšiny Úřadu vlády k výkonu funkce národního kontaktního místa pro integraci 
Romů ve vztahu k Evropské unii a pro koordinaci naplňování a monitorování Strategie.

Provedou:

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a
ministr financí,
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace,
ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu,
ministři kultury, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra,
zahraničních věcí, zdravotnictví,
ministryně práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, spravedlnosti,
vedoucí Úřadu vlády, 
předseda Grantové agentury České republiky,
předsedkyně Českého statistického úřadu,
Technologické agentury České republiky

Na vědomí:

hejtmani, 
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
Veřejná ochránkyně práv,
předsedové Svazu měst a obcí České republiky,
Asociace krajů České republiky

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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