
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. července 2012 č. 570 

 
k prodloužení činnosti Agentury pro sociální začleňování  

na léta 2013 až 2015 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování 
v romských lokalitách obsažené v části III materiálu č.j. 768/12;  
 
            II. souhlasí 
 
                1. se změnou názvu Agentury pro sociální začleňování v romských lokali-
tách na Agenturu pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“), 
 
                2. s prodloužením činnosti Agentury v rámci Úřadu vlády od 1. ledna 2013 
do 31. prosince 2015 se zachováním počtu 11 funkčních míst do 31. prosince 2015 a 
tomu odpovídajících finančních prostředků a dále v případě realizace spolufinanco-
vaného projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost             
do 30. dubna 2015 také dalších 10 předpokládaných funkčních míst a tomu              
odpovídajících finančních prostředků, 
 
                3. se změnou indikátorů sledování účinnosti Agentury podle části III         
materiálu č.j. 768/12; 
 
           III. ukládá 
 
                1. vedoucímu Úřadu vlády v součinnosti se zmocněnkyní vlády pro lidská 
práva předložit žádost o finanční podporu v rámci oblasti podpory 3.2 „Podpora      
sociální integrace příslušníků romských lokalit“ Operačního programu Lidské zdroje   
a zaměstnanost (dále jen „OPLZZ“) Ministerstva práce a sociálních věcí formou      
individuálního spolufinancovaného projektu ze strukturálních fondů Evropské unie    
na částečné zajištění činnosti Agentury na období od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2015 
v návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání projektů. 
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                2. ministru financí promítnout ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády             
a v součinnosti se zmocněnkyní vlády pro lidská práva finanční zajištění na činnost 
Agentury a na národní spolufinancování 15% podílu nového projektu realizovaného     
v rámci OPLZZ do rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády v návrhu státního rozpočtu 
České republiky na rok 2013 a ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na léta 
2014 a 2015 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení, 
 
                3. zmocněnkyni vlády pro lidská práva  
 
                    a) vyhodnotit ke dni 30. září 2015 účinnost individuálního projektu       
uvedeného v bodě III/1 tohoto usnesení,  
 
                    b) předkládat vládě výroční zprávy o činnosti Agentury, a to vždy ke dni  
30. června  2013, 30. června 2014 a ke dni 30. června 2015, 
 
                    c) vyhodnotit k 31. prosinci 2014 účinnost intervence Agentury ve všech 
lokalitách, ve kterých ukončí působení nejdéle do tohoto data, 
 
                4. ministrům práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro 
místní rozvoj, zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra, průmyslu a obchodu a zástupcům   
Agentury vzájemně koordinovat své postupy při vytváření a realizaci opatření na     
podporu sociálního začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 
 
 
Provedou: 

vedoucí Úřadu vlády, 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva, 
ministři financí, 
práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
pro místní rozvoj,  
zdravotnictví,  
vnitra,  
spravedlnosti,  
průmyslu a obchodu 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


