
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. listopadu 2012 č. 831 

 
ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011 

 
 

             Vláda 
 
             I. bere na vědomí 
 
                1. Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011, uvedenou 
v části III materiálu č.j. 1107/12, 
 
                2. Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romské menšiny 
a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími 
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011, uvedenou v části IV materiálu č.j. 1107/12, 
 
                3. Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2011, 
uvedenou v části V materiálu č. j. 1107/12; 
 
            II. pověřuje předsedu vlády 
 
                1. seznamovat průběžně v součinnosti se zmocněnkyní vlády pro lidská    
práva hejtmany, primátora hlavního města Prahy a primátory statutárních měst             
s obsahem zprávy a informací, uvedených v bodě I tohoto usnesení, 
 
                2. předložit vládě do 30. září 2013 Zprávu o stavu romské menšiny v České 
republice za rok 2012, Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace    
romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých 
souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2012 a Informaci o naplňování   
Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2012; 
 
           III. ukládá 
 
                1. vedoucímu Úřadu vlády 
 
                    a) zabezpečit finančně v rámci rozpočtu Úřadu vlády koordinaci Dekády 
romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2013, 
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                    b) zajistit v rámci rozpočtu Úřadu vlády a podle možností státního         
rozpočtu České republiky finanční krytí koordinace Dekády romské inkluze            
2005 - 2015 v roce 2013 tak, jak je uvedeno v části V materiálu č. j. 1107/12, 
 
                2. ministrům práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a 
tělovýchovy a zdravotnictví podporovat nadále inkluzi Romů a naplňovat Akční plán 
Dekády romské inkluze 2005 - 2015 včetně věcných doporučení, uvedených                 
v části V/9.1 materiálu č.j. 1107/12,  
 
                3. zmocněnkyni vlády pro lidská zpráva zajistit zveřejnění tohoto usnesení 
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 
 
            IV. mění usnesení ze dne ze dne 21. prosince 2009 č. 1572, o Koncepci romské 
integrace na období let 2010 až 2013, ve znění usnesení vlády ze dne 12. října 2011 
č. 750, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Realizační plán Koncepce romské  
integrace 2010 až 2013 Úkoly pro jednotlivé resorty - zrušuje bod 6.1.  
 
 
Provedou: 

předseda vlády 
ministři práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
zdravotnictví, pro místní rozvoj, 
vedoucí Úřadu vlády, 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst, 
předsedové  
Svazu měst a obcí České republiky, 
Asociace krajů České republiky  
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


