
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra primárni pedagogiky 

INTEGRACE ROMSKÝCH DĚTÍ V PODMÍNMKÁCH 

INSTITUCIONÁLNÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY 

Diplomová práce 

Autorka diplomové práce: Michaela Smékalová 
v 

Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZS 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Eva Opravilová, CSc. 

Místo a rok vydání: Praha 2006 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Integrace romských dětí v podmínkách 

institucionální předškolní výchovy vypracovala samostatně s využitím pramenů v práci 

uvedených." 

13.4. 2006 

2 



ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá integrací romských dětí. Rozebírá současné možnosti 

jejich institucionální předškolní výchovy, snaží se shrnout dosavadní zkušenosti a 

nastínit optimální model. V praktické části se opírá o praxi v mateřské škole pro romské 

děti a v přípravné třídě. Současně jsou zde uvedeny některé z podmínek, které mohou 

proces integrace ovlivnit a které lze využít. 

ANNOTATION 

The theme of the graduation thesis is the integration of Roma children. It discusses 

contemporary possibilities of their institutional pre-school education, it attempts to 

summarize actual experiences and it attempts to outline the optimal model. In the 

practical part it builds up upon the experience of education in the nursery school for the 

Roma children and in the preparatory class. Simultaneously there are mentioned some 

of conditions, which may influence the process of integration and those which are 

accessible. 
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1. ÚVOD 

Problematika integrace Romů s ostatním obyvatelstvem naší země je již řadu let 

velmi řešeným tématem a vyvolává pozornost odborníků, institucí i laické veřejnosti. 

Přestože Romové žijí na našem území po staletí, nedokázaly se tato národnostní 

menšina a česká většina doposud sžít. Romové si stále vytvářejí svá vlastní 

společenství, lišící se od majority kulturou, způsobem života, upřednostňovanými 

hodnotami a většinou i špatnými sociálními podmínkami. Řada jich trpí jakýmsi 

pocitem méněcennosti či ukřivděnosti a nedůvěrou ke „gadžům".1 A postoj majority 

k Romům? Část se k nim staví naprosto lhostejně a část pociťuje či dokonce projevuje 

vůči nim nenávist. 

Pokud se má stávající situace obrátit k lepšímu, bude nej lepší začít s výchovou u té 

nejmladší generace. V období, kdy v České republice stále přibývá příslušníků mnoha 

různých národnostních a etnických menšin, měli bychom právě již děti předškolního a 

školního věku vést k toleranci, pochopení a předcházet tak předsudkům. Je důležité si 

uvědomit, že není v žádném případě možné ani žádoucí příslušníky majorit asimilovat 

do české společnosti, ale cestou je integrace. 

Tematiku integrace romských dětí v rámci institucionální předškolní výchovy jsem 

si vybrala z několika důvodů. Hlavním důvodem je dlouhodobý zájem o tuto 

problematiku. Již při svém předchozím studiu jsem spolupracovala s mateřskou školou 

pro romské děti v Prostějově a ve své absolventské práci jsem řešila, zda je vhodná 

integrace či spíše separovaná výchova romských dětí předškolního věku. Přestože 

v současnosti studuji učitelství pro 1. stupeň základní školy, chci se i nadále zabývat 

předškolní výchovou. Jako učitelka základní školy si totiž uvědomuji její obrovský 

význam pro další rozvoj dítěte Jako pozitivní vidím vliv vhodného působení pedagogů 

mateřské školy na hladší vstup dítěte do prvního ročníku a usnadnění překonávání 

překážek. 

Ve své diplomové práci vycházím z toho, že integrace romských dětí je žádoucí. 

Snažím se postihnout problematiku jejich socializace v zařízeních předškolního typu, 

1 Gadžo=ne-Rom, nerómsky vesničan, sedlák, v některých oblastech se toto označení užívá pro 
kohokoliv, kdo není Rom, jinde pouze pro neromské sedláky. Romské s lovo gadžo je běžně užívané i 
mezi východoslovenskými vesničany a j e známé na Slovensku vůbec (Hubschmannová, M., 1991) 
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popsat možnosti integrace, přednosti a úskalí současných řešení, shrnout dosavadní 

zkušenosti a nastínit optimální model. Po celou dobu jsem se pokoušela co nejvíce opřít 

o vlastní praktické zkušenosti ve školství a vystihnout podmínky, které jsou pro 

integraci romských dětí nutné. 

Při získávání podkladů pro svou práci jsem se bohužel setkala také s řadou 

problémů. Původně jsem chtěla jako součást zařadit kazuistiky dětí z mateřské školy 

pro romské děti. Naše spolupráce však byla náhle přerušena, protože zařízení bylo 

úplně zrušeno. Nebylo tedy možné děti nadále sledovat a provést pedagogickou 

diagnostiku. Pohled na přípravné ročníky se opírá o nepravidelné pozorování dětí jen 

jedné třídy, což je ovlivněno časovým omezením kvůli mému zaměstnání. Naopak 

obrovskou výhodou je přístup k velkému množství informací a literatury, protože 

integrace romských dětí je v současnosti velmi diskutovaným tématem a stojí ve středu 

zájmu odborníků. 
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2. HISTORIE 

Kapitolu přibližující dějiny Romů jsem zařadila hned v úvodní části své práce, 

protože si myslím, že znalost historie vždy hraje velmi důležitou roli v pochopení 

souvislostí, mentality i současného stavu. O historii Romů toho bohužel velká část naší 

populace stále moc neví. Děti se odmalička ve školách seznamují s českými i světovými 

dějinami, což je velmi důležité pro pěstování kultury a národnostní identity. Ve školním 

prostředí neexistuje bohužel příliš mnoho možností, jak by se děti mohly seznámit 

s romskými dějinami. A přitom by nám tyto znalosti mohly pomoci pochopit odlišný 

způsob života, mentalitu, kulturní tradice a přispět k procesu integrace do většinové 

společnosti. Samotné romské děti by měly poznávat historii svého národa, aby mohly 

nadále udržovat vlastní tradice a rozvíjet svou kulturu, jež by mohla být pro neznalost 

odsouzena k úplnému zániku. 

2.1. Teorie o původu slova Rom 

Existuje několik různých teorií, které zkoumají, objasňují a přibližují původ slova 

Rom a jeho význam. Podle anglických Romů je původ ve slově roam, což v překladu do 

češtiny znamená potulovat se. Zastánci této teorie se opírají o tulácký, kočovný způsob 

života Romů. 

Další teorií je teorie Dom o původu Romů, podle níž má slovo Rom fonetickou 

souvislost se sanskrtským slovem domba a v moderní hindštině s výrazy dom nebo 

dům. Tato slova odkazují k určité skupině indických rodů nebo tříd, které jsou si něčím 

podobné. V sanskrtu domba označuje lidi, kteří náleží k nízké kastě, živící se zpěvem a 

hudbou. V Indii údajně kasta dom v současnosti stále existuje. 

Podle jiné skupiny teoretiků je slovo Rom pojmenováním sebe samých. 

V doslovném překladu znamená muž nebo manžel. 

Evropské slovo Rom má stejný význam jako Lom v Arménii a Dom v perském a 

syrském dialektu, což popírá další teorii, která tvrdí, že slovo Rom má něco společného 

s pojmenováním Rumunska. 
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2.2. Původ Romů 

Ohledně původu Romů byl po dlouhou dobu zmatek. Romové byli nazýváni mnoha 

jmény, téměř vždy hanlivými, z nichž mnohá vycházela z domnění o jejich původu. 

Byli považováni například za Tatary, Řeky, Turky, Židy, Egypťany, Džáty, dále byli 

jmenováni Saracény, Athingány, Atziganoi, Bohémy, „hlupáky, hrajícími si na řecké 

bohémy", Romity, Faraónovými lidmi, Luri, Zingari, Zigeuner, Zoty, Cikány a mnoha 

dalšími jmény. Obyvatelé zemí, kam Romové přicházeli, jim nejen dávali různá jména, 

ale vymýšleli i různé teorie o jejich původu. Mysleli si například, že pocházejí z Řecka, 

africké provincie Zeugitana, z města Singara v Mezopotámii, z Mauretánie či 

Kavkazských hor. 

V současné době je za pravlast Romů považována Indie. Tuto teorii podporuje 

mnoho výzkumů, fyzický vzhled Romů, romský jazyk a některé rysy v chování Romů a 

jejich tradicích, které se podobají indickým. Indický původ Romů byl znám již v 18. 

století. Heinrich Grellman jako první použil přesnou filologickou analýzu k prokázání 

původu Romů. Vyhotovil slovník romských slov s hindskými (a anglickými) 

ekvivalenty a prokázal, že se shodují 1:3.' 

2.3. Migrace Romů 

Romové patřili v Indii ke kastě, která se živila hudbou a řemesly, zejména 

kovářstvím, kotlářstvím, drátenictvím, obchodem s levným zbožím a s koňmi. 

Využívali i schopnosti pobavit publikum hudbou, tancem, různými kejklemi a někdy si 

vypomáhali i žebrotou. Kočování jim pomáhalo prodat své řemeslné dovednosti. Kvůli 

výdělku putovali z místa na místo, protože v jednom městě nebyl nikdy takový dostatek 

pracovních příležitostí, aby romskou rodinu uživil po celý rok. A právě cesta za prací 

byla pravděpodobně důvodem migrace Romů do jiných zemí. Tato migrace trvala po 

řadu staletí. Romové neodešli z Indie najednou, ale opouštěli ji ve vlnách. 

Podle Fonsecové nej větší množství Romů směřovalo z Indie do Persie. Odtud se 

jedna velká část dostala do Arménie, Sýrie a íráku a jiná vlna Romů zamířila do 

1 Fonsecová, I.: Praha 1998 
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byzantského Řecka, na Balkán, do západní Evropy a Nového světa. Podle jiných údajů 

mířila jedna vlna Romů z Indie přes Turecko a odtud do Evropy před rokem 1000. Již o 

sto let dříve byli Romové v Egyptě, odtud se dostali na severoafrické pobřeží a později 

do Španělska. 

Romové žili po staletí kočovným způsobem života. Cestovali ve skupinách ve 

vozech s plachtami, maringotkách a různých vozících tažených zvířaty. Řemesla, 

kterými se živili, se dědila z generace na generaci. Mnohdy však Romové nebyli 

v místech, kam přišli, přijati příliš přátelsky. Lidé měli strach z jejich odlišného 

vzhledu, nedokázali pochopit jiný způsob života, než na který byli sami zvyklí, báli se 

okradení. Romy na jejich cestách provázela řada smyšlených báchorek a pověr, byli 

označováni za čaroděje, často byli obviněni z mnoha zločinů, nejen krádeží, ale 

například i z vražd, které nespáchali, a dokonce i z kanibalismu. Byli pronásledováni, 

vyháněni z měst, zavíráni do vězení a posíláni na nucené práce. V některých zemích se 

dostali dokonce i do otroctví, například v 15. století v Rumunsku. 

Podle jedné středověké legendy byli Romové odsouzeni k toulání po světě za to, že 

odmítli ukrýt Marii s Josefem a Ježíškem, když prchali z Egypta a lidé by jim měli při 

jejich cestě za pokáním pomáhat. Zásadní změna k horšímu ve vztahu k Romům nastala 

v 15. století. V západní Evropě byli pronásledováni a vražděni. Ve střední a 

jihovýchodní Evropě byla pro ně situace o něco příznivější, protože pomáhali v bojích 

proti Turkům. 

2.4. Romové na našem území 

První zprávy o výskytu Romů na našem území pocházejí z období kolem roku 1400. 

Údajně existuje záznam z popravčí knihy z roku 1399 a dále zmínka o tom, že je v roce 

1427 pařížský arcibiskup exkomunikoval z církve. U nás byli Romové na základě 

královského nařízení vypovídáni ze země, mučeni, zabíjeni, užíváni k nuceným pracím. 

Za různé zločiny byli po roce 1700 dospělí muži odsuzováni k smrti oběšením, ženám a 

dospívajícím bývalo uříznuto ucho, v Čechách pravé a na Moravě levé. Ale už v této 

době se začaly objevovat určité snahy o legalizování jejich přítomnosti a jejich 

začlenění do společnosti. 
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Za vlády Marie Terezie byla zavedena asimilační politika. Romové byli najímáni na 

různé práce v zemědělství, tak jim byly poskytnuty pracovní příležitosti. Ale museli 

dodržovat povinnosti nevolníků a náboženské povinnosti. Objevovaly se snahy o 

převýchovu Romů, aby se přizpůsobili naší kultuře. Museli se oblékat stejně jako 

příslušníci většiny, aby se neodlišovali. Nesměli mluvit romsky, pokud byli přistiženi, 

byl trest 25 ran holí. Tím byli nuceni učit se češtině. Děti byly z romských rodin 

odebírány na převýchovu. 

V době národního obrození byla Romům umožněna větší svoboda, objevovaly se 

snahy o uznání a ochota jim porozumět. Během 19. století se začali Romové dobrovolně 

usazovat, zejména na jižní a jihovýchodní Moravě, a to i proti vůli místního 

obyvatelstva. Také ze strany úřadů se projevovala snaha o to, aby se Romové navždy 

vzdali svého potulného života a navždy zůstali na jednom místě. V roce 1885 byl vydán 

zákon proti tuláctví. 

Ve 20. století, po vzniku Československa, se vláda snažila o řešení romské otázky. 

Vznikla první romská škola. Nadále však pokračovala diskriminace a represe. Kolem 

20. let 20. století se objevovaly útoky na romské osady. V roce 1927 vyšel zákon proti 

potulným Romům a tulákům žijícím „po cikánsku", který znamenal zákaz táboření ve 

větších skupinách, držení zbraní a Romové byli pod policejním dohledem. Dále 

následoval zákon proti kočování z roku 1939. Ojedinělou událostí bylo zvolení Roma 

starostou v předválečné republice na Moravě. Na sklonku 30. let se u nás zvýšil počet 

příslušníků romské populace, kdy Romové utíkali z nacistického Německa, 

okupovaných rakouských oblastí, ze Sudet a slovenského státu. V diskriminaci Romů se 

stále výrazněji uplatňovala rasová motivace. To se projevilo v zákonech i zákazech, 

platilo to o násilném přechodu romské populace k usedlému životu a potom zejména o 

prvních pokusech s koncentrací některých Romů v kárných pracovních táborech. 

Nezastřené pronásledování Romů nastalo po začlenění protektorátních úřadů do 

aparátu okupantů. V roce 1942 bylo vydáno nařízení o preventivním potírání 

zločinnosti. Romové byli uváděni mezi tzv. asociály, na něž kriminální policie 

uvalovala preventivní vazbu, která byla vykonávána v protektorátních sběrných 

táborech, které vznikly z původních kárných pracovních táborů, dále v donucovacích 

pracovnách a koncentračním táboře v Osvětimi. 
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Holocaust za vlády nacistů byl snad nej strašnější kapitolou v historii českých Romů. 

Rasový útisk se neustále stupňoval a vrcholil výnosem o potírání tzv. cikánského 

zlořádu, kterým se protektorát zcela přizpůsobil říši. Na základě tohoto výnosu měl být 

proveden soupis všech Romů, míšenců a osob žijících cikánským způsobem a měl 

sloužit jako předpoklad jejich nucené koncentrace a vyhlazení romské populace. 

Policejní úřady a četnické stanice evidovaly během jednoho jediného dne, 2. srpna 

1942, více než 6500 osob. Menší část z nich byla vzata do preventivní policejní vazby 

nebo po zbavení základních práv podřízena vojensko-policejnímu režimu v cikánských 

táborech, například v Letech u Písku a v Hodoníně v okrese Blansko. Převážná část 

evidovaných Romů zůstala ještě na svobodě, měla ještě stálou a produktivní práci, ale 

ne na dlouho. Tiše a rychle se připravovala její deportace do cikánského tábora 

v Osvětimi. 

Letský cikánský tábor byl určen ke koncentraci Romů z Čech a hodonínský tábor pro 

moravské Romy. Tyto tábory měly být pro 2600 osob jakousi přestupní stanicí na jejich 

další cestě do Osvětimi. Téměř pro čtvrtinu znamenaly kruté a nelidské táborové 

podmínky stanici konečnou. Další polovina byla transportována do Osvětimi, odkud už 

pro většinu nebylo návratu. Rovnou do osvětimského tábora putovali asociálové, lidé, 

kteří před internací spáchali nějaké trestné činy a nebo vězňové, kteří byli chyceni na 

útěku. Vyřazení Romů ze společnosti vedlo k přerušení sociální adaptace a asimilace, 

kterou nastoupili Romové v předválečném období. 

Tábory se řídily velmi přísným řádem a krutými nařízeními. Vězňové sem byli 

naháněni bezpečnostními složkami, ze vzdálenějších oblastí byli transportováni vlaky a 

nákladními auty. Po příchodu se museli podrobit zběžným lékařským prohlídkám a byli 

ostříháni zcela nakrátko. Potom byli zaevidováni a rozděleni do skupin podle pohlaví a 

věku a ubytováni do dřevěných baráků, jejichž ubytovací kapacita byla mnohonásobně 

překračována. Nesměli v nich přecházet z jedné místnosti do druhé, ve dne ležet ani 

hlasitě mluvit. Denní režim byl pevně stanoven: budíček v 6,00 hod., potom ranní 

očista, snídaně. Následoval nástup, každá skupina nastupovala zvlášť, nejprve muži a 

ženy, později chlapci a dívky, museli stát v pozoru bez mluvení a po hlášení o 

zdravotním stavu odcházeli na určená pracoviště. Pracovní doba byla 10 hodin, u 

mladistvých 9, a měli pouze jednu přestávku na oběd. Večer dostali vězňové večeři. 

Strava byla podávána pouze v takovém množství, aby byl organismus udržen a lidé byli 
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schopni pracovat. Večerka byla stanovena na 20,00 hod., baráky byly pozamykány a 

platil zákaz vycházení, pokud by byl někdo přistižen venku, mohl být zastřelen za pokus 

o útěk. Kromě hladu trpěli vězňové nedostatkem pitné vody, pobytem a nadměrnou 

koncentrací lidí v zahmyzených místnostech, špatnou kanalizací. V důsledku toho se 

začal zhoršovat jejich zdravotní stav a rozšířily se některé nakažlivé choroby. To vše 

bylo příčinou vzrůstající úmrtnosti. 

Většina vězňů v táborech prožila strašlivé období, které končilo smrtí nebo 

hromadnými transporty do jiných institucí. Podle dokumentace prošlo táborem v Letech 

minimálně 1319 vězňů, z toho 30 dětí bylo přivedeno na svět v krutých táborových 

podmínkách. V hodonínském táboře bylo vězněno více než 1300 osob a matkám se tam 

narodilo 35 dětí. Některým vězňům se podařilo dostat na svobodu, buď byli propuštěni 

jako míšenci nebo jako osoby potulující se po cikánském způsobu. Několika lidem se 

podařilo uprchnout z pracovišť, aniž by byli na útěku dopadeni. Takováto cesta na 

svobodu měla poloviční šanci na úspěch. Zbytek vězňů byl nakonec několika transporty 

převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, který pro většinu znamenal smrt. 

Úmrtnost v táborech dosáhla tak obrovských rozměrů, že se vymkla evidenci. Často 

nebylo známo datum úmrtí osob nebo jejich totožnost, stávalo se, že došlo k záměně a 

za mrtvého byl prohlášen někdo ještě žijící. 

Za vlády nacistů zemřelo v koncentračních táborech téměř 500 Romů z českých 

zemí. V roce 1946 začala emigrace Romů ze Slovenska, která trvala až do poloviny 90. 

let. Naprostá většina nyní u nás žijících Romů pochází tedy pochází ze Slovenska.1 

Pro Romy byl v poválečném období návrat do původních osad, vesnic a měst velmi 

obtížný. Setkávali se s odporem obyvatel a úřadů. Komunistické úřady jim upíraly 

nárok na příděl potravinových lístků, sedlákům bylo zakázáno dávat Romům práci a byl 

vydán zákaz žebroty. Podle Fonsecové toto období přineslo Romům ztrátu „žužipen", 

tedy čistoty skutečné i rituální, která pro ně byla v minulosti velmi důležitá. Nyní žili 

většinou v osadách, kde byly ubohé chatrče, neměli tam ani studny, všude byla špína, 

odpadky a fekálie. V důsledku toho se snadno šířily nemoci, vši a typickou se stávala 

negramotnost. 

1 Nečas, C. 1991 
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Rok 1948 přinesl pro Romy určité zlepšení na východě republiky. Začala se 

projevovat snaha o zlepšení hygienických podmínek a o odstranění negramotnosti. Byl 

zaveden nový režim pro sociálně slabší vrstvy obyvatel - dobré platy pro 

nekvalifikované pracovníky, sociální péče, povinné preventivní zdravotní programy, 

přesto však z toho všeho byl zisk pro Romy poměrně malý. V České republice byl tehdy 

dostatek pracovních míst a právě volná místa a byty motivovaly ke stěhování se Romů 

ze Slovenska k nám. V té době byl rasistický odpor, pokud vůbec existoval, slabý. 

V pohraničí byla situace jiná, vládly zde chaotické poměry vedoucí k demoralizaci. 

Romové zde byli bez kontaktu s českou kulturou a duchovní tradicí, se svobodnou 

společností. Neexistovaly žádné organizace, které by jim vycházely nějakým způsobem 

vstříc a naopak nevyžadovaly od Romů vůbec žádnou iniciativu a zodpovědnost. 

Osudná byla i koncepce řešení „cikánské otázky", podle níž měli Romové splynout 

s českou a slovenskou majoritou. Dá se říct, že měli v podstatě zmizet, což mělo 

znamenat ztrátu jazyka a vehnání do kulturního vakua. „Odnětí jedněch hodnot 

neznamená automatické přijetí hodnot jiných, jak si to ideologové socialismu 

představovali." (Hůbschmannová, M. in: Říčan, P.1998) 

V 50. letech začala nová strategie, která spočívala v kombinaci národnostního útlaku, 

například nebyla uznána romská národnost, a naopak v určitém „rozmazlování" Romů, 

byly ignorovány jejich drobné trestné činy a přestupky, měli možnost získat 

středoškolské, popřípadě vysokoškolské vzdělání, učitelé se jim údajně báli dávat 

špatné známky, také mzdy za nekvalifikovanou práci byly vyšší než platy učitelů či 

lékařů. 

V roce 1959 byl vydán zákaz kočování olašských Romů. Romům bylo bráněno ve 

stěhování za sňatkem a prací, museli si v těchto případech žádat o povolení. 

V roce 1971 byl proveden sociologický průzkum a zpráva o něm konstatovala 

masivní averzi většinové společnosti vůči Romům a rostoucí sociokulturní zaostávání 

Romů za majoritou. 21 % Čechů a 36 % Slováků bylo pro vyhoštění Romů. Na konci 

20. století to již bylo 45 % Čechů. (Říčan, P., 1998) 

V polovině 60. let byla vypracována asimilační koncepce, plán likvidování romských 

osad na Slovensku a systematického rozptylování Romů po České republice. V žádné 

obci nemělo žít více než 5 % Romů. 
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V roce 1968 byl vydán návrh na zřízení „Svazu československých Cikánů", v roce 

1969 byl založen Svaz Cikánů - Romů a Zvěz Cigáníc - Romov v rámci Národní 

fronty, který byl zrušen už v roce 1973. 

Důležitou roli sehrála Charta 77, která v dokumentu z roku 1978 poukázala na 

situaci Romů. Romové jí byli označeni za nej bezprávnější skupinu obyvatel 

v Československu. Bylo také ukončeno dosavadní přemlouvání romských žen ke 

sterilizaci. 

Během 80. let docházelo k oslabení komunistické moci a v důsledku toho také ke 

zmírnění totalitního útlaku Romů. Díky snaze doktorky Mileny Hůbschmannové a 

okruhu zájemců o romský jazyk a kulturu se podařilo vydat i několik knih v romštině. 

Rok 1989 přinesl Romům uznání národnostní menšiny, svobodu užívat svého 

mateřského jazyka, pěstovat a rozvíjet svou kulturu, zakládat vlastní organizace, 

politické strany a občanská sdružení, pořádat různé kulturní akce a společenská setkání. 

Romové mají možnost vydávat tiskoviny v romštině, vysílat vlastní pořady v televizi 

nebo rozhlasu. Na některých vysokých školách se vyučuje romský jazyk, dějiny a 

kultura. Bohužel ani tak velká část Romů nedokázala nové situace využít a mnohým se 

situace ještě markantně zhoršila, jsou bez zaměstnání, pobírají sociální dávky, nedokáží 

dosáhnout vyšších stupňů vzdělání, mnohé děti stále končí ve zvláštních školách a navíc 

musí i v současnosti čelit řadě protiromských útoků. 

Také vláda po roce 1989 upustila od snah Romy asimilovat. O úplně nové vládní 

politice vůči Romům se dá však hovořit až po roce 1997. Prvním krokem bylo 

zpracování Zprávy o situaci romské komunity v České republice. Tato tzv. „Bratinkova 

zpráva" obsahuje rámcový popis komunity, shrnuje dosavadní kroky vlády, kritizuje její 

nesystematičnost, nedostatečnost a doporučuje opatření, která by vedla ke změně stavu 

postavení Romů vnáší společnosti. V roce 1997 byla také ustanovena Mezirezortní 

komise pro záležitosti romské komunity, jež měla funkci poradního, iniciativního a 

koordinačního orgánu. V roce 2000 byla vytvořena Koncepce politiky vlády vůči 

příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti a současně 

byla vypracována Zpráva zmocněnce vlády pro lidská práva o současné situaci 

romských komunit. Až v této době byl vlastně vytvořen první koncepční a systematický 

materiál, v němž byl dán jasný cíl, a to integrace Romů do české společnosti. V roce 

2001 vznikl stálý poradní orgán Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Současně 
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nebyly opomenuty ani ostatní minority žijící v České republice a byla ustanovena Rada 

vlády pro národnostní menšiny. V roce 2002 byla aktualizována koncepce vlády, změna 

nastala v kladení mnohem většího důrazu na aspekt sociální.1 

3. POHLED NA SOUČASNÁ ŘEŠENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN 

3.1. Národnostní a etnické menšiny 

Národnostní skupina je skupina lidí, kteří mají společný původ, což je patrné 

například na podobnosti jejich tělesného typu či zvyků. Etnická skupina je částí větší 

populace a sebou i ostatními je vnímána jako odlišná. Má společnou kulturu, jazyk, 
t 2 

náboženství, původ, tělesný zjev. 

V roce 1991 byl u nás Romům přiznán statut národnostní menšiny a z tohoto stavu 

plynoucí práva a povinnosti. Podle konceptu přístupu vlády k otázkám národnostních 

menšin z 9. 2. 1994 je menšina definována jako společenství osob, které splňují 

současně tyto znaky: 

1. Trvale žijí v České republice a jsou jejími občany. 

2. Sdílí etnické, kulturní a jazykové znaky, odlišné od většiny obyvatel státu. 

3. Projevují společná přání být považováni za národnostní menšinu v zájmu uchování a 

rozvíjení vlastní identity, kulturních tradic a mateřského jazyka. 

4. Mají dlouhodobý, pevný a trvalý vztah ke společenství, žijícímu na území České 

republiky. 

V současnosti žijí na našem území oba dva druhy národnostních menšin. Prvním 

druhem je menšina stabilní, která je po celé generace usídlena na stejném místě, zná a 

udržuje si svou kulturu a jazyk. Příslušníci této menšiny mohou být znevýhodněni ve 

vzdělávání a zařazení do společnosti, mohou mít problémy se zvládnutím jazyka 

1 Dokumentace viz Přílohy 
2 Názory na národnostní a etnické menšiny a jejich definice se liší. Někteří autoři pojmy považují za 
totožné, jiní j e rozlišují, podle dalších se vůbec nedají přesně definovat a rozlišit. 
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majority a s rozdílným hodnotovým žebříčkem. Ovládají dva jazyky, svůj mateřský a 

jazyk země, ve které žijí. Teoreticky mají možnost zvolit si jazyk, ve kterém budou 

vzděláváni. Druhou menšinou je menšina dynamická, již tvoří nově příchozí z cizích 

zemí. U nás jejich příliv začal po roce 1989 a stále pokračuje. Lidé sem přicházejí 

z různých důvodů, například z ekonomických, kvůli práci, nebo ze zemí, kde propukl 

válečný konflikt, kde jsou pronásledováni z politických či náboženských důvodů. 

Velkým problémem může být odlišnost kultur a neznalost jazyka. 

K romské národnosti se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo necelých 12 000 

občanů České republiky, přestože předpoklad reálného počtu romských obyvatel je 

150 000, podle Rady pro záležitosti romské komunity až 180 000 - 200 000. 

3.2. Práva národnostních a etnických menšin 

Práva národnostních a etnických menšin jsou zakotvena jak v mezinárodních 

úmluvách, tak i v naší legislativě. V Ústavě České republiky - listině základních práv a 

svobod se právy národnostních a etnických menšin zabývá hlava třetí: 

Článek 24 - Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být 

nikomu na újmu. 

Článek 25 - (1) Občanům tvořícím národnostní menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, 

zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo 

rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se 

v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon (viz zákon 29 / 1984 Sb., novela 

138/ 1995 Sb.) 

(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za 

podmínek stanovených zákonem zaručuje též: 

a ) právo na vzdělání v jejich jazyku 

b ) právo užívat jejich jazyka v úředním styku 

c ) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin 
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3.3 Možnosti výchovy a vzdělávání menšin ve světě 

Nejpříznivější podmínky a možnosti mají příslušníci menšin žijících ve státech, kde 

jsou tyto menšiny výrazné. Děti mohou navštěvovat školu, v níž se mluví jejich 

mateřským jazykem. Základní školy bývají dvoujazyčné, to znamená, že děti se vyučují 

ve svém mateřském jazyce a současně se učí dobře ovládat a používat jazyk země, ve 

které žijí. Navíc se ve znalosti jazyka mohou zdokonalovat v rámci řady podpůrných 

programů a kurzů, které probíhají různými formami. Mohou být organizovány školou 

po vyučování. Dále je možné navštěvovat kurzy pořádané jazykovými školami, 

například intenzivní prázdninové kurzy, jazykové letní tábory, jazykové hodiny 

odpolední, víkendové a podobně. 

Děti mají samozřejmě možnost navštěvovat také běžné školy. Pokud do školy chodí 

více dětí jedné dané menšiny, existuje možnost zavedení nepovinného předmětu, jejich 

mateřského jazyka. V rámci běžných škol mohou být zřízeny třídy s integrovaným 

programem. 

„Podle amerických zkušeností je výhodné pracovat s dětmi z etnických menšin od tří 

let jejich věku a do práce zapojit i jejich rodiče. Někteří rodiče se pak stávají asistenty 

ve třídách , v nichž je více dětí z menšiny. V USA existují programy, včetně televizních 

seminářů, rozvíjející dvojjazyčnost a pěstující u dětí z menšin ducha soutěživosti." (Uhl, 

P., 2000, příloha s.3) 

3.4. Možnosti výchovy a vzdělávání menšin u nás 

Teoreticky mají všechny menšiny žijící v České republice právo vzdělávat se 

v mateřském jazyce. Avšak realizace v praxi nefunguje. Asi největším problémem je u 

nás stále výchova a vzdělávání příslušníků naší největší minority, Romů. I tak však pro 

ně existuje řada možností, bohužel však spíše ve městech s jejich větší koncentrací. 

Mezi přístupy, jež se dnes osvědčují, patří předškolní výchova v mateřských školách, 

přípravné ročníky, vyrovnávací třídy a přítomnost romských asistentů ve školách. 

V některých větších městech vznikly mateřské školy pro romské děti, například 

v Prostějově nebo v Romském komunitním centru v Liberci, jejíž program se od 
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běžných mateřských škol liší hlubším zaměřením na hudbu a tanec, jež jsou mnohým 

Romům velmi blízké. 

V další řadě proběhlo experimentální zřizování přípravných ročníků při základních, 

popřípadě zvláštních školách, a to například v Praze, Českých Budějovicích, Ostravě, 

Novém Jičíně, Mostě, Karlových Varech a řadě dalších měst. O předškolní výchově 

romských dětí v českých institucích se chci podrobněji zmínit v jedné z dalších 

samostatných kapitol.1 

Základní školy znamenají pro Romy mnohem větší problém než instituce předškolní 

výchovy. Romské děti v podstatě nemají mnoho možností. Mohou navštěvovat běžné 

základní školy, kde však není zavedena romština jako nepovinný předmět ani doučování 

českého jazyka pro romské děti, které češtinu nezvládají. Základní školy však 

navštěvuje jen menší část romských dětí, většina jich končí na zvláštních školách. 

Zvlášť v minulosti to bylo téměř pravidlem, aniž by děti byly mentálně retardované. 

Problémem je v tomto případě nedostatečná předškolní výchova a příprava na školu, ale 

i například vliv sociálního prostředí, ze kterého děti pocházejí, s nedostatkem podnětů 

pro všestranný rozvoj dítěte. 

Velkým přínosem mohou být zařízení pro trávení volného času dětí. Takováto 

zařízení, určená přímo pro romské děti existují například v Brně nebo Ostravě. Děti zde 

mohou trávit nejen svůj volný čas, ale je zde možnost pořádání různých víkendových 

akcí pro děti ze sociálně slabších rodin. Přitom je sledován i prospěch dětí ve škole a 

organizováno pravidelné doučování podle potřeby dětí. 

V místech s větší koncentrací Romů se nabízí otázka, zda nemají být romské děti 

alespoň v prvních ročnících základní školy segregovány. Přívrženci tohoto návrhu vidí 

výhodu v možnosti zavedení romštiny jako vyučovacího jazyka nebo zapojení 

romského asistenta a použití romštiny jako jazyka pomocného. 

Je samozřejmostí, že Romové mají možnost absolvovat střední a vysoké školy, 

pokud splní vstupní podmínky. V tomto případě nejsou nijak diskriminováni. 

V současnosti je již na některých fakultách vysokých škol přednášena romistika či 

vyučována romština, jejíž znalost může být přínosem nejen pro Romy, ale i pro ostatní 

1 Více v kapitole 5 
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studenty, jimž může v budoucnosti usnadnit komunikaci s Romy při realizaci jejich 

povolání, například v oblasti sociální nebo školství. 

Významný výchovně-vzdělávací přínos má vydávání romských a romistických 

časopisů, knih a vysílání televizních pořadů o Romech a pro Romy.1 

4. INTEGRACE A SOCIALIZACE ROMSKÝCH DĚTÍ 

4.1. Integrace 

Pokud se mám ve své práci zabývat integrací menšin, tedy konkrétně romských dětí, 

je důležité si vůbec uvědomit, co to vůbec integrace je. Pojem integrace znamená 

„sjednocení, ucelení splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení" 

(Slovník cizích slov, 1996, s. 154 ) Opakem integrace je separace či segregace, tedy 

vyčlenění ze společnosti. Příkladem je třeba segregované vzdělávání dětí ve speciálních 

třídách. 

4.1.1. Druhy integrace 

A) Úplná integrace: znamenala by zařazení romského dítěte do běžné školy 

s přihlédnutím k jeho aktuálnímu stavu a vytvořením dostatečných podmínek. 

B) Částečná integrace: v případě romských dětí je to například zařazení do třídy pro 

romské děti v rámci běžné školy. 

C) Obrácená integrace: v tomto případě by znamenala by umístění dítěte z majority 

mezi romské děti. 

4.1.2. Stupně integrace 

Mezi úplnou integrací a segregací stojí řada stupňů: 

1 Publikace o Romech a pro Romy např. Mann: Romský dějepis, Štěpán: Romská početnice, 
Híibschmannová: Naše abeceda-Amari abeceda, Co už umím-česko-romské povídání pro přípravné třídy, 
Rufertová: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Pinžáre manušen taj o trajo ando them, kátrajis, 
časopisy Kereka, Amaro gendalos, Amaro lav, Romano hangos, Romano kůrko, Romano džaniben atd. 
(některé j iž bohužel nevycházejí) 
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1. Inhibovaná integrace: vyskytuje se určité znevýhodnění, které může být 

způsobeno například trémou, ostychem ze své odlišnosti nebo v důsledku malého 

sebevědomí. 

2. Omezená účast na sociálních vztazích: člověk nemůže realizovat některé věci a 

činnosti a v důsledku toho u něj dochází k rezignaci. 

3. Zmenšená účast na sociálních vztazích: veškeré vztahy jsou omezeny jen na 

nějaké mikroprostředí, například rodinu. Ještě u tohoto stupně je možné zlepšení. 

4. Ochuzené vztahy: osoba má omezen kontakt se širší společností. 

5. Redukované vztahy: jsou omezeny jen na určitý počet osob. 

6. Narušené vztahy: do této skupiny patří osoby neschopné udržovat sociální 

kontakt, jsou vyloučeny ze společenského života. 

7. Sociální izolovanost: většinou se jedná o osoby žijící v ústavech sociální péče, 

kteří komunikují jen s malou skupinou osob. 

4.1.3. Podmínky integrace 

Pro správný průběh integrace musí být splněny zejména následující podmínky: 

A) Ekonomické podmínky - jsou vázané na ekonomickou situaci státu, která financuje 

školství, a na situaci romských rodin. 

B) Psychosociální podmínky - jsou daleko složitější a obsáhlejší téma. Důležité jsou 

vzájemné postoje většiny a menšiny, překonání předsudků, příprava Romů na integraci 

a snaha jim pomoci. 

C) Právní a politické podmínky - jsou legislativa, zákony a vyhlášky. 

4.1.4. Strategie integrační politiky 

Společnost má různé možnosti, jak se vyrovnat s přítomností menšin. Vytváří si 

různé strategie v oblasti kulturní, sociální a politické. V této kapitole uvádím tyto 

strategie podle P. Navrátila: 

1. V oblasti kulturní: 

- strategie segregační: izolace kultury menšiny 

- strategie asimilační: menšina převezme kulturu a životní styl většiny 

- kulturní pluralismus: každá ze skupin ve společnosti si v určité míře zachovává své 

kulturní charakteristiky, tato strategie vede k politice multikulturalismu 
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- Strategie tavícího kotle: různé kultury přinášejí něco cenného, což se má rozpustit 

v kultuře, která neustále vzniká a přetváří se střetáváním kulturních společenství 

2. V oblasti sociální: 

- strategie sociálního vyloučení: segregace, omezený přístup ke zdrojům, které jsou 

potřebné pro participaci na sociálním, ekonomickém a politickém životě 

společnosti 

- strategie sociálního včleňování: rovné výchozí podmínky pro všechny 

3. V oblasti politické: 

- liberální pluralismus: princip rovných příležitostí, nerozlišování etnické příslušnosti 

- Strukturalismus: skupiny mají ve společnosti různé postavení, panuje ekonomická a 

sociální dominance konkrétních skupin 

4.2 Socializace 

Podle slovníku cizích slov je socializace „ 1. zespolečenštění, zestátnění, 2. proces 

osvojení jazyka, lidských forem, , norem chování, hodnot a mezilidských vztahů" 

(Slovník cizích slov, 1996, s. 313) 

Socializací je myšleno zapojení jedince do společnosti, jež mu umožňuje žít 

s ostatními jedinci, skupinami a institucemi v harmonických vztazích a také přispívat 

k prosperitě a pozitivnímu vývoji společnosti. Tento proces začíná v dětství a vrcholí 

v dospělosti, kdy se člověk stává plně odpovědným a produktivním občanem. 

4.3. Integrace a socializace romských dětí u nás 

U romských dětí je proces socializace v naší společnosti a v ní panujících 

podmínkách velmi problematický. Socializace neprobíhá optimálně ve školním 

prostředí, ale bohužel vázne i mimo vzdělávací a výchovné instituce. 

P. Navrátil považuje Romy v České republice za sociálně vyloučenou skupinu. 

„Sociální vyloučení je proces (nebo stav), který určité jednotlivce, rodiny, případně 

skupiny či celá lokální společenství (komunity) omezuje v přístupu ke zdrojům, které 

23 



jsou potřebné na participaci na sociálním, ekonomickém i politickém a občanském 

životě ve společnosti. Tento proces (stav) má mnoho příčin. Patří mezi ně chudoba, 

nízké příjmy, diskriminace, nízká míra vzdělanosti, zdevastované životní prostředí (tak 

typické pro slumy), často také etnická příslušnost. Prostřednictvím tohoto procesu jsou 

lidé odstřiženi na významnou periodu v životě od institucí a služeb, sociálních sítí a 

rozvojových příležitostí, které má k dispozici většina obyvatel ve společnosti." 

(Navrátil, P. a kol., 2003, s. 34) Autor uvádí, že sociální vyloučení Romů má široké 

příčiny historické, kulturní, ekonomické a zejména příčiny sociální povahy a nemůžeme 

je chápat jen jako důsledek osobních vlastností příslušníků romské komunity. 

Již dlouhou dobu se zabývá řada odborníků problematikou romské integrace, avšak 

dá se říct, že stále neexistuje celistvá koncepce přístupu a řešení této otázky. Mnohé 

instituce se snaží hledat způsoby pomoci a vytvářet lepší podmínky vedoucí 

k postupnému zlepšování situace Romů. Avšak jsou to jen dílčí kroky. Komplexní a 

úplné řešení, vytvoření systému zahrnujícího všechny oblasti a dosažení optimálních 

podmínek pro integraci Romů do naší společnosti bude ještě dlouhodobým procesem. 

Musí být vytvořen projekt, který by zabezpečil spolupráci a propojenost složek státních, 

samosprávných a občanských. Vše je organizačně i finančně velmi náročné. Důležité je 

také, aby koncepce integrace romských dětí nebyla nakonec jen záležitostí 

administrativní, ale aby Romové byly schopni nabízenou pomoc přijmout a dostatečně 

využít. 

Za zcela zásadní předpoklad vzestupu Romů a jejich integrace do společnosti je 

považováno vzdělání. Podle mého názoru jsou ale všechna současná řešení jakoby 

provizorní. Romské děti jsou ve škole stále určitým způsobem diskriminované a 

neúspěšné. Nejsou respektovány jejich etnické, kulturní, jazykové a psychologické 

odlišnosti. Romské děti jsou ovlivněny odlišnou kulturou a tradicemi, které mnozí 

učitelé ani neznají, a proto nedokáží odlišnost romského dítěte respektovat a alespoň 

částečně mu přizpůsobit podmínky ve škole. 

Romové mají celou řadu sociálních problémů, které hrají velkou roli. Jsou to 

například nezaměstnanost, zneužívání sociálních dávek, které dostávají na děti, k jiným 

účelům, pouliční kriminalita a zločinnost. Řada romských dětí končí v ústavech sociální 

péče. Mnozí Romové podléhají negativnímu vlivu médií, počítačovým hrám, drogám či 

propadají gamblerství. Přístup romských rodičů k dětem se časem velmi změnil. Dříve 
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tradiční rodina na dětech lpěla, dnes se matky svých dětí velmi často a snadno vzdávají, 

mnohé děti jsou týrány, naváděny ke krádežím či prostituci. Rodiči je beztrestně 

sabotována školní docházka, i když tak porušují zákon. Romská rodina má na dítě 

samozřejmě obrovský vliv. Často vázne komunikace mezi rodinou a školou, a to z obou 

stran. Romové pociťují k našim institucím nedůvěru, vzdělání pro ně také nestojí na 

hodnotovém žebříčku příliš vysoko, jejich postoj k němu je lhostejný nebo až negativní. 

Škola zase není schopna respektovat odlišný přístup Romů. Tento konflikt dítě velmi 

silně ovlivňuje. Romské dítě také doplácí na nízkou úroveň vzdělanosti svých rodičů a 

mnohé bohužel stále postrádá pozitivní vzory ve svém okolí. Mezi produkty romské 

kultury patří „malá vytrvalost dětí při překonávání překážek, rychlé opouštění cílů při 

neúspěchu, netrpělivost, slabá úmyslná pozornost, vznětlivost, spoléhání na ostatní, 

orientace převážně na okamžitý pozitivní prožitek." (Navrátil, S., Mattioli, J., 2000, s. 

12). Nepříznivý vliv na vzdělávání ve škole má také rychlejší biologické a sociální 

dospívání. Fáze dětství, která je nejpříznivějším obdobím pro učení, je předčasně 

ukončena. 

Dalším obrovským problémem je jazyková bariéra. Romské děti žijí v dvojjazyčném 

prostředí, školní prostředí jim však v tomto směru není přizpůsobeno. Romštinou, 

kterou komunikují se svou rodinou se ve škole nedomluví a znalosti češtiny jsou často 

na velmi nízké úrovni. Stává se také, že dítě neovládá ani jeden z těchto dvou jazyků 

pořádně. V období, kdy se začne intenzivně učit česky, je už většinou pozdě na to, aby 

se vyrovnalo vrstevníkům, protože už se nachází v další ontogenetické fázi a nedostihne 

tak většinou úrovně slovní zásoby ostatních dětí. Navíc doma není česká slovní zásoba 

nadále procvičována a prohlubována. Menší slovní zásoba dále brzdí vývoj kognitivní. 

5. ROMSKÉ DĚTI A INSTITUCIONÁLNÍ PŘEDŠKOLNÍ 

VÝCHOVA 

„Jedním z možných přístupů k odstranění nežádoucího stavu je posílení integrační 

funkce školského systému." (Navrátil, S., Mattioli, J., Krestová, J., in Melichar, J., 

2000, s.15) V úvodu chci říct, že je důležité si uvědomit, že nelze počítat jednostranně 
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s přizpůsobením se romských dětí našemu školskému systému. V procesu integrace to 

není ani žádoucí. Naopak náš systém musí být přizpůsoben těmto dětem. Musí být u nás 

vytvořena taková škola, která bude pro Romy přitažlivá, nebude budit strach či odpor, 

děti budou do ní chodit rády, rodiče je do ní budou chtít posílat. Škola bude schopná 

romské děti vychovávat s ohledem na jejich mentalitu a tradice a vzdělávat podle jejich 

možností, schopností a potřeb a bude přístupná všem. „Dítě nemůže vést současně dva 

životy a pokaždé, když překročí práh školy, zapomenout na svoje sociální cítění a 

kulturu a vstoupit do světa jiných." ( Balvín, J. Společně (Spolu s Romy k multikulturní 

výchově ve školství). Hnutí R, Ústí nad Labem - Brno 1997, s. 38 ) Systém vzdělávání 

Romů musí být úplný, provázaný, tedy zahrnovat všechny stupně škol a je nutné, aby se 

se socializací Romů začínalo již od jejich útlého dětského věku. Proto obrovskou roli 

hraje výchova předškolní, jež dává základ všemu dalšímu. 

5.1. Mateřská škola 

„V předškolním období romské dítě většinou vyrůstá živelně. Psychologická 

vyšetření při zjišťování školní zralosti podávají obraz nepřipravenosti na školní práci. 

Projevy dítěte nesou znaky pseudoretardace, která je výsledkem výchovné 

zanedbanosti." (Balvín, J.,1996, s. 43) Ideální přípravou na následný vstup do školy je 

práce s romskými dětmi v mateřské škole a spolupráce s jejich rodinou. Velkým 

problémem současnosti je, že jen malé procento romských dětí navštěvuje mateřské 

školy. Je to z velké části dáno změnami, které v posledních letech proběhly. Za 

komunistického režimu se za navštěvování mateřských škol neplatilo a bylo 

podporováno, aby je navštěvovaly všechny děti. Velkou roli hrál fakt, že bylo povinné 

zaměstnání a rodičům nezbývalo nic jiného, než děti do mateřské školy umístit. Dnes je 

pro mnohé Romy mateřská škola drahá, protože nepracují a pobírají sociální dávky. 

Když jsou doma, nevidí také potřebu děti do mateřské školy posílat. Tím se proto 

snižuje schopnost dětí adaptovat se později na školní prostředí. „I kdyby se rodiče dítěti 

věnovali, nikdy nemohou nahradit kolektiv dětí, soutěžení s nimi, přizpůsobení se, 

zvykání si na kolektiv, na učitelku, na cizí osoby. Když dítě nebude absolvovat 

mateřskou školu, ani přípravnou třídu, musí vše absolvovat při nástupu do první třídy, 
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místo toho, aby se od počátku soustřeďovalo na úkoly, které jsou na něj kladeny." 

(Melichar, J., 2000, s. 3) Velmi příznivé by proto bylo zvýšit počet romských dětí, které 

by pravidelně docházely do mateřské školy minimálně rok, ideálně však dva roky před 

vstupem do školy. 

Bohužel ale ani dnešní mateřské školy nejsou dostatečně připraveny na výchovu 

romských dětí. Podmínky v mateřské škole jsou často velmi odlišné od rodinného 

prostředí, ve kterém romské děti vyrůstají. Pedagogům, kteří ve školách působí, chybí 

většinou dostatečná příprava na práci s romskými dětmi, znalost problematiky, specifik 

romské kultury a mentality, jazyková příprava. Ani samotné vybavení škol není 

dostačující, chybí například knihy s romskými pohádkami, obrázkové pomůcky, které 

by byly dvojjazyčné a obrázky, na kterých by byly zobrazeni třeba i Romové, aby byla 

dětem usnadněna identifikace. 

Dalším problémem bývá také komunikace mezi mateřskou školou a rodiči, 

popřípadě celou romskou komunitou. Není nikdo, kdo by komunikaci zprostředkovával. 

Ideální by bylo, kdyby v mateřské škole, kterou navštěvují romské děti, byl zaměstnán 

romský pracovník, asistent či zde působil romský koordinátor. Vše však mnohdy vázne 

na nedostatku finančních prostředků. 

5.2. Mateřské školy pro romské děti 

V řadě měst, kde žije velké procento romských obyvatel, se objevily snahy zřizovat 

mateřské školy, které by byly určeny přímo romským dětem a které by splňovaly 

veškeré podmínky, ideální pro výchovu romských dětí. Tento způsob řešení romské 

problematiky se setkal s řadou přívrženců, ale objevila se také spousta hlasů proti. 

Pravdou je, že tyto mateřské školy přinášejí mnoho pozitivního na straně jedné, ale také 

jevy negativní na straně druhé. 

Výhodou je, že pokud je mateřská škola určena výhradně romským dětem, dají se 

jim plně přizpůsobit veškeré podmínky, režim, organizace činností, pomůcky, způsob 

komunikace, výběr kvalifikovaných zaměstnanců atd. Za velmi negativní považuji to, 

že romské děti jsou vychovávány odděleně, nemají možnost setkávat se s příslušníky 
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majority, vzájemně se poznávat a učit se tolerovat. Po vstupu do běžné školy se potom 

mohou setkat s problémy právě v komunikaci s ostatními dětmi či učiteli. 

Já sama jsem měla možnost před několika lety absolvovat praxi v mateřské škole pro 

romské děti v Prostějově. Tato zkušenost byla pro mě velmi zajímavá, proto bych se o 

ní ráda stručně zmínila. Škola vznikla v roce 1998 v těsné blízkosti romské kolonie, a to 

za kuriózních okolností. Romští rodiče přihlásili několik svých dětí do mateřské školy a 

reakce ostatních rodičů byla, že okamžitě odhlásili všechny ostatní děti. Ředitelka se 

proto rozhodla zřídit mateřskou školu určenou jen pro romské děti. Získala souhlas, 

nejprve škola fungovala jen na polodenní provoz, a po osvědčení se byl provoz 

prodloužen. Práce zde byla v porovnání s běžnými mateřskými školami značně 

specifická. Navštěvovaly ji děti pocházející z velmi mizerných sociálních podmínek. 

Děti, které do ní přišly neměly žádné hygienické návyky, některé děti vůbec nebyly 

zvyklé používat toaletu ani si mýt ruce. Potíže u nich vyvolávala pravidelná strava, na 

kterou dosud nebyly zvyklé. Problémem byla jazyková komunikace, protože děti 

neovládaly dobře češtinu ani romštinu. Těžké bylo přizpůsobit jim činnosti, vzhledem 

k jejich neschopnosti udržet déle pozornost musely být velice rozmanité a často se 

střídat, téměř nemožné bylo pro učitelky připravit si vše předem. Mnohé děti si neuměly 

vůbec hrát s hračkami, protože doma žádné neměly, největším problémem bylo držet 

pastelku a kreslit. U dětí se naplno projevoval jejich temperament, kázeňské problémy, 

výkyvy v chování, neschopnost přijmout a tolerovat autoritu, neschopnost se soustředit, 

časté bylo řešení problémů agresivitou či projevy naprosté bezradnosti dětí při řešení 

běžných problémů a překonávání překážek. Většina dětí měla také potíže s pravidelnou 

docházkou. A vyskytovala se celá řada dalších problémů i nepochopení ostatních 

obyvatel města. Vše bylo učitelkami řešeno a překonáváno jen velmi pomalu, krůček za 

krůčkem, až se jim konečně podařilo získat si přízeň Romů a vytvořit určité zázemí. 

Mateřská škola spolupracovala s logopedem a speciálním pedagogickým centrem. 

Snahou bylo předcházet dosud běžnému automatickému zařazování všech romských 

dětí do zvláštní školy. Myslím, že tato mateřská škola plnila vysoce záslužnou funkci 

v přípravě romských dětí na školu a jejich další život, byla alespoň určitou možností, 

jak Romům pomoci. Bohužel v současnosti již nefunguje, protože romská kolonie byla 

nedávno srovnána se zemí a Romové rozptýleni do okolních vesnic. 
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5.3. Přípravné třídy 

Přípravné třídy přinášejí v současnosti jednu z dalších možností předškolní 

institucionální výchovy romských dětí a jejich přípravy na vstup do základní školy. 

Začaly experimentálně vznikat v roce 1993, vletech 19993 - 1997 se zřizovaly bez 

statutu. 1. 9. 1999 vydalo MŠMT Statut pokusného ověřování přípravných tříd, který 

umožnil zřizovat přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí při 

základních, popřípadě zvláštních školách. Tyto třídy nejsou tedy určeny výhradně jen 

pro romské děti, ale ty je z 80 % navštěvují. Přípravné třídy měly být původně jen 

provizorním řešením. Podnět vznikl od samotných Romů, autorem projektu je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 1997 existovalo v České republice 

téměř 50 přípravných tříd, které navštěvovalo přes 630 dětí. V roce 2003 už jich bylo 

137 a na vstup do školy připravovaly 1824 dětí, převážně romských (39 % z celkového 

předpokládaného počtu romských dětí). Pro rok 2004 jsem našla dva lišící se údaje. 

Podle Rady pro záležitosti romské komunity bylo přípravných tříd 126 pro 1779, ČTK 

uvádí počet 140 pro více než 1820 dětí. „Tříd přibývá zejména ve městech, kde je větší 

koncentrace lidí ze sociálně slabšího prostředí, např. na severní Moravě." 

(www.romove.cz, ČTK 2004) 

Přípravné třídy jsou určeny pro děti od pěti let. Docházka není povinná, nelze 

postihnout rodiče, když tam dítě přestane chodit. Cílem je systematická příprava dětí 

k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu. Neučí se zde tedy látka 1. 

ročníku, ale jsou využívány zástupné aktivity. Vyučování probíhá zpravidla 20 hodin 

týdně. Rozvrh hodin není přesně určen a rozvržení aktivit vytváří učitelka podle 

potřeby, schopností, dispozic a aktuální pozornosti dětí. Děti nejsou klasifikovány, 

dostávají na konci roku slovní hodnocení. Navštěvování přípravného ročníku se 

nepočítá do povinné školní docházky. 

Hlavní formou práce je hra. Využívá se i dramatická výchova k rozvoji verbální 

komunikace. Součástí je výchova jazyková, rozumová, literární, hudební a tělesná se 

zacílením pobytu romského dítěte v kolektivu. „Přípravné třídy jsou zaměřeny 

především na snížení jazykového handicapu u romských dětí, který bývá často 

významnou příčinou školních neúspěchů. Začíná se však obvykle hygienickými návyky, 
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vytvářením časových představ, výchovou k pořádku a zodpovědnosti, pomalu se 

přechází k didaktickým a konstruktivním hrám, které mají pomoci rozvíjet logické 

myšlení. Učivo obsahuje vedení ke správné výslovnosti, memorování pohádek, tvoření 

vět k obrázkům, cvičení k rozeznávání barev." (Kvačková, R., in Balvín, J. a kol., 1996) 

Při realizaci činností může napomáhat romský asistent. Jeho funkci stanoví ředitel 

školy. Asistent musí být starší 18i let, mít dokončené alespoň základní vzdělání, být 

trestně bezúhonný, absolvovat 40 náslechových hodin a akreditovaný kurz 

pedagogického minima v délce 10 dní. Romský asistent může usnadnit žákům 

aklimatizaci na školní prostředí, pomáhá učiteli, zprostředkovává komunikaci s rodiči a 

romskou komunitou. 

Kvůli zřizování přípravných tříd byly vedeny spory mezi učiteli základních a 

mateřských škol. Mělo být preferováno zřizování při základních školách, protože dítě 

poznává školu, kterou bude navštěvovat a adaptuje se na prostředí. To vyvolávalo 

nesouhlas pedagogů mateřských škol, protože podle nich je ideální jejich prostředí, 

které je přizpůsobeno soustavné předškolní výchově. Také prostředí základní školy je 

podle některých příliš neosobní. 

„Efektivita přípravných ročníků byla šetřena za čtyři školní roky - 1999/2000, 

2000/2001 a 2002/2003. V těchto letech navštěvovalo přípravné ročníky při základních 

školách celkem 1993 žáků, ze kterých postoupilo do prvního ročníku základní školy 

1779 žáků, zatímco jen 64 žáků postoupilo do prvního ročníku zvláštní školy (zbývající 

žáci pokračovali dále druhý rok v přípravném ročníku). Do přípravných ročníků při 

zvláštních školách chodilo ve sledovaných letech 1315 dětí, , z nich postoupilo do 

prvního ročníku základní školy 645 dětí a do prvního ročníku zvláštní školy 251 dětí, 

ostatní pokračovaly v přípravné třídě. Do přípravných ročníků při mateřských školách 

chodilo ve sledovaných letech 360 dětí, z nich postoupilo do prvního ročníku základní 

školy 329 a do prvního ročníku zvláštní školy 10 dětí. Považujeme-li za úspěch to, že 

děti po přípravné třídě pokračují v první třídě základní školy, pak můžeme shrnout, že 

přípravné třídy při základních školách byly úspěšné v 89 %, přípravné třídy při 

zvláštních školách byly úspěšné jen v 49 % a přípravné třídy při mateřských školách 

v 92 %. Úspěšnost mateřských škol možno připsat tomu, že učitelky mateřských škol 

jsou nejlépe připraveny na práci s dětmi této věkové kategorie (ale je třeba vzít v úvahu, 

že počet dětí byl malý). Neúspěšnost zvláštních škol pak jistě souvisí i s tím, že rodiče 
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projevili přání, aby dítě nadále navštěvovalo školu, kde si již zvyklo. Závěry 

Monitoringu efektivity přípravných ročníků jsou jednoznačné: 

• romské děti mají specifické problémy ve škole 

• přípravné ročníky jsou efektivní. 

• absolventům přípravných ročníků se ve škole daří lépe 

• zřizování přípravných ročníků při zvláštních školách je nevhodné 

• přípravné ročníky nejsou zřizovány v dostatečném množství." (Rada pro záležitosti 

romské komunity, 2004, s. 7 ) 

Kolem přípravných tříd byla řada nevyřešených otázek, například, zda vytvořit 

společné osnovy či ne, nebo sjednotit dokumentaci, různé tiskoviny atd. Při hodnocení 

experimentu přípravných tříd lze najít samozřejmě mnoho pozitivního i negativního. 

Tím pozitivním je, že díky přípravným třídám více dětí nastoupí do základních škol a 

romské děti jsou potom i úspěšné na začátku školní docházky. Jako negativní byla při 

hodnocení experimentu shledána špatná docházka, nezájem rodičů, v některých třídách 

dokonce podprůměrná práce pedagogů, učení podle osnov 1. ročníku, orientace na 

výkon a známkování, což je v tomto případě nežádoucí. Mnohé třídy také navštěvují 

děti, které nepocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, a tento projekt pro 

ně tedy není určen. 

Pokusné ověřování probíhalo od 1. 9. 1997 do 30. 6. 2000. Po vyhodnocení 

umožňuje nyní MŠMT ve zřizování přípravných tříd pokračovat. Podle metodického 

pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke zřizování přípravných tříd 

pro děti se sociálním znevýhodněním na k ustanovení funkce vychovatele - asistenta 

učitele mohou být tyto třídy počínaje školním rokem 2000/2001 zřizovány za těchto 

podmínek: 

- Za děti se sociálním znevýhodněním se považují děti z rodinného prostředí s nízkým 

sociálně-ekonomickým postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy, azylanti a 

účastníci řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního zákona ( 

například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

uzemi ČR). 

- Přípravnou třídu může zřídit ředitel základní školy, mateřské školy, výjimečně 

speciální školy se souhlasem zřizovatele a orgánu kraje v přenesené působnosti od 1. 

ledna 2001. 
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- Přípravná třída může být zřízena při počtu nejméně deset a nejvíce patnáct žáků. 

Výjimky z minimálního a maximálního počtu žáků schvaluje od 1. ledna 2001 

zřizovatel a orgán kraje v přenesené působnosti. V případě, že počet docházejících dětí 

klesne pod sedm, přípravná třída se ruší. 

- Do přípravné třídy jsou zařazovány děti, kterým byl udělen odklad povinné školní 

docházky a u kterých je předpoklad, že toto zařízení vyrovná jejich vývoj. Do přípravné 

třídy jsou zařazeny výjimečně děti pětileté. 

- Příprava na plnění povinné školní docházky se řídí metodickým materiálem Přípravná 

třída - výchovný a vzdělávací program pro děti ze sociálně znevýhodněného 

sociokulturního prostředí. 

- V přípravné třídě pracuje s dětmi učitel příslušné školy. 

- Ředitel školy určí učitele, který zpravidla pro každé dítě vypracuje individuální 

vzdělávací program. Při jeho vypracování postupuje obdobně jako při zpracování 

individuálního vzdělávacího programu pro děti se zdravotním postižením ( Metodický 

pokyn MŠMT, č. j. 25 484/2000-22 ) 

Pro zajímavost a upřesnění představy o přípravných ročnících zde cituji hlavní 

úkoly, které si ve svých začátcích stanovila základní škola v Chánově. „Z 

nepřipravenosti romských dětí v Chánově pro vstup do školy se odvíjely a postupně 

rozvíjely podle našich zkušeností tyto zápory: 

- snížené sebevědomí a schopnost se realizovat, 

- lhostejný nebo záporný postoj ke vzdělání ze strany žáků i rodičů, 

- narůstání kázeňských problémů a postupně kriminality, 

- narůstání neomluvené absence s přibývajícím věkem, 

- absence kladných vzorů, 

- nezájem pokračovat v dalším vzdělávání, 

- nedostatky v zapojení do života ( narušení kontinuity životní dráhy ) 

Z této situace jsme vycházeli při stanovení hlavních úkolů přípravných ročníků: 

- vypěstovat hygienické návyky a sociální cítění, 

- rozvoj pozornosti, úkolové zaměřenosti, trpělivosti a vytrvalosti, 

- rozvoj individuální české slovní zásoby a vyjadřovacích schopností v češtině, 

- logopedická příprava, 

32 



- rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, 

- rozvoj zrakové percepce, 

- analyticko - syntetické procesy, 

- rozvoj matematických představ, 

- základní orientace přírodovědná a zeměpisná, 

- rozvoj a prohlubování pohybových schopností, smyslu pro rytmus, 

- mravní a morálni výchova, láska k bližnímu." (Plutinská, E. in: Balvín, J. a kol., 1996, 

s. 18) 

5.3.1. Přípravná třída při ZŠ Grafické v Praze 

V současné době funguje v České republice celá řada přípravných tříd v mnoha 

městech. Školy s vyšším procentuelním zastoupením romských žáků z celé republiky 

jsou sdružovány v občanském sdružení s názvem Liga komunitních škol. Toto sdružení 

vytváří koncepci vzdělávání romských dětí, pořádá výměnné pobyty učitelů a romských 

asistentů a další akce, spolupracuje s nadacemi OSFP, obecně prospěšnou organizací 

Nová škola Humanita a vládními institucemi. 

Já jsem si ke své praxi vybrala základní školu Grafickou 1060/13 v Praze 5 

Smíchově. Vzhledem k mým dosavadním zkušenostem ve školství, na běžné základní 

škole, v mateřské škole i škole určené speciálně pro romské děti, bylo pro mě nesmírně 

přínosné mít šanci seznámit se s dalším typem výchovně - vzdělávací instituce. Cenná 

pro mě byla možnost srovnání různých prostředí, specifik, přístupů, metod práce, 

rozmanitých problémů a způsobů jejich řešení či dosažených výsledků. 

Základní škola Grafická je malá škola se stoletou tradicí ( v roce 2002 slavila 100. 

výročí svého založení). Průměrněji navštěvuje asi 200 žáků různých národností a etnik. 

Je to komunitní škola s výrazným zastoupením žáků ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. Školu navštěvuje 70 % Romů, 5 % cizinců, integrovaných dětí je 17,5 % a 

jsou zde i děti s nižším průměrem nadání. Škola pracuje podle vzdělávacího programu 

Základní škola a u žáků se specifickými poruchami učení je vypracováván individuální 

program. Paní ředitelka byla do své školy ochotna přijmout i děti ze zvláštní školy, 

které se údajně bez problémů zařadily. Klade důraz na výchovu k toleranci, 

respektování se a multikulturní výchovu. „Jaká má být škola sama o sobě? Měla by 

respektovat zvláštnosti a potřeby spádové oblasti školy, vytvářet školu jako středisko 
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vzdělávání v regionu jejího působení (romská komunita), kde žákům českým, romským 

či jiných národností dostane kromě vzdělání i manuální zručnosti a multikulturní 

výchovy." (www.zsgraficka.cz). Škola má své poradenské pracoviště, zajišťuje péči 

logopéda, psycholožky a speciálního pedagoga z pedagogicko - psychologické poradny. 

Dětem se také snaží nabídnout pestrou škálu zájmových činností, mimo jiné i romský 

folklor, tanec, hudební skupinu. Škola se snaží úzce spolupracovat s rodiči, zvýšit jejich 

zájem o dění a zapojit je do činností a akcí, které pořádá. Kromě třídních schůzek a 

konzultací se účastní různých besed, u malých dětí společných výletů, je jim umožněno 

přijít se podívat na své dítě přímo do vyučovací hodiny, funguje Klub rodičů. Navíc 

škola kromě individuálního doučování žáků pořádá kurzy praktické češtiny pro 

negramotné dospělé a kurzy počítačové gramotnosti pro dospělé. Spolupracuje také 

s dalšími školami podobného typu, například s FZŠ Havlíčkovo náměstí v Praze, a 

s neziskovými organizacemi. 

Zkušenosti s integrací jsou údajně dobré a právě integrace dětí ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí se stala hlavní náplní koncepce školy. Pro tyto děti jsou 

zavedeny redukované osnovy podle jejich schopností a používány přiměřené a vhodné 

metody práce. Práce je však velmi zdlouhavá, a tak potěší i dílčí úspěchy, například 

když se žáci dostanou na střední školu, což se třeba v loňském roce podařilo třem 

dětem. Aktuálním problémem současnosti je přistěhovávání slovenských Romů, a tak 

škola musí řešit kromě jazykové výchovy v češtině a romštině ještě vyřešit, co se 

slovenštinou. 

Na škole pracují tři romští asistenti, jeden v přípravné třídě, další je určen podle 

potřeby pro celý 1. stupeň, nejvíce je většinou potřeba v 1. ročníku, a třetí v otevřeném 

klubu. 

Přípravná třída funguje na škole už osm let, tedy od školního roku 1998/1999. Od 

počátku zde působí stále stejná učitelka, paní Eva. Košanová, která také zpracovávala 

vlastní osnovy (které musí být letos znovu zpracovány, a to podle Rámcového 

vzdělávacího programu). V průběhu roku pracuje s dětmi podle měsíčních plánů, které 

jsou obdobné jako v mateřské škole, zahrnují stejné oblasti výchovy (například 

jazykové, rozumové atd ), cíle a úkoly. 

S přípravnou třídou úzce spolupracuje psycholožka. Jednou ročně musí děti projít 

komplexním vyšetřením pomocí testů, například na zrakové a sluchové rozlišování, 
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grafomotoriku, paměť atd. Jedenkrát za čtrnáct dní navštěvuje třídu logopéd (dříve to 

bylo každý týden) a individuálně pracuje s dětmi na nápravě řečových vad, které jsou 

patrné u všech dětí. 

V letošním školním roce 2005/2006 navštěvuje přípravnou třídu patnáct dětí, čtyři 

nastoupily po odkladu školní docházky, dvě dívky sem byly vráceny z prvního ročníku. 

U jedné dívky je zažádáno o dvojnásobný odklad. Všechny děti pocházejí z podobných 

sociálních poměrů, z početných rodin. Děti mohou do třídy nastoupit kdykoliv 

v průběhu školního roku, když dosáhnou odpovídajícího věku pěti let. 

Režim dne je podobný režimu mateřské školy: 

7,45 - 8,15 scházení dětí 

8,15 - 8,45 ranní hry, individuální práce 

8,45 - 8,55 přestávka, příprava na zaměstnání 

8,55 - 9,00 WC, hygienické návyky 

9,00 - 9,40 rozcvička, zaměstnání 

9,40 - 10,05 svačina, WC, hygienické návyky 

10,05 - 11,00 pobyt venku (v zimním období od 11,00) 

11,00 - 11,45 druhé zaměstnání - grafomotorická cvičení, opakování, shrnutí celého 

dne 

Přestože je přípravná třída umístěna v přízemí budovy základní školy, navozuje 

atmosféru mateřské školy. Poněkud stísněný prostor je řešen patrem na hraní, dole jsou 

dva kulaté stolky, u nichž se děti věnují zaměstnáním. Základní škola je připomínána 

zvoněním, podle kterého se ale činnosti v přípravné třídě neřídí, děti se je pouze naučí 

vnímat jako součást školy. První třídu trochu připomíná to, že děti mají své notýsky, 

kam jim učitelka dává hvězdičky nebo razítka za dobře splněnou práci, velmi výjimečně 

i jedničky. Každý den také děti dostávají domácí úkol, což je většinou nějaké 

grafomotorické cvičení. Podle učitelky si tak děti i jejich rodiče zvyknou na plnění 

určitých povinností. Denně také učitelka zapisuje do třídní knihy, která je stejná jako na 

1. stupni, jen trochu upravená. Každý pátek navštěvují děti ve škole keramickou dílnu, 

což vidím jako velký přínos, protože modelování a práce s hlínou příznivě působí na 

jemnou motoriku, rozvíjí představivost, fantazii, umělecké cítění a umožňuje příjemný 

prožitek. Při kreslení, cvicích a psaní je používán trojhranný program. 
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Podle toho, co jsem tady mohla vidět, mají v současnosti přípravné třídy určitě 

obrovský význam. Děti měly vždy velký zájem o činnosti. Rychle si osvojily 

hygienické návyky, slušné chování, naučily se respektovat autoritu, režim a pravidla. 

Velkou výhodou je přítomnost romské asistentky, jež umožňuje při nízkém počtu dětí 

ve třídě individuální práci a přístup. Jako další pozitivum vidím, že je umožněno dětem, 

které nezvládají práci v první třídě, vrátit se do přípravné třídy. Protože třídu znají a je 

v budově školy, není to pro ně takový šok, jako kdyby musely přejít na zvláštní školu 

nebo se vrátit do mateřské školy. Při práci odborníků jsou děti dobře připravovány na 

školu a jsou včas podchyceny problémy jazykové a jiné. Paní učitelka mi potvrdila, že 

snad jediným větším záporem jsou potíže s docházkou. 

5.4. Optimální model 

V této kapitole se chci pokusit o nastínění optimálního modelu předškolní výchovy 

romských dětí. Vycházím z dostupné literatury, ze svých vlastních zkušeností, výsledků 

svého pozorování a šetření a opírám se o svůj vlastní názor na danou problematiku. 

Domnívám se, že nutným začátkem je propojení mnoha složek, jichž se 

problematika integrace romských dětí v předškolních výchovně - vzdělávacích 

zařízeních dotýká. V první řadě je nutné vytvoření celistvé koncepce integrace a 

systémového řešení. Je nutná příprava odpovídající legislativy, právních a sociálních 

úprav, jež vyžadují spoustu odborné a nákladné práce. 

Zatím bych doporučila pokračovat v působení pedagogů na romské děti 

v přípravných ročnících, jež se v určitých směrech osvědčuje. Měli by v nich pracovat 

zkušení speciální pedagogové (což bohužel v současnosti nefunguje všude) a romští 

asistenti a snažit se usnadňovat romským dětem následný vstup do školy. Ale toto 

řešení považuji pouze za dočasné. Budoucnost nevidím v separaci romských dětí. 

Romské děti by podle mého názoru měly být vychovávány v předškolním věku 

v mateřských školách běžného typu. Vždyť právě učitelky mateřských škol by měly být 

nejlépe připraveny na práci s dětmi předškolního věku. Jenže aby to bylo možné, je 

potřeba mnoha změn, úprav a vytvoření takového prostředí, jež by bylo na výchovu 
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romské minority vhodné a připravené. Za nezbytnou považuji speciální přípravu 

pedagogů, kteří musí být seznámeni s romskou kulturou, historií, jazykem, mentalitou a 

být připraveni využít rozmanitých metod práce s romskými dětmi a přistupovat k nim 

individuálně. Řešením je dostatečné vzdělávání v rámci studia na vysokých školách, 

postgraduální studium, doškolování pedagogů atd. Jako vhodné bych viděla také snížení 

počtu dětí ve třídách mateřských škol, které navštěvují romské děti, a to vzhledem 

k jejich mentalitě a temperamentu a nutnosti individuálního přístupu, jež je při velkém 

množství žáků takřka nemožný. 

Je třeba, aby mateřské školy byly přístupné všem dětem bez rozdílu. Podle mého 

názoru by měla být povinná alespoň jednoletá docházka do mateřské školy před 

nástupem do školy základní. Aby to bylo umožněno všem dětem, asi by bylo ideální, 

kdyby byl tento jeden rok bezplatný nebo by byla potřebným případům poskytnuta 

kompenzace pomocí sociální dávky, jež by ale nesměla být zneužitelná k něčemu 

jinému. Řešení této otázky však leží v rukou odborníků a příslušných legislativních a 

ekonomických úpravách. 

Mateřské školy, které navštěvují romské děti, by měly mít k dispozici romského 

asistenta, který usnadní komunikaci s romskou rodinou a komunitou. Bude mít za úkol 

vyhledávat děti příslušného předškolního věku a vést romské rodiče k tomu, aby své 

děti do mateřské školy přihlásili. Během roku bude také dohlížet na docházku dětí 

přímým působením na rodiče. Romský asistent také může být pro děti velmi vhodným 

kladným vzorem. 

Také prostředí těchto mateřských škol by mělo být dostatečně přizpůsobeno 

romským dětem. Měly by být k dispozici vhodné pomůcky, například knihy romských 

pohádek, dvojjazyčné pomůcky, obrázky a média s romskou hudbou. 

Mateřské školy by měly také intenzivně spolupracovat se speciálními centry, 

pedagogicko - psychologickými poradnami a logopedy, aby včas podchytily děti 

s nějakými problémy a handicapy a snažily se tyto potíže zvládnout a odstranit ještě 

před nástupem do školy. Velmi důležitou součástí činností v mateřských školách musí 

být jednoznačně dostatečná jazyková výchova. 

V oblastech s větší koncentrací romského obyvatelstva by měl pracovat někdo, 

popřípadě tým, který by spolupracoval s romskou komunitou a vyhledával rodiny 

s dětmi předškolního věku. Šířil by osvětu, informoval o možnostech předškolní 
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institucionální výchovy a jejích výhodách. Navíc by měl za úkol pořádání různých 

kulturních akcí a programů, propagujících a přibližujících romskou kulturu. 

6. PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES INTEGRACE 

Proces integrace romských dětí je ovlivněn řadou faktorů, které na něj působí 

pozitivně i negativně. Proto, aby integrace mohla plně a správně probíhat, musí být 

splněna řada podmínek. Obecně by se podmínky daly rozdělit na vnější, které by 

zahrnovaly prostředí, a to prostředí ekonomické, politické, sociální a geografické. 

Podmínky ekonomické jsou hlavně vázány na ekonomickou situaci státu, který 

financuje školství, ale také na ekonomickou situaci romské rodiny, jejíž dítě do procesu 

integrace vstupuje. Podmínky sociální či psychosociální znamenají například vliv 

rodiny, komunity, konflikt majorita - minorita atd. Podmínky právní a politické 

zahrnují příslušnou legislativu, potřebné zákony a vyhlášky. Geografické podmínky 

budou odlišné v různých částech naší země a budou souviset i s rozmístěním romského 

obyvatelstva a jeho procentuálním zastoupením v dané oblasti. 

Do vnitřních podmínek je možné zařadit podmínky psychologické, tedy různé 

postoje, vztahy atd., dále biologické, například vzhled1, a také důsledky vlivu 

společnosti, například vnitřní hodnotový systém, normy, pravidla chování atd. 

Obrovský vliv má výchova, sebevýchova a záměrné pedagogické působení. 

Aby však mohla probíhat integrace ve výchovně vzdělávacích institucích, musí být 

nejprve Romové integrováni do naší společnosti. „Jednou ze základních podmínek 

odstranění společenské nerovnosti Romů je změna filozofie školského systému, který je 

povinen akceptovat ve výchovně - vzdělávacím procesu přítomnost romských dětí 

s jejich etnickou, kulturní a sociální odlišností. Mimořádného významu nabývá 

odpovědnost školy za kvalitu výchovné složky vzdělávacího procesu s cílem připravit 

romské dítě k plnohodnotnému občanství a pozitivní emancipaci při současném úsilí o 

cílevědomou orientaci všech dětí k tolerantnímu soužití." (Balvín, J.,1996, s. 31-32) 

1 Právě kvůli vzhledu odlišného od majority jsou Romové terčem rasistických a xenofobiích útoků 
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V této kapitole chci podrobněji rozebrat některé zcela konkrétní faktory, jak už 

z oblasti kulturní, sociální, politické či dalších, které působí na romské dítě a které 

mohou silně ovlivnit proces integrace. Je důležité znát problematiku, počítat s těmito 

faktory, které mohou působit pozitivně i negativně, a popřípadě dokázat těchto faktorů 

využít ve prospěch dětí a dokázat podle nich také přizpůsobit podmínky ve škole 

romskému dítěti. 

6.1. Romský jazyk 

Romský jazyk patří do skupiny indoevropských jazyků. Romština je nejednotná díky 

územním přesunům. Zahrnuje slova původní, indického původu a slova přejatá dávno, 

například z jazyků íránských, arménštiny, řečtiny, která se objevují ve všech romských 

dialektech. Dále se skládá ze slov přejatých asi z třinácti různých jazyků národů, přes 

jejichž území Romové putovali, když opustili území Malé Asie. Tato slova označují to, 

co bylo Romům do té doby neznámé. Tato slovní zásoba je nestálá a je nahrazována 

slovy nového kontaktního jazyka, tedy neologismy z jazyka země, ve které Romové žijí 

v současnosti. U nás se dnes můžeme setkat nejvíce s dialektem slovenským, dále 

z poměrně malé části s maďarským a olašským. Po 2. světové válce skoro vymizela 

romština česká a německá. Výslovnost romštiny je fonetická. Obsahuje aspirované 

hlásky kh, ph, th, čh, aspirace je významotvorná. Dále zahrnuje hlásky dž a měkké 1, má 

osm slovních druhů, rod mužský a ženský, číslo jednotné a množné. Skloňování se liší 

podle toho, zda jde o slova původní nebo přejatá. Slovesa se obdobně jako v češtině 

časují pomocí obměny koncovek. Přídavná jména se skloňují podobně jako v češtině. 

Dodnes neexistuje spisovná podoba romštiny. Důležitým počinem v této oblasti bylo 

například vydání Romsko - českého a česko - romského kapesního slovníku 

kolektivem autorů v čele s M. Hůbschmannovou. 

Romové svůj jazyk využívají stále méně. Mnozí romštinu umí už jen pasivně a 

špatně. Často plní romština funkci argotu, aby jim příslušníci majority nerozuměli. 

Členové řady romských domácností údajně mezi sebou romsky vůbec nekomunikují. 

Jazyková bariéra musí být překonávána zejména v předškolním věku dětí, před 

nástupem do školy. Komunikační schopnosti jsou ovlivňovány nesprávnými 
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jazykovými a řečovými vlivy, ve kterých romské dítě vyrůstá. Předškolní řečová 

výchova romského dítěte by měla probíhat v jeho mateřštině a vedle toho také v češtině. 

Právě v předškolním věku se individuální slovní zásoba mění jak kvantitativně, tak se 

prohlubuje i její kvalita a upřesňuje se význam jednotlivých významů. Nedostatečná 

česká slovní zásoba působí potom ve školním věku obrovské bariéry, které mohou být 

mylně pokládány za nižší inteligenční kapacitu. 

Přestože zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v § 6 

stanovuje, že podle místních potřeb a podmínek u předškolních zařízení, škol a 

školských zařízení zabezpečuje školský úřad vyučování v jiném jazyce než v českém, 

není toto ani v místech s velkou koncentrací romského obyvatelstva umožněno. 

V předškolních zařízeních, které navštěvují romské děti, by měl být přítomen někdo, 

například romský asistent, kdo dětem usnadní komunikaci s pedagogem a ostatními 

dětmi a umožní dítěti komunikaci v jeho mateřském jazyce. Současně tedy bude dítěti 

romsky mluvící dospělý umožňovat rozvoj zásoby romského jazyka v jiném než 

rodinném prostředí. Jazyková výchova v romštině a v češtině by měla být součástí 

všech činností. Také ostatní děti v tomto věku můžeme vést nenásilně k toleranci a třeba 

i k osvojení některých romských slov, které slyší v běžném každodenním kontaktu 

s romským dítětem a pedagogickým asistentem. Pro upevňování romštiny je možné 

využít například poslechu romské hudby, tance, popřípadě naučení se nějaké jednodušší 

romské písničky. Je nutné v předškolních zařízeních pomoci romskému dítěti 

překonávat překážky v komunikaci s příslušníky majoritní společnosti a připravovat jej 

tak nejen na vstup do školy, ale i na celý jeho další život. 

6.2. Romská rodina 

Důležité je uvědomit si, že rodina silně ovlivňuje dítě a nelze ji z procesu integrace 

vyloučit. Romské dítě se často pohybuje uprostřed konfliktu mezi rodinou a školou. 

V první řadě je nutné, aby škola a rodina navázaly kontakt a spolupracovaly. „ To, že na 

děti je nutno pohlížet v kontextu s jejich rodinou..., platí ještě ve významnější podobě u 

romských dětí. Spolupráce s rodinou, citlivé začleňování do práce školy, otevřený 

přístup je jeden ze základních předpokladů úspěchu žáka ve škole. Škola, která je 
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v romském prostředí izolována od rodiny, nebo se dostane dokonce do permanentního 

nepřátelského vztahu, je ve svých důsledcích málo úspěšná. Platí to i o osobnosti učitele 

a jeho autoritě mezi romskou komunitou." (Balvín, J., 1996, s. 29) Proto je také potřeba, 

abychom byli schopni přijmout to, že romská rodina funguje jinak než naše tradiční 

rodina. Vychází z jiných tradic, upřednostňuje jiné hodnoty a jiný způsob výchovného 

působení. 

V tradiční romské patriarchální rodině byl nositelem prestiže rodiny muž, byl její 

hlavou a měl rozhodující slovo. Zena byla nositelkou a udržovatelkou tradic. Měla za 

úkol zabezpečit každodenní potřeby, obživu a výchovu dětí. V romské rodině však 

nebyl zvláštní dětský svět, chlapci od dětství pracovali s otcem, dívky s matkou a ještě 

měly na starost výchovu mladších sourozenců. Romské rodiny byly mnohem početnější 

než naše, typické bylo také soužití několika generací. Nejvyšší hodnotou byli staří lidé. 

Důležitá byla rodinná soudržnost. Typický pro Romy je důraz na současnost, 

budoucnost pro ně nemá přílišný význam. 

Dnes prochází romská rodina velkými změnami. Užší rodiny žijí samostatně, 

vymaňují se z pevných rodových svazků. Mladé rodiny jsou založeny na jiném 

hodnotovém základu a žijí společně s neromským obyvatelstvem. Stabilita rodin je také 

narušována dlouhodobější nepřítomností mužů, a to z důvodu pobytu ve vazbě či 

výkonu trestu. Dále je ohrožována vyšší mírou nemocnosti a úmrtnosti než u našeho 

většinového obyvatelstva. 

Pochopení fungování romské rodiny nás může vést k pochopení postojů romských 

rodičů a jejich dětí. Můžeme se tak například dopátrat důvodu časté nepřítomnosti dětí 

ve škole (bezvýznamnost budoucnosti, tedy i vzdělání, nebo povinnost dívek starat se o 

mladší sourozence) či nerespektování autority učitelky (větší úcta k mužům a starším 

lidem). Rodinná výchova nedává romským dětem takový základ, jaký se předpokládá u 

dětí při vstupu do první třídy. Romské děti také těžko chápou, že mají pracovat ve škole 

samostatně, protože v romské rodině se každý problém řeší společně. Romským dětem, 

které nenavštěvují mateřskou školu také často chybí zkušenost s knihou, hračkami, 

stavebnicemi, tužkou, pastelkami a papírem, protože rozvoji v tomto směru se doma 

nikdo nevěnuje. 

Pro dobrý průběh integrace je nezbytné navázání kontaktu školy s rodinou, získání 

důvěry. Je potřeba prohlubovat metodiku práce s romskou rodinou. Pomoci může 
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romský asistent, řada romských iniciativ a sdružení, pořádání různých školních a 

kulturních akcí, zapojení romských rodičů do školní práce. 

6.3. Vzdělání 

Vzdělání považuji za jeden ze základních pilířů společnosti, a tedy i jeden 

z nevýznamnějších prostředků integrace a osvěty. „Vzdělání je možno bez váhání 

pokládat za zcela rozhodující předpoklad vzestupu romského etnika a jeho integrace do 

společnosti. Je třeba zaměřit vzdělání a výchovu na celou generaci - na děti od narození 

přes mateřské školy, základní školní vzdělání, střední a vysoké školy." (Holomek, K. in: 

Balvín, J. a kol., 1997 , s. 67) Na zvýšení úrovně vzdělanosti závisí i zlepšení postavení 

na trhu práce díky lepší kvalifikaci. 

Pokud chceme dosáhnout nějakých změn v oblasti našeho školství, vzdělávání a 

výchově romských dětí, stojí na prvním místě vzdělávání a příprava pedagogů. Je nutné, 

aby měli budoucí učitelé a vychovatelé možnost se při přípravě na své povolání na 

vysoké škole seznámit alespoň se základní romskou problematikou, historií a kulturou. 

Výhodou by také bylo organizování různých tematických kurzů nebo kurzů romštiny 

pro ty, kteří již s romskými dětmi pracují, nebo příslušného postgraduálního studia. 

Důležitá je také spolupráce mezi pedagogy pracujícími s romskými dětmi, jejich 

setkávání, sdělování si poznatků z praxe, společné řešení problémů a hledání dalších 

možností a cest v oblasti institucionální i mimoškolní oblasti výchovy a vzdělávání 

romských dětí. 

U romského obyvatelstva je nutné docílit vyšší úrovně vzdělanosti. Je třeba začít 

s výchovou již v předškolním věku a dosáhnout toho, aby méně romských dětí 

nastupovalo na zvláštní školy. Tím se zvýší možnost jejich dalšího vzdělávání. Dobré je 

také vzdělávání dospělých, zvyšování jejich kvalifikace a tím i postupná změna 

společenského postavení Romů a zvyšování jejich společenské prestiže. Pro děti je 

nutné mít kladné vzory ve svých rodičích a svém okolí. 

Roli hraje také vzdělávání i v mimoškolní oblasti, tedy prostřednictvím médií, 

literatury a různých kulturních akcí. 
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6.4. Vztah Romů k českým výchovně - vzdělávacím institucím 

Aby mohla integrace romských dětí fungovat, musí Romové získat k našim 

výchovně - vzdělávacím institucím důvěru a nesmí být pro ně cizí. Dá se říct, že 

Romové našim školám stále příliš nedůvěřují. Jsou jimi chápány jako „bílé" a někteří 

v nich mohou vidět dokonce i nebezpečí. Škola často nebývá pro romské dítě místem 

přátelským. Díky své odlišnosti bývá romské dítě vydělováno z přirozeného dětského 

kolektivu. Ke všemu přispívá i jednotný pedagogický přístup některých pedagogů, kteří 

nepřihlížejí k individuálním zvláštnostem romských dětí, což vede ke konfliktnosti 

vzájemných vztahů. 

Vzdělání stojí v našem hodnotovém žebříčku velmi vysoko. Není tomu však stejně u 

Romů. Pro ně nemá přílišný význam. Řada Romů neumí ani v dnešní době pořádně číst 

a psát. Rodiče nepokládají za nutné zajištění pravidelné docházky do školy. Nedokážou 

ani pomoci svým dětem se zvládnutím učiva, protože často sami prošli jen zvláštní 

školou. Obrovským handicapem je pro děti domácí prostředí, jež není přizpůsobeno na 

učení a přípravu do školy, děti nemívají svůj vlastní koutek, který by k tomu sloužil. 

Zde musím znovu poukázat na obrovský význam předškolní výchovy. Děti, které 

neprojdou mateřskou školou, mohou mít problém se začleněním do dětského kolektivu. 

Mnohdy proto také nepřijdou do osobního kontaktu s jinými dospělými, než romskými, 

což může vést k problémům s přijmutím autority českého učitele a k potížím ve 

vzájemné komunikaci. Správné působení pedagogů v mateřské škole velmi napomáhá 

budování lepšího vztahu mezi Romy a našimi školskými institucemi 

6.5 Multikulturní výchova 

V současnosti, kdy v České republice žijí příslušníci mnoha národností a rozdílných 

kultur, se stále více mluví o potřebě multikulturní výchovy. Důležitá je propagace. 

V první řadě pedagogové a budoucí učitelé, ale i všichni ostatní občané, by se měli učit 

toleranci, mít možnost seznamovat se s jinými kulturami, získávat o nich objektivní 

informace a učit se i chápat roli našeho vlastního národa v kontextu kultur celého světa. 

Zvláště učitelé mají nejednoduchou pozici, musí být schopni při vykonávání své profese 
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identifikovat diskriminaci žáků z národnostních menšin, a také ji umět zmírňovat, 

popřípadě jí svým působením i zcela předcházet. 

Je potřeba dosáhnout toho, aby již naše mateřská škola byla multikulturní, zvláště 

pokud ji navštěvují děti z různých etnických menšin. Učitelky mateřských škol by měly 

být připraveny na práci s minoritami. A protože naší největší minoritou jsou Romové, 

měly by být alespoň částečně seznámeny s dějinami, kulturou, jazykem, specifiky ve 

výchově romských dětí, dvojjazyčné výchově a spolupráci s romskou rodinou a 

komunitou. 

Na následujících stupních škol by měla výchova k toleranci prolínat všemi 

vyučovacími předměty. Do učiva historie je třeba zařadit kapitoly z dějin Romů, 

v literatuře je možné se seznámit s romskými knihami, v rámci hudební výchovy 

poslouchat romskou hudbu či se naučit nějakou píseň, v občanské výchově se seznámit 

s příslušnou legislativou, lidskými právy a právy národnostních menšin. 

„J. Průcha uvádí dvojí koncepci multikulturní výchovy: 

A/ Proces jehož prostřednictvím si jednotlivci mají vytvářet způsoby svého positivního 

vnímání a hodnocení kulturních systémů odlišných od jejich vlastní kultury a na tomto 

základě mají regulovat své chování k příslušníkům jiných kultur. 

B/ Konkrétní vzdělávací program, který zabezpečuje žákům z etnických, rasových, 

náboženských a jiných minorit takové učební prostředí a vzdělávací obsahy, jež jsou 

přizpůsobeny specifickým, jazykovým, psychickým a kulturním potřebám žáků." 

(Melichar, J. a kol., 2000, s. 49) 

6.6. Diskriminace, xenofobie, rasismus 

Diskriminaci chápeme jako chování a jednání, které je nepříznivé vůči nějaké 

skupině a zbavuje tuto skupinu určitých základních práv a svobod. Právě jednou 

z největších překážek hladkého průběhu integrace Romů do naší společnosti, a tedy i 

romských dětí do výchovně - vzdělávacích institucí běžného typu, je podle mého 

názoru vzájemná nesnášenlivost panující mezi některými příslušníky majority a romské 

minority. Romové jsou často diskriminováni, například na trhu práce nebo při snahách 

dostat se na určitý typ školy. Bohužel bývají častou příčinou i rasistické postoje 
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příslušníků naší společnosti. Ikdyž v případě Romů není asi na místě mluvit o rasismu 

ale spíše o xenofobii.1 Přestože Romové žijí na našem území tak dlouhou dobu, objevují 

se stále případy silné averze vůči Romům, která přerůstá v nenávist, nadávky i násilné 

útoky. Hnutí typu skinheads mají stále řadu členů, přívrženců či tichých sympatizantů. 

Nesnášenlivost a nenávist nepřichází ale nejen ze strany majority ale i ze strany Romů. 

A toto napětí ve společnosti se přenáší i mezi děti. Právě u nich je potřeba začít a 

vést je ke vzájemné toleranci a pochopení, aby byly schopné vyrůstat nejen vedle sebe, 

ale i spolu ve vzájemné interakci, bez předsudků a mít tak možnost se vzájemně 

obohacovat a předcházet tak negativním rasistickým a xenofobním projevům a útokům. 

V této kapitole jsem uvedla jen několik málo konkrétních faktorů, jež mají přímý a 

významný vliv na proces integrace Romů. Samozřejmě je možné jich najít mnohem 

více, například kulturu, sociální situaci a postavení rodiny, vyloučení komunity, úroveň 

bydlení, nezaměstnanost, zdraví, patologické jevy, vliv různých organizací, sdružení, 

médií, legislativy. V tomto výčtu by se dalo jistě pokračovat. 

7. VÝZKUM 

Téměř v závěru své práce uvádím výsledky výzkumu, který jsem pro zajímavost 

provedla. Výzkum proběhl formou dotazníku a otázky byly určeny příslušníkům české 

většinové populace. Měly za úkol alespoň částečně odhalit vztah respondentů 

k Romům a jejich zkušenost s nimi. Je ovšem nutné si uvědomit, že výsledky nelze brát 

jako daný fakt, protože statisticky vzorek dotazovaných neodpovídá složení české 

populace. Je zde odlišně procentuálně zastoupen věk, vzdělání i poměr pohlaví. Také 

počet dotazovaných není natolik dostačující, aby mohly být vyvozeny pevné závěry. 

Výsledky uvádím v následujících tabulkách. 

' Xenofobie znamená odpor, nepřátelství, strachu či nedůvěru k cizímu. 

Rasismus je názorem o nerovnosti ras, obvykle s nadřazováním některé rasy. Romové ale náleží 

stejně jako my k rase indoevropské a jde pouze o odlišný typ v rámci téže rasy. 

2 Dotazník je doložen v Přílohách 
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Vzorek výzkumu: 

VEK POČET DOTAZANYCH % 

Do 20 let 8 8 

2 1 - 3 0 25 25 

3 1 - 4 0 29 29 

4 1 - 5 0 20 20 

5 1 - 6 0 12 12 

61 - 7 0 6 6 

CELKEM 100 100 

POHLAVÍ N % 

Muž 42 42 

Zena 58 58 

CELKEM 100 100 

VZDELANÍ N % 

Základní 4 4 

Střední odborné 38 38 

Středoškolské 41 41 

Vyšší odborné 3 3 

Vysokoškolské 14 14 

CELKEM 100 100 

Otázka č. 1: Jaký je váš vztah k Romům? 

ODPOVĚĎ N % 

Kladný 0 0 
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Spíše kladný 9 9 

Neutrální 38 38 

Spíše záporný 36 36 

Záporný 17 17 

CELKEM 100 100 

Odpovědi na tuto otázku se procentuelně nijak zvlášť neodlišovaly v závislosti na 

věku, pohlaví ani vzdělání. 

Otázka ě. 2: Máte nějakou osobní negativní zkušenost s Romy? 

ODPOVED N % 

Ne 55 55 

Ano 45 45 

CELKEM 100 100 

Pokud ano, jakou? 

Pro zajímavost uvádím, jaké negativní zkušenosti respondenti mají. Nejčastěji byla 

uváděna agresivita a slovní útoky, nadávky, pokusy o okradení, krádež, dále drzost dětí, 

fyzické napadení, agresivita a objevilo se zde i ublížení na zdraví a sexuální narážky ze 

strany Roma. Při porovnání s odpověďmi na předchozí otázku je zajímavé, že mnoho 

lidí, kteří mají k Romům záporný vztah, nikdy nemělo negativní osobní zkušenost 

s Romy. 

Otázka č. 3: Chodili iste do školy (MŠ, ZŠ, SŠ. VŠ) společně s Romy? 

ODPOVED N % 

Ne 58 58 

Ano 42 42 

CELKEM 100 100 
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Pokud ano, jaký byl váš vztah k nim? 

Negativní vztah uvedlo 13 % respondentů, vztah označili přídavnými jmény 

negativní a záporný. 

Pozitivní vztah uvedlo 51 % dotázaných. Vztah byl označen jako dobrý, kladný, 

přátelský, pozitivní, pohoda. 

46 % z dotazovaných lidí označilo svůj vztah jako neutrální, žádný či nijak zvláštní. 

Otázka č.4: Vadilo by vám zařadit vaše dítě do mateřské školy, kterou navštěvují 

romské děti? 

ODPOVED N % 

Ano 9 9 

Ne 91 91 

CELKEM 100 100 

Otázka č. 5: Znáte nějakou instituci, organizaci zaměřující se na práci s romskými 

dětmi? 

ODPOVED N % 

Ano 19 19 

Ne 81 81 

CELKEM 100 100 

12 dotazovaných ví o fungování přípravných ročníků, 4 uvádí nulté ročníky, 2 

napsali ROI a 1 uvedl letní tábory. 
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8. ZÁVĚR 

Integrace Romů je téma již po dlouhou dobu velmi aktuální. Řada odborníků, 

institucí, organizací, vládních představitelů se jí intenzivně zabývá. Přesto se stávající 

situace mění jen velmi pomalu a k dosažení lepšího postavení Romů a jejich integrace 

do společnosti vede ještě dlouhá cesta. Je velmi složité dosáhnout toho, aby řešení bylo 

systémové a zasahovalo do všech kritických oblastí. Je nutné, aby postupné změny 

probíhaly v oblasti sociální, politické, kulturní a mnoha dalších. Obecně je důležité 

zajištění práv romské minority, legislativní ochrana před diskriminací, podpora romské 

kultury, jazyka a tradic. Komplexně je nutné řešit oblast sociální, vedoucí ke zlepšení 

životních podmínek a společenské úrovně. Zde hraje významnou roli podpora 

vzdělávání a zaměstnanosti. Romové si také musí uvědomit nejen práva, ale i 

povinnosti. Dále je potřebná i jakási výchova majority k toleranci, postupně vedoucí 

k preferování multikulturní společnosti. Nemalou roli v procesu integrace Romů hraje i 

spolupráce vlády a neziskových organizací, fungujících v tomto sektoru. 

S integrací je potřeba začít již od dětského věku. Bohužel podle mého názoru proces 

integrace romských dětí v českých výchovně-vzdělávacích institucích probíhá jen po 

malých krůčcích a nedostal se ještě příliš dopředu. 

V rámci předškolní výchovy mohou romské děti navštěvovat běžné mateřské školy, 

kde jim ale podmínky stále nejsou příliš přizpůsobeny. Navíc mnohé děti z různých 

důvodů tato zařízení vůbec nenavštěvují a v důsledku toho také nejsou dostatečně 

připraveny na vstup do školy a zvládání problémových situací, jež zde na ně čekají. 

Dočasným řešením jsou v současnosti přípravné ročníky. Ty se podle dosavadních 

zkušeností osvědčují, co se týká lepší připravenosti dětí na školu. Samozřejmě také 

s sebou nesou řadu problémů, například se získáváním dětí a následně s jejich 

docházkou. Ale podle mého názoru jsou alespoň určitou snahou, jak romským dětem 

pomoci a usnadnit jim jejich další život a vzdělávání, jež je jedním z hlavních pilířů 

podporujících integraci. Souhlasím s tím, že by neměly být přípravné třídy zřizovány při 

zvláštních školách, aby zde potom děti nezůstávaly. 

Myslím si, že ideální by bylo, kdyby romské děti navštěvovaly mateřské školy 

běžného typu. To však předpokládá, že jim budou vhodně přizpůsobeny podmínky a 
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zajištěna jejich docházka. Je nutné, aby pedagogové, kteří zde působí, byli dostatečně 

seznámeni s problematikou a vzděláni v tomto oboru. Jako výhodu vidím působení 

romských asistentů ve školách. Aby integrace dobře fungovala, je nutné přihlížet 

k rozličným faktorům, jež na proces působí a ovlivňují jej, a dokázat je využít ku 

prospěchu. Přiměřeným přístupem a pedagogickým působením lze dosáhnout toho, aby 

tolik romských dětí nekončilo na zvláštní škole a dosáhlo vyššího vzdělání než jen 

základního a byly tak zvýšeny i jejich šance na lepší život. 
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Příloha 

















Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc při výzkumu týkajícího se integrace 

romských dětí. Předem děkuji za pravdivé odpovědi. 

Věk: 

Pohlaví: 

Vzdělání: 

1. Jaký je váš vztah k Romům? Podtrhni jednu z možností: 

kladný - spíše kladný - neutrální - spíše záporný - záporný 

2. Máte nějakou osobní negativní zkušenost s Romy? 

a) ne 
b) ano 
Pokud ano, jakou? 

3. Chodili jste do školy (do MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) spoleěně s Romy? 

a) ano 

b) ne 

Pokud ano, jaký byl váš vztah k nim? 

4. Vadilo by vám zařadit vaše dítě do mateřské školy, kterou navštěvují romské děti? 

a) ano 

b) ne 

5. Znáte nějakou instituci, organizaci zaměřující se na práci s romskými dětmi? 

a) ano 

b) ne 

Pokud ano, jakou? 



Příloha 



VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. října 1997 č. 686 

ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice 
a k současné situaci v romské komunitě 

V l á d a 

I. bere na vědomí 

Zprávu o situaci romské komunity v České republice obsaženou v předloženém materiálu; 

II. schvaluje 

prohlášení k současné situaci v romské komunitě uvedené v příloze tohoto usnesení; 

III. ukládá 

• ministru školství, mládeže a tělovýchovy 
a. rozšiřovat síť přípravných tříd v systému základního vzdělávání pro žáky z jazykově a 

sociokulturně znevýhodněného prostředí, 
b. zajistit posílení informačních toků do všech stupňů škol ohledně dostupné odborné 

literatury k otázkám multikulturní společnosti a výchovy k toleranci, 
c. postupovat při udělování výjimek pro minimální počet žáků ve třídě'i v případech tříd s 

dětmi z romských rodin stejně jako v případě národnostních tříd, 
d. dát k dispozici školám projekt "Modifikace vzdělávacího programu pro specifické potřeby 

romských dětí" spolu s metodickým pokynem a průběžně hodnotit jeho realizaci, 
e. připravit nové podklady pro testování dětí při zařazování dětí do zvláštních škol a 

zohlednit v nich vice specifičnost předpokladů romských dětí a tím zamezit dosavadní 
praxi příliš častého zařazování romských dětí do zvláštních škol bez podložených 
důvodů dokládajících jejich intelektové a vzdělávací předpoklady, 

f. zajistit podmínky (včetně finančních) pro realizaci experimentálního projektu 
stupňovitého vzdělávání romských poradců a po jeho vyhodnocení společně s ministren 
práce a sociálních věcí, ministrem vnitra, Výzkumným ústavem odborného školství v 
Praze a s řešitelem projektu vypracovat koncepci tohoto typu vzděláváni, 

g. stanovit kvalifikační předpoklady pro funkci "romský pedagogický asistent", ve spoluprác 
s ministrem práce a sociálních věcí, 

h. zajistit v kapitole "školství" státního rozpočtu na rok 1998 finanční prostředky na mzdové 
náklady pro minimálně 20 romských pedagogických asistentů, a to v celkové výši 2268 



tis. Kč, 
i. zajistit nabídku dalšího vzdělávání v problematice národnostních a etnických menšin, a 

to v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
j. určit koordinátora resortu, pověřeného problematikou národnostního školství, 
k. ve spoluprácí s představiteli romské komunity zajistit, aby hudebně, pohybově i j inak 

umělecky talentované romské děti byly zařazovány do základních uměleckých škol a 
měly tak možnost rozvíjet svůj talent a předpoklady pro přijetí ke studiu na 
konzervatořích, 
termín plnění: bod h) - ihned, body d, e, f, g, j) - do 31.12. 1997, ostatní průběžné 

• ministru práce a sociálních věcí 
a. spolupracovat při stanovení kvalifikačních předpokladů pro pracovní funkci "romský 

pedagogický asistent" s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, 
b. kodifikovat práci romského asistenta a romského poradce v katalogu činností a katalogu 

povolání, 
c. spolupracovat průběžně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem vnitra 

na projektu stupňovitého vzdělávání romských poradců, 
d. dlouhodobě f inančně zajišťovat rekvalifikační kurs sociálně právní akademie pro pracovní 

funkce romský asistent a romský poradce podle projektu řešitele, 
e. vypracovat systém motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání a obtížně 

zaměstnávatelných osob a osob romského původu, 
f. vytvářet podmínky na úrovni působnosti okresních úřadů v regionech s vyšší koncentrací 

nezaměstnaných osob romského původu pro přijímání pracovníků do funkce sociálních 
asistentů z řad romské komunity, který by pomáhal řešit danou problematiku, 
termín plnění: body a, b, e) do 31.12.1997, ostatní průběžně 

• ministru vnitra 
a. vypracovat metodický pokyn úřadům státní správy v jeho kompetenci k pracovní náplni 

funkce romský asistent a romský poradce, 
b. vytvářet podmínky ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s 

ministrem práce a sociálních věcí pro realizaci projektu stupňovitého vzdělávání 
romských poradců, 

c. při okresních úřadech vytvořit pracovní místa pro funkci romský asistent a romský 
poradce, 

d. v přijímacím řízení uchazečů o práci v Policii České republiky důsledně zjišťovat sklony k 
předsudkům, zejména rasovým a uchazeče s náklonností k rasistickým projevům 
odmítat, 

e. zajistit maximální přístup romským uchazečům ke studiu na středních policejních 
školách, při splnění podmínek přijímacího řízeni k Policii České republiky; pro tyto 
uchazeče zajistit kurs ke studiu na těchto školách, 

f. provádět kontrolu, zda občanská sdružení nevyvíjejí činnost propagující rasovou 
nesnášenlivost, fašismus a národnostní nesnášenlivost, v kladném případě je vyzvat, 
aby od takovéto činnosti upustila; jestliže sdružení v takovéto činnosti pokračují, rozpustit 
je, 

g. uvolnit z Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a prevence 
drogových závislostí na místní úrovni podle aktuálních potřeb finanční prostředky na 
doplňkové programy pro romskou komunitu, 
termín plnění: body a, c) do 31.12.1997, ostatní průběžně 

• ministru kultury 
a. zohledňovat průběžně v rámci dotační politiky resortu vůči občanským sdružením 

příslušníků národnostních menšin specifické potřeby romských aktivit v oblasti osvětové, 
kulturní a kulturně vzdělávací, periodických i neperiodických publikací, přijímání a šíření' 
informací ve veřejnoprávních médiích, 

b. zajistit odbornou spolupráci při budování Muzea romské kultury v Brně a dle 
rozpočtových možnost i se průběžně podílet na f inančním zajištění jeho činnosti, 

c. zapracovat do návrhu státního rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na rok 1999 finanční 
prostředky ve výši 15 000 tis. Kč na realizaci druhé etapy rekonstrukce objektu určeného 
pro umístění Muzea romské kultury v Brně, 
termín plnění: bod d) do 31.12.1997, ostatní průběžně 

• ministru průmyslu a obchodu 
a. ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí důsledně dbát na dodržování zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zejména § 6 s využitím možnosti 
ukládání pokut pro ty podnikatele, kteří odmítají obsluhovat občany jen kvůli jejich 
příslušnosti k romské menšině, 

b. rozšířit podporu projektů zaměřených na zaměstnáváni obtížně zaměstnávatelných osob 
v rámci Podpory malého a středního podnikání z dosavadní formy omezené na 



doplňkový program Speciál, 
termín plnění: průběžné 

místopředsedům vlády a ministrům zemědělství a životního prostředí 
ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věci, s představiteli romských organizaci nacházet 
možnosti pro využit i firem zaměstnávajících romské občany při zadávání zakázek v rámci 
působnosti jejich resortů (týkajících se např. údržby vodních toků v rámci Státní meliorační 
správy a Lesů České republiky), 
termín plněni: průběžně 
ministru obrany 

a. vypracovat analýzu o výkonu základní prezenční služby příslušníků romské komunity z 
hlediska jej ich vztahu k této službě, z hlediska vzájemných vztahů s příslušníky majoritní 
společnosti a z hlediska jejich možného uplatnění ve službách Armády České republiky, 

b. v rámci základní prezenční služby přispívat ke získání/zvýšení profesní kvalifikace 
příslušníků romské komunity, 
termín plnění: bod a) do 31.12.1997, bod b) průběžně 

ministryni spravedlnosti 
sledovat stav trestné činnosti s rasovým kontextem a pravidelně informovat vládu o vývoji této 
trestné činnosti, 
termín plnění: průběžné 
ministru pro místní rozvoj 

a. analyzovat dosavadní zkušenosti z různých forem uskutečněné bytové výstavby pro 
romskou komunitu z hlediska vhodnosti pro život romských občanů, pocitu sounáležitosti 
s prostředím a následné péče o jeho stav; vyhodnotit zkušenosti ze sociálního, 
technického i f inančního hlediska a s ohledem na předpoklady a potřeby romské 
komunity předložit vyhodnocení Meziresortnl komisi pro záležitosti romské komunity, 

b. podporovat projekty programů bydleni; na uskutečňování těchto projektů a na 
rozhodování o přiděleni postavených bytů se mají podílet místní romské organizace a 
firmy, 

c. vypracovat metodický pokyn k územnímu plánováni na úrovni obcí s ohledem na 
sociokulturní podmínky jejich obyvatel, 
termín plnění: bod a, c) do 31. 12. 1997, bod b) průběžně, 

ministru zdravotnictví 
zmapovat potřebnost specifické zdravotní péče romské populace v České republice včetně 
návrhu opatření na organizační a preventivní opatření, 
termín plnění: do 30. 6. 1998 
ministru bez portfeje 

a. sledovat realizaci úkolů tohoto usnesení a v souladu s tím řídit činnost Meziresortní 
komise pro záležitosti romské komunity, 

b. předložit vládě zprávu o plnění úkolů tohoto usnesení, 
termín plněni: bod a) průběžně, bod b) do 30. 6. 1998, 

přednostům okresních úřadů 
a. při řešení aktuálních problémů romské komunity na místní úrovni jednat s představiteli 

romských aktivit a společně hledat východiska, 
b. vytvořit podmínky pro zahájení stáží účastníků programu stupňovitého vzdělávání 

romských poradců na příslušných úřadech státní správy v prosinci 1997, 
c. stanovit ve své působnosti funkční místo romského poradce, 
d. provést analýzu postavení dětí a nezletilých v náhradní rodinné péči (v dětských 

domovech, dětských diagnostických ústavech, dětských výchovných ústavech, 
kojeneckých ústavech) z hlediska legálnosti jejich pobytu na území České republiky a 
zajistit, aby osoby opouštějící tyto ústavy měly řádný doklad o občanství nebo trvalém 
pobytu na území České republiky, 

e. přednostovi OkÚ Plšek, aby vydal podnět Obecnímu úřadu Lety k vyhlášení pietního 
území v prostoru hřbitova bývalého cikánského tábora s pomníkem v obci Lety (okres 
Písek) vyhláškou obce podle zmocněni v § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 410/1992 Sb o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
termín plnění: bod a, e) ihned, ostatní do 31.12.1997; 

IV. doporučuje 

i m á t o r o v i h | a V n ího města Prahy a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně v rámci svých 
kompetencí vytvořit podmínky pro zahájení stáží účastníků programu stupňovitého vzdělávání 
romských poradců na příslušných úřadech státní správy v prosinci 1997 a vytvořit funkční místo 

romského poradce. 



Provedou: 

ministři školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, vnitra, kultury, průmyslu a 
obchodu, obrany, pro místní rozvoj, zdravotnictví, ministr bez portfeje, ministryně spravedlnosti, 
místopředsedové vlády a ministři zemědělství a životního prostředí, přednostové okresních úřadů 
a primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně, primátor hlavního města Prahy 

Předseda vlády 
Prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r. 



VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

Příloha k usnesení vlády 
ze dne 29. října 1997 č. 686 

Prohlášení vlády k současné situaci v romské komunitě 

1. Vláda prohlašuje, že je znepokojena odchodem některých našich spoluobčanů a jejich žádostmi o 
politický azyl v zahraničí a je pevně rozhodnuta čelit příčinám, které k tomu vedou. 

2. Vláda považuje romskou komunitu za přirozenou součást naší společnosti, uvědomuje si a plně 
respektuje romskou kulturu a jej l přínos pro celou naši zemi. 

3. Vláda udělá všechno, co je v její moci, aby u nás nikdo neměl strach z důvodů své příslušnosti k té či 
oné menšinové komunitě. Ekonomické důvody jsou řešitelné u nás doma a nejsou ospravedlněním 
žádosti o politický azyl. 

4. Vláda vyzývá Romy a vlivné představitele romských organizací 

• aby neodcházeli, 
• aby začali s vládou konstruktivně spolupracovat, 
• aby neprodleně navrhli své zástupce do Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, 
• aby se zapojili do prosazování již existujících opatření vlády i do opatření, které dnes vláda 

schválila a která se týkají většiny členů vlády a všech přednostů okresních úřadů. 

5. Vláda zároveň vyzývá všechny občany České republiky, aby i oni udělali maximum pro lepší pocit 
našich romských spoluobčanů, a tak přispěli k tomu, aby z naší země vymizel pocit vzájemné nedůvěry, 
podceňováni, obviňováni či diskriminace z rasových důvodů. 

6. Vláda ukládá svým jednotl ivým členům 

• aby začali rychle plnit dnes přijatá opatření, 
• aby v následujících dnech začali jednat s romskými organizacemi, aby došlo k postupnému 

jednání na všech jednotl ivých relevantních ministerstvech a aby se "na místě" seznamovali s 
existující nepříznivou situací. 

7. Vláda si je vědoma toho, že se jedná o problém mnoha desetiletí či dokonce staletí a proto také ví, že 
nemůže být vyřešen ze dne na den. 

Věří, že dnes přijatá opatření urychlí potřebná pozitivní řešení. 



II. 

Předkládací zpráva 

Usnesením vlády České republiky ze dne 8. ledna 1997 č. 8 o plánu práce vlády na 1. pololetí a o výhledu 
na 2. pololetí 1997 byl ministr vlády a předseda Rady pro národnosti vlády České republiky pověřen 
předložit na schůzi vlády 

Zprávu o situaci romské komunity v České republice, dále jen "Zpráva". Aktuálnost tohoto úkolu vyplývá 
především ze skutečnosti, že v procesu transformace společnosti po listopadu 1989 se v postavení 
příslušníků romské komunity v České republice objevila řada nových problémů. Situace romského etnika 
se také zkomplikovala po rozdělení ČSFR v roce 1993 a stala se předmětem zvýšené pozornosti a kritiky 
politiky České republiky ve vztahu k Romům ze strany mezinárodních institucí. Zpráva má sloužit jako 
podklad pro další kroky směřující ke zlepšeni podmínek života romské komunity, k zapojení jejich 
příslušníků do vzdělávacích a pracovních procesů. Výsledná koncepce by zároveň měla z aktuálního 
hlediska i s dlouhodobým výhledem napomáhat objektivnějšímu a tolerantnějšímu přístupu majoritní 
společnosti, což předpokládá systémovou a systematickou práci všech resortů, představitelů veřejné 
správy, nevládních organizací, romských iniciativ a v neposlední řadě také sdělovacích prostředků. 

Vzájemné vztahy romské komunity a majoritní společnosti jsou v rostoucí míře poznamenány 
interetnickým napětím, které se negativně projevuje ve všech oblastech života společnosti. Řešení romské 
problematiky (spolu s prevencí interetnických konfliktů na straně majoritní populace) je jednou z cest ke 
snižování tohoto napětí. Cílem předkládaného materiálu o situaci romské komunity pro schůzi vlády je na 
jedné straně analýza současných problémů Romů, na druhé straně snaha najít konkrétní opatření, j imiž 
lze ze strany státu pozitivně ovlivnit další vývoj romské komunity jako organické součásti naši společnosti. 

Zpráva se opírá o rozsáhlé pramenné podklady, kterých seznam je uveden v její příloze č. 7, a dále o 
zkušenosti pracovníků státní správy, samosprávy a nevládních organizací, které vyplynuly z řešení 
konkrétních problémů Romů, lokálních romských komunit a romských iniciativ na území České republiky. 
Na přípravě předloženého materiálu se podílela pod garancí pracovníků kanceláře ministra vlády a 
předsedy Rady pro národnosti vlády ČR skupina složená ze zástupců nevládních organizaci a 
odpovědných pracovníků těch resortů, v jejichž kompetenci je řešení dílčích aspektů romské problematiky. 

Předloženou Zprávu o situaci romské komunity projednala Rada pro národnosti vlády ČR na svém 
zasedáni dne 14. srpna 1997 a doporučila k předložení pro schůzi vlády ČR. 

Dne 14. srpna 1997 se rovněž setkal předseda vlády ČR s romskou delegací ve věci aktuální situace 
romské komunity. Jedním z výsledků tohoto jednání byl příslib zřízení orgánu, který by se zabýval 
záležitostmi romské komunity v rámci Úřadu vlády ČR. V této souvislosti vláda svým usnesením č. 581 ze 
dne 17. září 1997 rozhodla o zřízení Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a následně 
svým usnesením č. 640 ze dne 15. října 1997 rozhodla o schválení Statutu tohoto poradního orgánu vlády 
ČR. 

Připomínky jednotlivých resortů byly vypořádány na jednání, které se uskutečnilo dne 28. srpna 1997 za 
účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva práce a sociálních věci, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Ministerstva 
spravedlnosti a Ministerstva životního prostředí ze strany státní správy, romská komunita byla 
reprezentována zástupci romské národnostní menšiny v Radě pro národnosti vlády ČR a dalšími dvěma 
pozvanými aktivisty. 

V souvislosti s doposud vznášenou kritikou zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 
občanství ČR, v platném znění, je nutné připomenout, že v nedávné době Ministerstvo vnitra České 
republiky rozhodlo administrovat ustanovení § 11, odst. b) .tohoto zákona tak, že bude příslušnou 
podmínku stanovenou v § 7, odst. 1 písm. c) promíjet bez dalšího zkoumání závažnosti trestného činu. 
Tím je vyvrácena jedna z přetrvávajících kritik platného zákona o občanství ČR, která byla doposud 
vznášena mezinárodními organizacemi. 

Zpráva o situaci romské komunity v ČR byla předložena pro schůzi vlády dne 10. září 1997. Vláda v 
diskusi posoudila předloženou Zprávu, neschválila ji a uložila ministru bez portfeje a předsedovi Rady pro 
národnosti vlády ČR, aby materiál přepracoval, zejména s ohledem na vyhodnocení účinnosti vládou dříve 



prijatých opatření a formuloval základní problémy a navrhl zřetelná opatření v této oblasti. Na základě 
jednání s příslušnými resortními ministry byla Zpráva v tomto smyslu dopracovana. 

< [.•ic • 
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III. 

D ů v o d o v á z p r á v a 

A. OBECNÁ ČÁST 

1. Vymezení problému 

1.1 Proč romská komunita"? 
V celém textu je použit pojem "romská komunita" a nikoliv pojem "romská národnostní menšina". 

Podle našeho ústavního systému je každému občanu garantováno právo hlásit se k nějaké národnosti 
podle vlastního uváženi. Při posledním sčítání lidu v r. 1991 se k romské národnostní menšině přihlásilo v 
České republice necelých 33 000 osob. Ostatní občané romského původu se přihlásili k j iným 
národnostem. Tuto volbu je nutno respektovat, a z tohoto důvodu nelze pojem "romská (národnostní) 
menšina" používat na označení pro většinu občanů romského etnika. Druhým zásadním důvodem pro 
nepoužívání termínu "romská národnostní menšina" je skutečnost, že máme co do činění nikoliv s 
problémy národnostní politiky (udrženi jazyka, školství v rodném jazyce, apod.), nýbrž s problémy 
sociálními (nízká životní úroveň, vysoká míra nezaměstnanosti, apod.). Také nejaktuálnější potřeby a 
požadavky Romů nejsou politickými požadavky, jaké jsou charakteristické pro ostatní národnostní 
menšiny v České republice, ale spíše požadavky na specifickou formu společenské, včetně sociální 
pomoci. Dalším podstatným aspektem je tendence mnohých představitelů této skupiny se od ní 
distancovat - používání termínu národnostní menšina by automaticky znamenalo, že by se popis všech 
problémů i návrhy opatření automaticky vztahovaly i na ty občany romského původu, kteří je nepotřebuji a 
odmítají, a tudíž by takový přístup oprávněně mohli považovat za diskriminační. 

Konec konců nelze přehlížet ani skutečnost, že Romové v mnoha ohledech nesplňují ani ta 
kritéria a atributy, podle kterých bývá národnostní menšina vymezována. Podle pramenů romských 
iniciativ významný podíl jejích příslušníků neumí romštinu. 

Je třeba připustit, že ani termín "romská komunita" není ze sociologického hlediska zcela 
odpovídajíc! vzhledem ke struktuře a vztahům uvnitř této skupiny. Přesto předkladatelé tento termín zvolili 
v zájmu formální návaznosti vládní politiky, neboť pod tímto názvem se vláda zabývala již několika 
materiály. 

1.2 Usnesení vlády jako souhrn opatření směřující ke zlepšeni postavení romské komunity ve společnosti. 

Předkládaná opatření směřují k vytvoření základů systémového přístupu k problémům spojených 
s romskou komunitou a jejím soužitím s majoritní společností. Česká vláda přijala v uplynulých letech řadu 
vstřícných opatření směřujících k nápravě, přesto většina problémů nejenže přetrvává, ale nadále se 
prohlubuje. Pokud by se nepodařilo tento trend zvrátit, potom by morální, politické a hospodářské škody a 
náklady strmě narůstaly, nemluvě o poškozování pověsti České republiky v zahraničí. 

Prvotní příčinou problémů v soužití mezi majoritní společností a romskou komunitou je 
nedostatečná adaptace podstatné části této komunity na pravidla a hodnoty, které ostatní část 
společnosti považuje za samozřejmé. Převratné změny v posledních letech, které podstatně zvětšily váhu 
vzdělání a kvalifikace, tento deficit v oblasti adaptace dramaticky podtrhly. 

Na tento deficit reaguje majoritní společnost četnými projevy nedůvěry, nepřátelství a 
zjednodušujícími předsudky, které jsou často otevřeně podporovány i některými představiteli 
parlamentních stran. Převládající společenská atmosféra pak povzbuzuje rasistické živly k násilným 
trestným činům proti občanům romského původu. Tyto jevy pak vposledku prohlubují u romské komunity 
pocit odcizení vůči společnosti a dále oslabuje její vůli k integraci. 
Úspěšné rozbití tohoto uzavřeného kruhu předpokládá tudíž nejen kroky směřující vůči romské komunitě, 
nýbrž i opatření směřující k majoritní části společnosti. 

2. Obecné zdůvodnění požadavku vytvářet programy určené jmenovitě příslušníkům romské 
komunity 

Jak vyplývá z jednotl ivých kapitol přiložené Zprávy o situaci romské komunity, lze u značné části 
jejích příslušníků nalézt nízkou úroveň vzdělání a kvalifikace a málo odpovědný přístup k obecnému 
majetku, které ve svém důsledku vedou k nízké sociální úrovni a vysoké 
míře kriminality. Stejné nedostatky lze samozřejmě nalézt i u mnoha příslušníků majority. Nicméně, 
chceme-li nalézt cestu k jejich odstraněni u romské komunity, nemůžeme ignorovat fakt, že výše uvedené 
nedostatky mají u romské komunity specifické příčiny, a vyžaduji tudíž i specifické metody k jejich 
odstranění - metody, které by v případě příslušníků majority nebyly často nutné. 



U značné části romské komunity jsou výše uvedené nedostatky způsobeny silným vlivem 
historicky vzniklých handicapů: 

- slabý zájem o vzdělání a kvalifikaci, 
- nízká úroveň znalosti češtiny, 
- slabé vědomí nutnosti starat se o budoucnost, 
- slabá schopnost jednat samostatně jako jednotlivci. 

Již tato skutečnost by byla dostatečným důvodem pro specifická opatření cílená na romskou 
komunitu. 

Druhým podstatným důvodem je zcela zřejmé rozlišování, kterému jsou občané romského původu 
podrobeni v každodenním styku s ostatními občany, přičemž toto rozlišování často ústí v diskriminaci, tj. v 
nerespektování občanského principu. 

Záměrem vlády proto musí být nalézt a provádět taková opatření, která by alespoň v dlouhodobé 
perspektivě vytvořila stav, kdy romský původ by pro žádného občana nepředstavoval znevýhodnění vůči 
ostatním občanům, tj. zajištění plné platnosti občanského principu pro všechny. 

Takto deklarovaný cíl opatření bude zároveň jednoznačným signálem pro všechny orgány státu, 
že shromažďování potřebných údajů o romské komunitě za účelem realizace přijatých opatření a jejich 
dalšího rozvíjeni není ani v nejmenšlm popřením občanského principu a že naopak nečinnost v tomto 
směru by vedla u jedné významné skupiny občanů k tom_ že jejich etnický původ by je stále větší měrou 
vyřazoval z ostatní občanské společnosti, tj. vedla by ke stále většímu popírání občanského principu. 

3. Zásady navrhovaných opatření a jejich uplatňování 

Zapojení do konkrétních programů a projektů musí být vždy dobrovolné a je třeba se vyvarovat 
jakéhokoliv postupu, který by vytvářel dojem, že etnická příslušnost u konkrétního jedince jej zavazuje 
přijmout na daném programu účast. Na druhé straně by samozřejmou-součástí jejich realizace měl být 
aktivní a motivující přistup orgánů veřejné správy ve smyslu adekvátní formy nabídky těm, j imž jsou 
určeny, včetně řádného a přiměřeného vysvětleni. 

Je nesporné, že výkonná, korigující a motivačnf role státu v realizaci navrhovaných opatření je 
nezastupitelná. Současně však platí, že vlastni realizace jednotl ivých opatření a do poručení musí v zájmu 
účinnosti být uzpůsobena konkrétnímu prostředí a vazbám. Z toho plyne velká role i pro regiony a obce a 
vposledku i nevládní organizace. Bude věcí praxe zjistit, jaký objem zásahů a pomoci státu bude zapotřebí 
k dosažení maximálního synergického účinku. 

Jakkoli návrh usnesení i Zpráva klade vzhledem ke konkrétnímu zadání úkolu důraz na specifika 
spojená s romskou komunitou, jedná se o součást podstatně obecnějšího problému, který zasahuje celou 
moderní společnost ve smyslu sociologickém, politickém i ekonomickém. Jedná se o existenci skupin, 
které stabilně obsazují nejspodnější úroveň společenského žebříčku, neboť neměly možností, sílu, 
podmínky či chuť soutěžit s ostatními a trvale se ocitly mimo ekonomické, politické i širší sociální struktury. 
Jak dokládají sociologické průzkumy, tito lidé se nejčastěji rekrutují z etnických menšin, ale jedná se i o 
příslušníky majority - zejména ty, kteří propadli alkoholu či drogám, nevzdělaní, lidé, kteři se dostali do 
konfliktu se zákonem, ale také opuštění staří lidé, děti z rozvrácených rodin apod. Například úroveň jejich 
bydlení, stravy a lékařské péče je hlub oko pod standardem středních i nižších společenských vrstev. 
Rovněž se ukazuje, že s růstem bohatství dané společnosti jejich počet neklesá, ale naopak vzrůstá a 
zároveň se prohlubuje nezájem celé společnosti o tyto skupiny, přičemž ani systematická sociální podpora 
nestačí k jejich integraci Proto jsou moderní demokratické společnosti bez ohledu na aktuální politické 
poměry vystaveny objektivnímu požadavku vytvářet dlouhodobé, především motivační programy a 
soustavné hledat nové cesty, aniž by mohly slibovat či doufat v jejich okamžitý efekt. Je zřejmé, že 
reálným cílem nemůže být absolutní integrace a vyřešení celého problému. Spíše jde o postupné 
zlepšování úrovně těchto skupin a zároveň je v duchu liberálního myšlení kladen důraz na ty jednotlivce, 
kteří dokážou nabízené pomoci nejvíce využít a vymanit se z diskutované izolace. Z tohoto hlediska je 
navrhovaná opatření jen dílčí součásti širšího úsilí vlády čelit společenskému problému, jaký představují 
marginalizované skupiny. 

Schopnost pochopit závažnost sociální, ekonomické i politické dimenze této otázky a projevit 
snahu zapojení do jejího řešení představuje jednu z vyšších úrovní sounáležitosti s vývojem a problémy 
vyspělé liberální společností, kterou by ani Česká republika ve svém vlastním zájmu neměla opomíjet. 

B. NÁVRH OPATŘENÍ VLÁDY 



Předložený návrh usneseni představuje soubor opatřeni směřujících k rovnocenné ochraně všech 
občanů České republiky a k odstranění všech forem diskriminace. Ve vztahu k romské komunitě jde dále o 
zvýšeni úrovně vzdělání, profesní kvalifikace ap. Cílem předloženého materiálu není řešení aktuálních 
problémů v souvislosti s exodem Romů do zahraničí, ale vytvoření takových podmínek ve společnosti, 
které by podobným excesům předcházely. 

Vláda České republiky je připravena řešit problémy Romů, nechce, aby tyto byly přenášeny na 
země Evropské unie či další státy. 

K bodu II. návrhu usnesení vlády 

Tato část návrhu usnesení je svým deklarativním charakterem poněkud neobvyklá ve srovnání s 
podobou ostatních materiálů, předkládaných vládě k projednání. Předkladatelé zvolili tuto formu s 
ohledem na aktuální vyhrocení některých problémů spojených se soužitím romské komunity a majoritní 
společnosti v ČR Tato situace vyžaduje jasný signál vůči oběma skupinám, že si je vláda vědoma hloubky 
těchto problémů a je odhodlána nejen realizovat některé konkrétní dílčí kroky ale i obecně a dlouhodobě 
jim věnovat pozornost. Konkrétnější argumenty týkající se jednotl ivých odstavců bodu II. vyplývají z 
obecné části této Důvodové zprávy. 

K bodům týkajícím se oblasti vzdělávání romských dětí (ll l . l .a), c) - i), k) 

Oblast vzdělávání z hlediska dlouhodobé perspektivy formování společnosti je nejen obecně, ale 
konkrétné i pro sociálni a kulturní emancipaci romské populace, považována za klíčovou. Vedle 
zmapování současné situace je proto nezbytné soustředit se na hledání kroků, které by vedly k potřebným 
pozitivním změnám v této sféře. 

Součástí nezbytných opatření je mimo jiné i kvalitní nabídka odborné přípravy a dalšího 
vzděláváni pedagogických pracovníků. V resortu školství byla do současnosti učiněna některá jednotlivá 
opatření (např. pokusné ověřování přípravných tříd), pro další vývoj je však nyní vysoce aktuální vytvořit 
celistvý a koncepční rámec, který by byl použitelný ve všech institucích základního školství, a to zejména v 
regionech s větším počtem danýcf l dětí. Součástí koncepce musí být i ekonomické zajištění programu 
přípravných ročníků. 

Mimo to všechny dosud realizované vzdělávací projekty v této oblasti i ty, které budou uváděny do 
praxe v budoucnosti, je zapotřebí průběžně odborně hodnotit, neboť jen tak se lze vyhhou t neefektivnímu 
využívání finančních zdrojů státního rozpočtu. I zde platí, že veškerá hodnoceni mají být dána k dispozici 
a posouzení odborné, popř. i laické veřejnosti. Dosavadní úsilí resortu školství v této i výše uvedených 
věcech rozhodně nepřesvědčilo o koncepčním přístupu. 

V národnostním školství je uplatňován poněkud odlišný (možno říci podpůrný) přístup státní 
administrativy. Výj imku o minimálním počtu dětí ve třídě, praktikovanou podle školské ho zákona (zákon č. 
29/1984 Sb., o soustavě zádních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně novely č. 
138/1995 Sb.), např. v případě žáků - příslušníků polské národnostní menšiny, je možno použít i zde a 
postupovat při vzdělávání romských dětí stejným způsobem, jako v případě j iných národnostních menšin 
žijících v České republice. 

Významný podíl (více než polovina) žáků ve speciálním školství tvoří romské děti. Je nesporné, že 
žáci navštěvující zvláštní školy mají v perspektivě případného dalšího postupu ve vzdělávání i získání 
odborné kvalifikace velmi omezené možnosti. Bez ohledu na to, že tato skutečnost již tradičně není 
většinou romských rodičů vnímána jako omezující., je nutné, aby objektivita postupu při přeřazování do 
zvláštních škol byla vždy podložena přesvědčivým a fundovaným odborným posouzením, mj. i proto, že 
způsob přeřazování romských dětí do zvláštních škol byl již několikrát předmětem kritiky ze zahraničí. 

Problém odborné způsobilosti učitelů a dosavadní odtrženost romské komunity od , vzdělávání je 
jedním z mnoha faktorů limitujících kvalitu nabídky vzdělání romských dětí. Situaci zde může zčásti 
napravit projekt vzdělávání romských pedagogických asistentů, pro něž bude ovšem nutno vytvořit 
administrativní zakotvení, spolu s nově se formujícím programem stupňovitého vzdělávání romských 
poradců. Obojí je výsledkem spolupráce nevládních romských a proromských aktivit s vysokoškolskými 
institucemi a umožní získat středoškolsky vzdělané Romy pro »veřejnou práci v oblasti státní správy, 
poradenství, mediace a sociální práce. Vedle odborné garance by se měla státní správa podílet i na 
garanci organizační a finanční. 

Otázka vzdělávacích postupů vůči romské komunitě není do současnosti v rámci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy řešena s dostatečným koncepčním předstihem. Určení pracovníka jako 
koordinátora by mělo zodpovědnost resortu v uvedené problematice posílit 

Podrobně jsou důvody pro realizaci opatření v oblasti vzdělávání romských dětí rozvedeny v 



kapitole 4 Zprávy o situaci romské komunity v České republice, která je přílohou tohoto materiálu 
(dále jen Zprávy). 

K bodům týkajícím se osvěty a výchovy majoritní společnosti, omezování rasových předsudků a 
potírání rasově motivovaných trestných činů (lll.l.b) a i); lll.3.d); III.5.) 

Vysoká míra rasistických projevů, intolerance a xenofóbie v české společnosti tvoří neodlučitelný 
aspekt většiny problémů spojených s romskou komunitou, a je proto nutné zabývat se danou 
problematikou z obou stran. Diskriminační projevy, j imž jsou Romové vystavováni, má za následek 
prohlubování jejich nedůvěry v mechanismy majoritní společnosti, ztěžují možnosti bezkonfliktního soužití 
a v konečné fázi jsou i příčinou emigrace, která se pak negativně odráží i v mezinárodním hodnocení 
České republiky. Konkrétní opatření by měla zasahovat především do oblasti školství, ale zároveň je 
nutné působit i na všechny ostatní složky společnosti, zejména na veřejnou správu, policii apod. 

Nelze pochybovat o tom, jak významnou roli v této oblasti hraje zprostředkování informací, v první 
řade ve vzdělávání, a to nejen žáků všech stupňů škol, ale i pedagogů. 

K bodům týkajícím se zvyšování zaměstnanosti v romské komunitě (lll.2.e) a 1); lll.5.b); III.6; III.7.a) 
a b) 

Problém nezaměstnanosti patří ke klíčovým otázkám, neboť kromě finanční zátěže pro celý stát 
působí jako zdroj dalších negativních jevů včetně kriminality, sociálního propadu, drogové závislosti, 
prostituce, narušování rodinných vazeb apod. Proto by mělo být zcela přirozené, že stát věnuje zvýšenou 
pozornost skupině obyvatelstva, jejíž příslušníci jsou v některých okresech nezaměstnaní téměř z 80%. K 
příčinám vysoké romské nezaměstnanosti patří nízká nebo žádná kvalifikace. Proto by bylo žádoucí 
koncepčně využívat a podporovat programy v těch oblastech, v nichž se tyto osoby mohou uplatnit. Proto 
návrh usnesení předpokládá kromě ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva průmyslu i 
spolupráci ministerstva zemědělství a životního prostředí, neboť právě některé zemědělské práce či 
revitalizace vodních toků nevyžadují zaměstnance s odbornou kvalifikací a i z j iných hledisek by mohly 
příslušníkům romské komunity vyhovovat více, než například průmyslová výroba apod. 

V souvislosti s příčinami romské nezaměstnanosti nelze zastírat ani špatnou pracovní morálku 
mnohých příslušníků romské komunity. Alespoň částečně lze tuto skutečnost kompenzovat nabídkou 
dočasných a sezónních prací. 

Rovnocennou součástí systémového zvyšování romské zaměstnanost i je vedle vyhledávání 
pracovních příležitosti pro osoby s obtížným uplatněním na trhu práce také důsledná snaha podporovat 
všechny možnosti získávání kvalifikace, případně možnosti rekvalifikací. Z tohoto důvodu návrh usnesení 
počítá mimo jiné například i s aktivní pomocí ministerstva obrany, neboť v rámci základní prezenční služby 
lze realizovat některé programy s uvedeným zaměřením. 

Podrobně jsou důvody pro realizaci opatření v oblasti zaměstnanost i rozvedeny v kapitole 7 
Zprávy. 

K bodu III. 10. týkajícího se zdravotní péče 

Z hlediska mapování potřebnosti zdravotní péče romské populace Ministerstvo zdravotnictví zahájí ve 
třech až pěti okresech České republiky pilotní sledování spektra zdravotní péče čerpané tzv. rizikovými 
skupinami populace. V rámci tohoto sledování se při ošetřování příslušníků rizikových skupin (Romové, 
drogově závislí, bezdomovci) bude kódovat příslušnost pacientů k těmto skupinám, výstupy budou 
vyhodnocovány zdravotnickými referáty OkÚ čtvrtletně a výstupy budou předány Ministerstvu zdravotnictví 
České republiky, které na základě těchto dat bude formulovat návrh nutných opatření v péči o romskou 
populaci Současně Ministerstvo zdravotnictví vypíše mimořádný grant na téma "Sledování nutričního 
stavu romské dětské populace v České republice". Cílem tohoto grantu by bylo zmapování výživového 
stavu romských dětí v závislosti na jejich jídelníčku a návrh případné nutriční intervence. 

K bodům týkajícím se zřízení funkce romských poradců a romských asistentů (lll.1.f)g),; lll.2.a)-d); 
m.3. a)-b); lll.12.a)-b) a IV.) 

V minulosti již byly učiněny oficiálni pokusy zřídit obdobné funkce, efektivita tohoto kroku však 
ztroskotala na chybném či nedostatečném vymezení náplně práce, neochotě veřejných institucí danou 
funkci obsadit apod., takže z celorepublikového hlediska chybí v rámci systému veřejné správy jednotně 
vymezená funkce pracovníka, který by se zabýval romskou komunitou, ačkoli je zjevné, že síť sociálních 
pracovníků je pro tento účel nepostačující. Potřebnost této funkce a jejího zařazení do katalogu prací 



vyplývá i ze zkušenosti některých obcí podle nichž zapojení představitele romské komunity do 
systému veřejné správy může významně napomoci vzájemné komunikaci a řešení dílčích problémů. 
Nezbytnou podmínkou tohoto kroku je na jedné straně vstřícnost a spolupráce ze strany ostatních 
představitelů veřejné správy, na druhé straně kvalifikační a j iné předpoklady ze strany uchazečů o 
diskutované funkce. 

Podrobně jsou důvody pro realizaci opatření týkajících se romských poradců, asistentů a 
romského policejního koordinátora rozvedeny v kapitole 13 Zprávy. 

K bodu III.5.a), který se týká důsledného dodržování zákona o ochraně spotřebitele (diskriminace 
romských občanů v restauračních zařízeních) 

Případy zákazu vstupu Romům do restaurací je třeba považovat za jasný a ilustrativní příklad 
rasové diskriminace a jeho tolerování za závažný nedostatek společensko-právního systému. Přesto je 
tento jev v české republice nepřijatelně rozšířený a orgány samosprávy, státní správy i policie v 
konkrétních případech vesměs konstatují nemožnost jakéhokoli zásahu s odvoláním na Českou obchodní 
inspekci, jejíž postup je však zdlouhavý a mnohdy bezvýsledný. Alarmující a nepřijatelná je zejména 
skutečnost, že se s touto formou diskriminace setkávají lidé, kteří k ní nijak nezavdali příčinu a pro které je 
taková ponižující zkušenost podnětem k nedůvěře a odvracení se od majoritní společnosti obecně. 

Podrobně jsou důvody pro realizaci opatření v této oblasti rozvedeny v kapitole 11 Zprávy. 

K bodům týkajícím se podpory romské kultury a respektování historie Romů (ID.4.a)c) 

I když uvedený úkol spadá do současných povinností ministerstva kultury, je v návrhu usnesení 
uveden jako apel na význam rozvíjení romské kultury jak v zájmu posilování vlastni identity této skupiny 
tak v zájmu zvyšování její prestiže v očích majority. Zvláštní důraz je třeba klást na prohlubování poznatků 
o romské historii jak mezi samotnými Romy tak u ostatní populace. Součástí tohoto trendu musí být i úcta 
k místům a symbolům, připomínajícím romskou minulost včetně utrpení a obětí. 

Konkrétní úkol (II. 12 e) pro přednostu okresního úřadu v Písku, týkající se vyhlášení Pomníku 
romským obětem z tábora v Letech na místě bývalého hřbitova pietním místem, vyplývá ze zákonných 
postupů ministerstva kultury. Původní záměr vyhlásit Pomník kulturní památkou nelze realizovat, neboť 
nesplňuje zákonná kritéria. Alternativním řešením je proto vyhlášení pietním místem. Tento statut 
poskytne Památníku potřebnou důstojnost a vážnost a zároveň mu zajistí ochranu při potenciálním 
rozhodování o j iném využití místa, na němž se nachází (např. při stavebním řízení). Návrh na vyhlášeni 
Pomníku v Letech pietním místem však musí podat ministerstvu kultury přednosta příslušného okresního 
úřadu. 

C. DOPAD NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ NA STÁTNÍ ROZPOČET 

Z hlediska finančních nároků nepředpokládá návrh usnesení zvláštní dopad na státní rozpočet v 
roce 1998. Pro doplňkové programy pro romskou komunitu se doporučuje po dohodě s ministrem vnitra 
použít finanční prostředky z Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a prevence 
drogových závislostí na místní úrovni, které by neměly převýšit 5 mil. Kč. 

Další náklady týkající se například realizace konkrétních vzdělávacích programů či programů na podporu 
romské zaměstnanosti i dalších kroků, uložených jednotl ivým mimstrům, nelze z pozice předkladatele 
vyčíslit. Proto doporučujeme, aby jednotliví ministři tuto částku vyčíslili a zahrnuli do rozpočtů svých 
kapitol. 

Pro úplnost uvádíme, že vláda již svými usneseními 

• ze dne 27. srpna 1997 č. 518 schválila poskytnutí f inančních prostředků na rekonstrukci objektu, 
určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně v celkové výši 34 905 tis. Kč v letech 1998 a 
1999, 

• ze dne 15. října 1997 Č. 640 uložila ministru financí převést z rozpočtové kapitoly Všeobecná 
pokladní zpráva (položka vládní rozpočtová rezerva) částku 2 mil. Kč do rozpočtové kapitoly Úřadu 
vlády České republiky, která bude využita na práci Meziresortní komise pro záležitosti romské 
komunity. 



VI. 

D Ď Í I H O V r К I L U H Y 

• 



ZPRÁVA O SITUACI ROMSKÉ KOMUNITY V ČESKÉ REPUBLICE 



Úvod 

i. Podklady a zdroje pro přípravu Zprávy 

S cílem získat co nejobjektivnější a nejpřesnější údaje o současné situaci romské komunity jsme se snažili 
využít maximálního množství zdrojů, a to jak oficiálních podkladů jednotl ivých resortů, tak i zkušeností 
zainteresovaných nevládních organizaci, romských iniciativ, představitelů státní správy i samosprávy, 
poznatků členů Pracovní skupiny ad hoc Rady pro národnosti vlády ČR pro záležitosti občanů romské 
národnosti apod. Souhrnný přehled použitých podkladů, včetně seznamu konzultantů, je uveden v příloze 
č. 7 Zprávy. Část I Zprávy charakterizuje situaci romské komunity a popisuje faktory, které ji ovlivňují. 

Konkrétní zkušenost ze soužití s romskou komunitou se vytváří na úrovni obcí, event. okresů. V této 
souvislosti zastávají významnou úlohu představitelé státní správy a samosprávy, jej ichž postoje, názory a 
schopnost komunikovat s příslušníky romské komunity podstatně ovlivňují jak vlastni situaci romských 
občanů, tak vzájemné vztahy s majoritní společností. Z tohoto důvodu a na základě zadání Kanceláře 
ministra vlády ČR, Ing. Pavla Bratinky, proběhlo sociologické šetření, jehož cílem bylo ve všech okresech 
a vybraných obcích (městech) zmapovat postoje k romské problematice i praktické zkušenosti 
představitelů státní správy, samosprávy, pracovníků policie, romských a proromských iniciativ. Výsledky 
výzkumu obsahuje část II Zprávy. 

ii. Vymezení a charakteristika problému 

Závažnost problémů souvisejících s romskou komunitou je způsobena především tím, že značná část 
romské menšiny v České republice patři do skupiny na nejnižší sociální úrovni s vysokou 
nezaměstnaností, nízkou úrovní vzdělání a vzhledem k celkovému počtu obyvatel má neúměrně velký 
podíl na trestné činnosti. Kromě toho se na jedné straně zvyšuje podíl romské populace na celkovém 
počtu obyvatel, na druhé straně se tato obtížně zapojuje do procesů, které jsou vlastní majoritní části 
společnosti. 

Příčinou této skutečnosti jsou nejen specifické projevy příslušníků romské komunity, vycházející částečně 
z jejich historických zkušeností, ale v nemenší míře i přístup majoritní společnosti. Nedostatky tohoto 
přístupu se projevují či projevovaly ve dvou oblastech. 

Za prvé je to oblast státního aparátu a jeho postupů. Současná exekutiva vycházela ze snahy neopakovat 
chyby předcházejícího režimu a umožnit Romům podílet se na životě rovnoprávné občanské společnosti. 
V tomto směru učinila i řadu konkrétních kroků. Jak se ale ukazuje, dosud se mnoho problémů nepodařilo 
vyřešit, některé se dokonce - mimo jiné v důsledku nízké adaptability podstatné části romské komunity na 
transformační procesy - prohlubujf. Tento fakt pak nepřímo posiluje nedůvěru Romů vůči majoritní 
společnosti a jejím institucím a dále přispívá k napětí mezi oběma skupinami obyvatelstva ČR. 

Druhou oblastí, ve které ze strany majoritní společnosti dochází ke zhoršování vzájemných vztahů mezi 
romskou menšinou a majoritní společností, je jednání občanů v každodenním životě, založené na 
paušalizujících předsudcích, více či méně skryté projevy diskriminace, na nichž se podílejí i podniky a 
instituce, a zejména znepokojující nárůst rasismu a xenofóbie v celé české společnosti, projevující se do 
velké míry i u nejmladšl generace. 

Nedůvěru Romů vůči státním orgánům a zároveň potvrzení jejich pocitu, že nejsou přirozenou součástí 
české společnosti, ale spíše nežádoucím prvkem, posílily problémy kolem zákona o českém občanství. I 
když původní verze této normy byla novelizována a státní orgány ve spolupráci s nevládními organizacemi 
vyvinuly úsilí k nápravě situace, podle poznatků z praxe je stále počet lidi bez legalizovaného pobytu 
vyšší, než oficiální údaje státní správy či samosprávy. 

Prosazováni některých konkrétních programů zaměřených na zlepšení situace příslušníků romské 
komunity leckdy vázne na argumentu, podle něhož jakýkoli specifický přístup k etnicky a národnostně 
vymezené skupině odporuje občanskému principu. Tato interpretace v některých případech může sloužit 
jako alibistická obrana před požadavky na řešení reálných problémů. Názory na tuto otázku jsou uvedeny 
v části II této zprávy, v kapitole 2.4. 

Je nepochybné, že občanský princip nedovoluje např. úřední evidenci romských obyvatel, nejsou proto k 



dispozici přesné oficiální údaje o jejich celkovém počtu a struktuře. Přesto existují odhady a praktické 
zkušenosti, podle nichž některé problémy romské komunity jsou odlišné od problémů jiných skupin 
obyvatelstva, a tudíž vyžadují odpovídající přístup. 

Z praxe jsou také známy případy, kdy úřady je vedena neoficiální evidence romského obyvatelstva (což 
potvrzují i výsledky šetření - viz část II Zprávy). 

Koncepce této Zprávy i doporučená opatření vycházejí z názoru, že občanský princip je nástrojem k 
uplatňování rovnosti všech občanů. Nijak nebrání tomu, aby stát - právě v zájmu nastolení této rovnosti i 
pro znevýhodněné skupiny obyvatel - realizoval taková opatření, která by pomohla těmto skupinám 
zapojovat se do společenských procesů, využívat vymožeností občanské společnosti a splňovat výchozí 
předpoklady, které jsou ostatním skupinám do značné míry dány jejich historickým, sociálním a kulturním 
zázemím. Tento přístup lze chápat spíše jako kompenzaci jejího původního znevýhodnění, které je navíc 
ve svých důsledcích zátěží pro celou společnost. Obdobně - a zcela přirozeně - uplatňuje stát takový 
přistup zejména vůči zdravotně postiženým. Považujeme za užitečné vycházet z toho, že v rámci státní 
pomoci sociálně slabé skupině obyvatelstva by bylo v souvislosti s romskou částí této skupiny efektivní 
zohlednit některé její další handicapy a předpoklady. 

Předmětem kritiky zahraničních a mezinárodních institucí se stávají nejen dopady zmíněného zákona o 
státnfm občanství na romskou komunitu, ale i skutečnost, že podstatná část příslušníků romské komunity 
zůstává stranou pozitivních společenských změn české společnosti, jejich životní a vzdělanostní úroveň je 
vesměs hluboce podprůměrná, stávají se obětí rasově motivovaných útoků atd. K těmto námitkám pak 
přistupuje často argument, že česká vláda nevěnuje dostatek pozornosti nápravě těchto jevů a 
programům, směřujícím ke zlepšení postavení romské komunity a jejímu začlenění do společnosti. 
Některé dílčí kritiky nejsou zcela podložené a mnohá tvrzení jsou nepřesná. 

Na základě poznatků z praxe a reálné situace je však třeba připustit, že celkově vycházejí z 
opodstatněných argumentů. Proto je třeba chápat tato stanoviska jako jeden z podnětů ke konkrétním 
krokům. Mimo jiné proto, že úroveň dodržování lidských práv a boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci 
patří ke kritériím mezinárodního hodnocení České republiky a její připravenosti pro vstup do 
mezinárodních struktur. 

V této souvislosti je třeba zmínit, že zainteresované zahraniční a mezinárodní instituce se nezaměřují 
pouze na kritiku, ale nabízejí i pomoc při realizaci dílčích projektů včetně pomoci finanční. Přehled 
některých projektů financovaných ze zahraničí a realizovaných nevládními organizacemi uvádíme v 
příloze č. 1 této Zprávy. 

Jak bylo výše uvedeno, navzdory úsilí budovat demokratickou občanskou společnost a odpovídajícím 
zákonným předpokladům se dosud nedaří integrovat romskou komunitu a zároveň naučit českou 
společnost přijímat a respektovat romskou menšinu jako její - byť do značné míry odlišnou - součást. Z 
tohoto konstatování vychází i koncepce předkládané Zprávy, která v následujících kapitolách rozvádí 
naznačené aspekty problému jak ve vztahu k romské komunitě, tak majoritní společnosti s tím, že na 
vyhrocení dílčích problémů se v praktickém životě podílejí obě strany. Za nejpodstatnější problémy 
považujeme oblast vzdělávání romských dětí, otázku romské zaměstnanosti a ovlivňování majoritní 
společnosti na všech úrovních směrem k toleranci a respektování romské menšiny. 

Hodnocení dosavadních aktivit vlády vůči romské komunitě (viz kap. 2) vychází z předpokladu, že právě 
vláda má nejvíce možností k systematickému zlepšování postavení romské menšiny a k ovlivňování 
majoritní společnosti a že sebekritický pohled na dosavadní využívání těchto možností otevírá cestu k 
věcnému zvážení efektivnějších postupů. 



ČÁST I 

Jednotlivé aspekty a úrovně problémů vyplývajících ze soužití s romskou komunitou 

1. Charakteristika základních problémů ve vztazích mezi romskou komunitou a majoritní 
společností 

1.1. Jak dokládají praktické zkušenosti i výsledky průzkumů veřejného mínění, značná část české 
veřejnosti vnímá romskou komunitu paušálně jako skupinu osob se zvýšeným sklonem ke kriminální 
činnosti, s nezájmem o legálni práci, neschopných běžného stylu bydlení a soužití. Nelze přehlédnout, že 
významné procento romské menšiny tvoří nezaměstnaní, jejichž rodiny jsou odkázány na sociální dávky, 
podílejí se neúměrným dílem na trestné činnosti, neplatí nájemné apod. Nicméně zmíněné paušalizující 
hodnocení romské komunity zjevně postrádá zohlednění některých následujících významných aspektů. 

1.2. Za prvé je to již výše zmíněná paušalizace, jejíž obětí se stává ta část příslušníků romské komunity, 
která k uvedenému negativnímu hodnocení nezavdává žádnou příčinu. Z hlediska fungování 
demokratického státu je třeba razantně vystoupit proti všem případům, kdy se příslušnici romské menšiny 
setkávají s projevy diskriminace pouze na základě příslušnosti k této menšině. Na obdobné zkušenosti, 
včetně rasově motivovaných útoků, narážejí Romové často například ze strany úředníků, majitelů 
restaurací, zaměstnavatelů i v běžném životě. Mnozí Romové se setkávají s tím, že přes veškerou snahu 
a úsilí zapojit se do společnosti, tato společnost není ochotna přijmout je. Dopad takovéto zkušenosti a 
nedůvěra vůči všeobecně deklarovaným společenským principům jsou zcela pochopitelné, jejich 
důsledkem bývá často emigrace Romů (zejména do Kanady, Austrálie, Nizozemska, Belgie atd.). Jako 
důvod emigrace se uvádí rasová diskriminace. 

Tato skutečnost se pak podílí i na tom, že Romové, kteří dosáhnou vyšší životni úrovně a mohli by být 
motivujícím příkladem a prostředníkem ve vzájemných vztazích, mají často spíše tendenci se od romské 
komunity distancovat. 

1.3. Dalším faktem je absence poznatků majoritní společnosti o nedávné historii Romů a často i 
nepřiznaná míra zavinění, kterou se na současném stavu romské komunity sama podílela. 

Téměř veškeré původní romské obyvatelstvo na území Čech a Moravy bylo vyvražděno v období druhé 
světové války. Většina Romů, kteří zde v současné době žijí, pochází z tradičních osad na Slovensku. Do 
Čech přicházeli po válce, částečně dobrovolně, částečně v rámci organizovaných přesunů. Komunistický 
režim těmito přesuny získával mj. levnou pracovní sílu v řídce osídlené oblasti pohraničí, aniž věnoval 
odpovídající pozornost potřebě napomáhat adaptaci slovenských Romů na nové podmínky. Ti se ocitali ve 
zcela neznámém industriálním prostředí velkých měst, které kladlo nové nároky na styl bydlení, soužití 
atd. Stát přitom nevěnoval žádnou péči osvětě a výchově a nahrazoval ji zcela nekoncepčními postupy: 
jednak přehlížením projevů nepřizpůsobivosti - například tolerováním devastace bytů a přidělováním 
nových, což je přetrvávajícím zdrojem negativních postojů vůči Romům ve většinové populaci, částečně 
pak restriktivními opatřeními. Například školský systém nijak nezohledňoval přítomnost dětí z odlišného 
sociokulturního prostředí, místo cílené osvěty a pozitivní motivace se zdůrazňovala hrozba odebrání dětí z 
rodičovské péče za zanedbávání školní docházky i za cenu rozpadu rodinných vazeb. 

V souvislosti se vztahem Romů k hodnotám vzdělání a pracovni kvalifikace je třeba říci, že v původní 
romské komunitě - byť v jiné podobě než která je vlastní současné majoritní společnosti - byly na své 
úrovni uznávány a respektovány. O tom, že romská zaměstnanost rapidně klesala až v důsledku 
poválečných zásahů do tradiční romské komunity a postupujících ekonomických procesů, svědčí například 
výsledky Šetřeni o snímku cikánského obyvatelstva, které v roce 1972 provedla na území Prahy tehdejší 
Správa sociálních služeb. Projekt zjišťoval aktuální romskou zaměstnanost a kvalifikaci a zároveň 
kvalifikaci děda a otce dospělých respondentů. Ukázalo se, že v generaci prarodičů vykonávalo tradiční 
romské řemeslo 90% mužů. V rodičovské generaci se již jednalo o zanedbatelné procento a v generaci 
samotných respondentů se blížilo nule. 

Násilné zásahy státu, které narušily přirozené vazby v romské komunitě a které se projevují i v její 
současné - často kritizované - nejednotnosti, pokračovaly až do nedávné doby. Například vyhláška 502 z 
roku 1965 stanovila, že v žádné obci nesmí Romové tvořit více než pět procent z celkového počtu 
obyvatel. Jejich "nadpočetní" skupina proto byla tzv. organizovaným rozptylem přestěhována do j iných 
míst, kde byla nevraživě přijímána jak majoritní společností, tak tamními usedlými Romy. 



1.4. Shrnutí 

Je nepochybné, že se příslušníci romské komunity podílejí na negativních společenských jevech ve větší 
míře, než odpovídá jejich podílu na celkovém množství obyvatel. Nicméně nelze tolerovat vyvozování 
důsledků této skutečnosti v podobě diskriminačních postupů vůči celé komunitě i jednotl ivcům, a to pouze 
na základě příslušnosti ke stejné národnostní a etnické skupině. Zároveň je třeba si uvědomit, že do jisté 
míry jsou současné negativní projevy romské menšiny reakcí na nejen historické, ale i poměrně nedávné 
postupy majoritní společnosti. Proto je třeba velmi razantně vystupovat proti rasisticky motivovaným a 
nepřijatelně generalizujícím tvrzením, že negativní projevy romské komunity jsou jí vlastni a jakékoli snahy 
o změnu či pomoc jen zbytečným mrháním sil a penězi. 

Do listopadu 1989 byly státem uplatňovány vesměs formy nepřiměřeně restriktivních či naopak 
nekoncepčně paternalistických opatření. Takovéto postupy násilně zasahovaly do života Romů, nebo 
kompenzovaly faktickou nerovnoprávnost jednotl ivých skupin obyvatelstva. Obojí ve svých důsledcích 
tlumilo potřebu skutečné integrace a podporovalo vzájemnou nedůvěru mezi romskou komunitou a 
zbytkem společnosti. 

2. Obecné hodnocení aktivit vlády, týkajících se romské komunity 

2.1. I když vedeni státu po roce 1989 i současná česká vláda měly obecnou snahu vytvořit demokratický 
systém založený na rovnoprávnosti všech občanů, uplatňované přístupy podcenily skutečnost, že velká 
část romské komunity nedisponuje v důsledku svého postavení v minulosti předpoklady přizpůsobit se 
transformovaným ekonomickým a společenským podmínkám. Tento fakt, nebude-li provázen 
systematickým úsilím vlády totiž postupně vede k vyloučení početné skupiny obyvatelstva na okraj 
společnosti, kde se pro ni stává trvalým "břemenem". Přehled kroků vlády vztahujících se k romské 
komunitě je zpracován v samostatné části předloženého materiálu - V. Rekapitulace plnění usnesení vlády 
ČR, vztahujících se k romské komunitě. 

2.2. Zároveň je třeba konstatovat, že vláda zat im dostatečně nevyužila svých možností k pozitivnímu 
ovlivňováni společenské atmosféry a postupné tabuizaci rasistických projevů a předsudků. Četnost těchto 
projevů je znepokojivá nejen ve vztahu k romské komunitě, ale i s ohledem na skutečnost, že česká 
společnost by měla být připravena a schopna přijímat různé odlišné socio-kulturní skupiny, které na území 
ČR přicházejí a přicházet budou. 

2.3. S určitou razancí se česká vláda postavila proti těmto projevům až v roce 1993 po vyostrených 
rasových konfliktech s tragickými důsledky, kam patři zejména smrt romského chlapce Tibora Danihela. 
Podstatným krokem bylo především zpřísnění postihů za rasově motivované trestné činy. Jak vyplývá z 
podkladů ministerstva spravedlnosti a státního zastupitelství, tento krok přinesl řadu výsledků. Problémem 
zůstává nedostatečné využívání principu právní kvalifikace trestných činů při jejich vyšetřování a 
posuzováni především ze strany policie a policejních vyšetřovatelů, rovněž nelze ignorovat kritické hlasy 
na adresu soudců. Tyto skutečnosti - spolu s rozmachem aktivit zejména hnutí skinheads či obtížně 
postižitelné diskriminační postupy, jako jsou tolerované případy zákazu vstupu Romů do restauraci a 
veřejných prostor - posilují na straně Romů vnímání majoritní společnosti jakožto nepřátelské a do značné 
míry dokonce sympatizující s extremistickými rasistickými skupinami. Vláda, ačkoli ve svém usnesení č. 
67 z roku 1993 deklarovala odhodlání "čelit veškerým projevům nesnášenlivosti, jež vzbuzují pocity 
ohroženi u kterékoli menšiny", se k takovým jevům v dostatečné míře nevyjadřuje, čímž pocit nedůvěry 
prohlubuje. 

Významným pozitivním pokusem v současné době v tomto směru byl vznik Pracovní skupiny ad hoc Rady 
pro národnosti vlády ČR pro záležitosti občanů romské národnosti, jejíž členové se zabývají konkrétními 
případy rasově motivovaného násilí a diskriminace romských občanů. Během svého působení Pracovní 
skupina upozornila na řadu nedostatků a pochybení v postupech představitelů některých institucí i v 
legislativě a obrátila se s žádost i o stanovisko či interpretaci na příslušná resortní ministerstva. V této 
souvislosti je proto třeba zdůraznit, že praktický přínos činnosti uvedené skupiny do značné míry závisí na 
spolupráci a vstřícnosti ze strany různých institucí včetně ministerstev. 

» 
2.4. Výše uvedené náměty úzce souvisejí s potřebou osvěty a pozitivního ovlivňování majoritní společnosti 
v rámci výchovy, výuky na všech úrovních škol i v rámci dalšího vzdělávání pracovníků rozmanitých 
profesí včetně působení na pracovníky veřejné správy. V tomto směru bylo dosud učiněno ze strany státu 
méně, než by bylo zapotřebí. Tyto požadavky se samozřejmě vztahují v první řadě na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Nicméně vláda jako celek by měla obecně tuto potřebu formulovat 
deklarovat podporu všem prostředkům k jejímu naplňování a z tohoto hlediska projevovat zvýšený zájem 



zejména o profesní přípravu představitelů státní správy, policistů, strážníků, státních zástupců a učitelů. 
Kromě těchto oblastí, v nichž může vláda přímo využívat svých kompetencí, mají významný vliv na 
veřejné mínění a společenské dění i další instituce a složky společnosti, což se týká zejména sdělovacích 
prostředků, ale například i neziskové sféry či orgánů samosprávy. I když tyto instituce působí nezávisle na 
vládní moci, i pro ně mají postoje vlády a jejích členů nepochybný význam, přinejmenším jakožto signál 
významnosti konkrétních problémů. 

Porovnání finanční dotace ze státního rozpočtu a neziskové sféry dokládá zatím neadekvátní zájem státu 
a ponechávání mnoha aktuálních úkolů na aktivitě neziskové sféry (viz. příl. č. 1, 4 a 5 Zprávy). 

3. České státní občanství a legalizace pobytu v České republice 

3.1. Úvod 

3.1.1. Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky vyvolal 
bezprostředně po schválení v České národní radě v prosinci 1992 kritiku ze strany nevládních organizací, 
které sleduji dodržování lidských práv, ale také oficiálních zahraničních organizací jako je Rada Evropy, 
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Organizace bezpečnosti a spolupráce v Evropě apod. 
Významně k tomu přispěly debaty, které předcházely přijeti zákona. Ve všech sdělovacích prostředcích 
probíhaly živé diskuse o tzv. "cikánské otázce", významně živené zvyšujíc! se kriminalitou v České 
republice a řadou kroků představitelů státu a veřejné správy. Připomeňme alespoň vydání tzv. jirkovské 
vyhlášky (posléze zrušené), kterou následovala řada obcí v severních Čechách, neúspěšný návrh zákona 
o mimořádných prostředcích, předložený tehdejším generálním prokurátorem České republiky Jiřím 
Šetinou atd. 

3.1.2. Ustanovení § 7 zákona č. 40/1993 Sb., které stanovilo jako podmínku udělení státního občanství 
požadavek "pětileté beztrestnosti", tj. že žadatel nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin, bylo chápáno jako účelově namířené proti Romům. Tato podmínka byla 
interpretována jako ukládání nového trestu ex post facto a jako porušení čl. 15 Mezinárodního paktu o 
občanských a politických právech, a čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, ve smyslu ukládání 
trestu vyššího, než byl trest stanovený zákonem v době spáchání trestného činu. Kromě toho požadavek 
pětileté bezúhonnosti nezohledňoval závažnost trestného činu a porušoval tím obecně uznávaný princip 
proporcionality. Tvrdost těchto podmínek zákona zmírnilo až jeho novelizované znění č. 139/1996 Sb. 

3.1.3. Nutno přiznat, že přes určitou snahu exekutivy i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
o nápravu nejmarkantněji se důsledky rozdělení státu dotkly právě romské komunity. Podle odhadů 
nevládních organizacf se jedná o cca 1 500 osob. Příčinu lze spatřovat v celé řadě faktorů: 

• občanství jednotlivých republik nemělo po dobu trvání federace žádný praktický význam, 
• značně komplikovaný problém při určování konkrétního občanství, 
• neporozumění problému ze strany těch, kteří se České republice narodili nebo zde žili desítky 

let, 
• nedostatečná poradenská pomoc a zprostředkování potřebných informaci ze strany státu, 

případně podávání nepřesných nebo dokonce mylných informací, 
• nesplnění původně bezvýjimečné podmínky bezúhonnosti v posledních pěti letech, včetně 

mylného zaměňování podmínky beztrestnosti za podmínku, že žadatel nebyl v posledních pěti 
letech ve výkonu trestu, 

• problémy s prokazováním trvalého pobytu v České republice, 
• finanční problémy žadatelů s hrazením příslušných poplatků, 
• chybnou administrací, v důsledku které bylo odebráno některým občanům již přiznané státní 

občanství, 
• nezájem některých občanů uvést svůj pobyt na území České republiky do legálního stavu. 

Tyto skutečnosti i přes četné výklady Ministerstva vnitra poznamenaly situaci vyvolanou rozpadem 
federace. 

3.1.4. Občané, kteří nemají legalizovaný pobyt na území České republiky, tj. nebylo jim uděleno státní 
občanství ani povolení k trvalému pobytu, jsou ze společnosti de iure i de facto vyloučeni: 

• nemohou být legálně zaměstnáni, nemohou podnikat, 
• nemohou být evidováni úřady práce, ani pobírat peněžitou podporu v nezaměstnanosti, 



• nejsou sociálně ani zdravotně pojištěni, 
• nemaji nárok na dávky státní sociální podpory, 
• často jsou j im odebírány děti do dětských domovů jako důsledek zanedbávání péče, čímž 

dochází k řetězení sociálních problémů, 
• jejich děti by správně neměly chodit do škol bez přímé finanční úhrady rodičů, 
• hrozí j im zákaz pobytu na území České republiky nebo vyhoštění, 
• z důvodů chudoby páchají zejména majetkovou trestnou činnost, což vede k nevoli u majoritní 

společnosti a je živnou půdou pro aktivity extremistických skupin, 
• Romové se cítí ponižováni, což vyvolává jejich nedůvěru a nepřátelství vůči majoritní společnosti 

a projevy rasismu vůči ni, apod. 

3.2. Zákon o občanství a jeho uplatňování 

3.2.1. Před vznikem České republiky bylo možné získat státní občanství České republiky podle zákona 
ČNR č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. V prosinci 1992 
zažádalo o udělení státního občanství České republiky podle tohoto zákona asi 65 000 tisíc slovenských 
občanů. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny v roce 1993. 

3.2.2. Zákon č. 40/1993 Sb. v platném znění stanovuje v § 1, že fyzické osoby, které ke dni 31. prosince 
1992 byly státními občany České republiky a zároveň státními občany České a Slovenské Federatívni 
Republiky, jsou od 1. 1. 1993 státními občany České republiky. Dále obsahuje zvláštní ustanovení o 
nabývání státního občanství České republiky občany Slovenské republiky. Ti mohli nabýt státní občanství 
České republiky do 30. 6. 1994: 

a. volbou, tímto způsobem nabylo státní občanství České republiky 292 000 slovenských občanů, 
b. udělením (jednalo se o žadatele, jejichž manžel nebo manželka byli státními občany České 

republiky nebo šlo-li o nezletilé dítě starší 15 let, jehož alespoň jeden z rodičů byl státním 
občanem České republiky), takto nabylo státní občanství České republiky do 30. června 1994 asi 
1500 slovenských občanů. 

Udělením státního občanství České republiky podle zákona č. 40/1993 Sb. dosud nabylo české občanství 
asi 24 000 slovenských občanů (nezahrnuje udělení občanství do 30. 6. 1994 jak je uvedeno pod bodem 
b). 

Celkem tak dosud nabylo státní občanství České republiky cca 382 500 slovenských občanů. 

3.2.3. Vzhledem k nerovnoměrnému osídlení České republiky slovenskými občany zvládaly problematiku 
některé okresní úřady velmi obtížně. V rámci řešení této problematiky u romského etnika doporučila vláda 
usnesením č. 67 ze dne 10. února 1993 okresním úřadům zřídit poradenskou službu pro účinnou pomoc 
při vyřizování státního občanství České republiky těmto osobám. Tuto službu zavedlo 28 okresních úřadů. 
Romové této nabízené speciální možnosti nevyužívali dostatečně. Dosavadní praxe i přesto jasně 
ukazuje, že pro komunikaci s příslušníky romského etnika je nejvhodnějši využít služeb jejich vlastních 
členů. 

3.2.4. Při vyřizováni žádosti o státní občanství České republiky s lovenským občanům byla a je 
považována za splněnou podmínka trvalého pobytu na území České republiky, pokud byli přihlášeni k 
trvalému pobytu jako státní občané České a Slovenské Federativní Republiky nejpozději ke dni 31. 12. 
1992. Tito žadatelé nemusí prokazovat trvalý pobyt na území České republiky povolením k trvalému 
pobytu vydaným oddělením cizinecké policie. Nezbytné však je, že se v mezidobí z trvalého pobytu v 
České republice neodhlásili. 

Zjednodušený postup, bez prokazování příbuzenského poměru s osobou žijící trvale na území České 
republiky, bez předkládání dokladů týkajících se hmotného zabezpečení pobytu nebo rejstříků trestu, byl 
uplatňován také vůči slovenským občanům, kteří měli trvalý pobyt na území České republiky k 31. 12. 
1992 a požádali o povolení trvalého pobytu v České republice, Jedná se především o žadatele, kteří 
nesplňovali podmínky pro volbu nebo udělení občanství České republiky, nebo se nechtěli stát občany 
České republiky. 

Od skupiny slovenských občanů, kteří v okamžiku rozpadu federace nejsou schopni prokázat k 31. 12. 
1992 a po dobu následující trvalý pobyt (byli přihlášeni k přechodnému pobytu nebo nebyli vůbec hlášeni -
sem spadá značná část osob romského původu), jsou požadovány všechny náležitosti vyžadované od 



cizinců obecné. Doložené skutečnosti se posuzují v rámci správního řízení, v průběhu kterého, zejména v 
jeho 2. stupni, jsou v rámci "správního uvážení" zohledňovány faktické vztahy k České republice a 
přikládána jim důležitější role, než ostatním podmínkám, např. bezúhonnosti. Postupuje se takto u občanů, 
kteří jsou schopni doložit faktický pobyt v okamžiku rozpadu federace nebo v daném okamžiku byli v ČR 
ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění žádají o povoleni trvalého pobytu. 

Od občanů Slovenské republiky není správní poplatek k řízení o povolení trvalého pobytu vybírán. 

Na dokreslení situace je uveden statistický přehled o počtu povolených trvalých pobytů občanům 
Slovenské republiky od roku 1992 ve srovnání s celkovým počtem cizinců, kterým byl povolen v 
uvedeném období v České republice trvalý pobyt. 

Tabulka 3.1 Počet povolených trvalých pobytů občanům Slovenské republiky 

rok povoleno občanům celkový počet podíl občanů SR v % 
1993 642 3 038 21 

1994 3 031 5 637 53 

1995 3 823 6 674 57 

1996 3 796 8 857 43 

3.2.5. V průběhu roku 1995 a 1996 se významně prohloubila spolupráce Ministerstva vnitra s nevládními 
organizacemi zabývajícími se problematikou lidských práv. Především se jedná o Vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky a o Český helsinský výbor. Výsledkem spolupráce jsou novely některých zákonů, které 
mají zmírnit dopad rozdělení federace a tvrdost některých zákonů jak v oblasti udělování státního 
občanství České republiky, tak v oblasti socíálních dopadů: 

• Zákon č. 139/1996 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 40/1993 Sb., umožňuje Ministerstvu 
vnitra prominout podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. c) o beztrestnosti. Tato možnost se 
týká pouze těch osob, které mají na území České republiky trvalý nepřetržitý pobyt nejpozději od 
31. 12. 1992. Dosud bylo prominuto splnění této podmínky v 1 698 případech a nevyhověno bylo 
ve 34 případech závažné trestné činnosti, zejména trestné činy vraždy, loupeže a úmyslného 
ublížení na zdraví. 

• Zákon č. 150/1996 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území 
České a Slovenské Federativní Republiky, stanoví v § 7a, že děti umístěné do ústavní nebo 
přijaté do náhradní rodinné péče, pokud nejsou státními občany České republiky a nebylo j im 
uděleno povolení k trvalému pobytu v České republice, jsou oprávněny trvale pobývat na území 
České republiky. 

• Zákon č. 137/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., umožnil v § 74 
odstavec 5 Ministerstvu práce a sociálních věcí v odůvodněných případech prominout podmínku 
trvalého pobytu, což otevírá cestu pro přiznání státní sociální podpory řadě občanů, kteří 
nesplňují podmínku trvalého pobytu sami nebo jedna ze společně posuzovaných osob. 

• Usnesením č. 338 ze dne 12. června 1997 vláda schválila a do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky postoupila návrh novely trestního zákona, která v § 57 ukládá 
soudům zkoumat dopady trestu vyhoštění na rodinné vazby souzeného. 

Kromě toho Ministerstvo vnitra zpracovalo pro okresní úřady pokyny, jak postupovat při vyřizování žádostí 
o udělení občanství České republiky těchto osob. Pracovníci okresních matrik v některých případech 
těmto žadatelům účinně napomáhají při obstarávání matričních dokladů, obstarávání potvrzení trvalého 
pobytu v České republice a zjišťování dalších skutečností, které jsou rozhodující při vyřízení žádostí. 
Těmto osobám rovněž aktivně napomáhá Vězeňská služba České republiky, která umožňuje podávání 
žádostí a zprostředkovává styk s okresními úřady. Uvedená spolupráce je výsledkem řady jednání na 
úrovni ministerstev vnitra a spravedlnosti za účasti zástupců Českého helsinského výboru (podle něhož u 
cca 2 000 vězňů, tj. cca 10%, není určeno státní občanství). 

3.2.6. Spolupráce Ministerstva vnitra České republiky s protějškem ve Slovenské republice a se 
zastupitelským úřadem Slovenské republiky v Praze vedla ke snížení správního poplatku za propuštění ze 
státního svazku Slovenské republiky, jde-li o občany žádající o udělení občanství České republiky. Pro 
občany Slovenské republiky, kteří mají trvalé bydliště v České republice nejpozději od 31. 12. 1992, byl 
poplatek snížen na 200 Sk a jde-li o osobu mladší 18 let na 100 Sk. Jinak je tento poplatek 10 000 Sk a 
500 Sk pro nezletilce. Poplatek za udělení státního občanství České republiky občanovi Slovenské 



republiky byl snížen z 5 000 Kč na 500 Kč s tím, že v případě tíživé sociální situace může Ministerstvo 
vnitra tento poplatek snížit nebo prominout. 

3.3. Přetrvávající problémy 

3.3.1. V České republice žije dosud poměrně velké množství bývalých československých občanů, kteří 
nezískali státní občanství České republiky, ačkoliv státní občanství CR získat chtějí a splňují podmínky. 
Poradna Českého helsinského výboru eviduje v současné době vlce než 2 800 klientů. V okresech, v 
nichž není zastoupeni romského etnika příliš veliké, pohybují se číselné údaje o osobách, které nemají 
legalizovaný pobyt na území České republiky, v hodnotách mezi 60 až 70 (např. okresy Zlín a Písek). K 
těmto číslům bylo možné dojít pouze tam, kde okresní úřad zaměstnal pro tuto práci romského aktivistu, 
který získal patřičné údaje př imo mezi romskou komunitou. Spolupráce zástupců Romů a státní nebo 
veřejné správy je takto základním předpokladem k účinné pomoci romským spoluobčanům. 

3.3.2. Zvláštním problém představují ústavy náhradní rodinné péče. Poradna Českého helsinského výboru 
registruje přibližně 545 případů dětí, které nemají státní občanství ČR. Uvedené číslo se týká asi 60 
ústavů náhradní rodinné péče. Vzhledem k tomu, že těchto ústavů je v ČR asi 250, bude počet dětí bez 
státního občanství ČR pravděpodobně zhruba čtyřikrát vyšší. V naprosté většině to přitom jsou děti, které 
se narodily v České republice a mají slovenské občanství. Do těžkých problémů se tyto děti dostávají v 
momentu dovršení osmnácti let a opuštění ústavu. V bodě 5.2.5. zmíněná novela zákona č. 123/1992 Sb. 
jim totiž garantuje trvalý pobyt na území ČR pouze po dobu náhradní rodinné péče a děti opouštějí 
zařízení bez jakéhokoli dokladu totožnosti nebo průkazu povolení k trvalému pobytu. 

3.3.3. Přes vstřícný postup Vězeňské služby setrvává problém legalizace pobytu také u osob umístěných 
ve vazebních věznicích nebo ve výkonu trestu. Podle vězeňské ročenky se k 31. 12. 1995 nacházelo ve 
věznicích v České republice 2 315 osob se slovenským občanstvím a 1 914 lidí s dosud neurčeným 
občanstvím. K listopadu 1996 evidovala Poradna Českého helsinského výboru přibližně 1400 vězňů, kteří 
žádají o občanství České republiky. Faktem ovšem je, že každý slovenský občan, který měl na území ČR 
trvalý pobyt před 31.12.1992 a tento dosud trvá (tzn. je evidován ohlašovnou v ČR), je posuzován jako 
osoba splňující podmínky trvalého pobytu v České republice. 

3.3.4. Nezanedbatelné jsou také případy lidí, kteří z nejrůznéjších důvodů nezískali státní občanství. V 
řadě případů je překážkou ekonomická situace těchto lidi (v současnosti správní poplatky za udělení 
státního občanství ČR jsou pro tyto případy sníženy z 5 000,- Kč na 500,- Kč, jde-li o žadatele s malým 
příjmem, jsou i zcela promíjeny). Přestože poplatky za vyvázání ze svazku Slovenské republiky byly 
výrazně sníženy (víz bod 5.2.6), nevztahuje se toto snížení na ty občany, kteří si podali žádost o vyvázání 
před srpnem 1995, kdy k jejich snížení došlo. Správní poplatky jednou vyměřené zůstávají v platnosti v 
původní výši. 

Řada dalších občanů ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva není přitom často schopna zaplatit ani 
snížené poplatky. 

3.4. Doporučení pro postup orgánů státní a veřejné správy Z výše uvedeného textu plynou problémy, 
jejichž řešení vyžaduje plnější angažovanost vlády, orgánů veřejné a státní správy. Ukol týkající se 
legalizace pobytu a vypořádání státního občanství pro ty osoby, které z nejrůznějších důvodů zůstávají 
"cizinci" v zemi, kde se narodily a ke které mají úzké vazby, je v konečném čase řešitelný. Vyžaduje to 
však další konkrétní pomoc, i když zvláštní problémy mají osoby, které často mění místo pobytu a na 
výzvy nereagují. Jde především o: 

• asistence při vyhledání osob, které nemají legalizovaný pobyt a pomoc při legalizaci jejich 
pobytu; nejlépe prostřednictvím trvale nebo dočasně zřízené funkce poradce pro tyto záležitosti 
na okresních a obecních úřadech, 

• nalezení právní cesty pro účelovou státní finanční výpomoc sociálně slabším občanům, dětem v 
ústavech náhradní rodinné péče nebo osobám ve výkonu trestu na úhradu nákladů spojených s 
legalizaci jejich pobytu nebo získání státního občanství č e s k é republiky, 

• asistence při zaj išťováni sociální pomoci potřebným rodinám do doby legalizace jejich pobytu. 

Zásadní řešení by však znamenalo přijetí novely zákona č. 40/1993 Sb., která by automaticky umožnila 
osobám se slovenským státním občanstvím, majícím trvalý pobyt na území České republiky k 31.12.1992, 
nezměněným do současnosti, nabýt státního občanství ČR. 

4. Vzdělávání 



4.1. Současný stav 

Oblast vzdělávání je klíčem pro jakékoliv další úsilí změnit společenskou pozici romské komunity, vedle 
toho může znamenat významný zásah do formování postojů celé mladé generace. Za nezbytnou a 
aktuální rovněž považujeme nutnost patřičně profesně vybavit učitelskou veřejnost včetně pregraduální 
přípravy studentů učitelských směrů. Důležité je, že oblast vzdělávání je považována (viz část II, kapitola 
2) za nejvíce perspektivní jak z hlediska množství a účelnosti vynaložených finančních prostředků i sil, tak 
z hlediska přesvědčení o možnosti dosažení předpokládaných změn situace Romů. 

V následujícím textu budou stručně charakterizovány některé momenty ze současné vzdělávací praxe, 
které se negativně dotýkají romských dětí: 

4.1.1. Předškolní vzdělávání 

Podle dostupných údajů, potvrdili to pracovníci státní správy a školství v šetření v březnu tohoto roku (viz 
část II Zprávy) pouze malé procento romských dětí navštěvuje mateřské školy. Rozhodnutí rodičů 
nepřihlásit dítě do mateřské školy pramení především z důvodů ekonomických, vedle toho necítí potřebu 
toto učinit. Vzhledem k tomu, že předškolní zařízení je vstupní bránou ke vzdělávání, kde se dítě často 
poprvé seznamuje s určitým typem organizování a strukturace života, bylo by zapotřebí všemožně působit 
na romskou rodičovskou veřejnost a seznamovat ji s významem mateřských škol. 

Za další důležitý moment v předškolním vzdělávání považujeme přítomnost romských pedagogických 
asistentů v mateřských školách, kteří zásadním způsobem mohou pomoci romským dětem překlenout 
jazykovou a sociální bariéru. O jejich potřebnosti byla přesvědčena téměř pětina a za přínosné by jejich 
působení považovaly další dvě pětiny dotazovaných ve výzkumu (část II, kapitola 3.6). 

Určitou roli zde může sehrát i některými Romy navrhovaná možnost finanční podpory mateřským školám s 
romskými dětmi (např. formou úhrady části nákladů včetně stravného, které jinak musí platit rodiče; toto 
lze zahrnout do systému sociální podpory pro rodiče s průměrným výdělkem do 1.25 životního minima). 

4.1.2. Vstup do základní školy 

Od samého počátku je většina romských dětí v roli outsiderů již předem považovaných jak ve vlastní 
komunitě, tak i školou za neúspěšné a je pouze otázkou času, kdy takovýto žák bude přeřazen do zvláštní 
školy. Velká část učitelů - elementaristů (ne-li většina) postupuje v pedagogických metodách podle 
schématu "natírání romských dětí nabilo", přičemž neuvažují o tom, že romský žák je stejně hodnotným 
klientem jako každý jiný, a to se všemi specifickými vstupními vlastnostmi. Pro romské dítě bývá vstup do 
standardní základní školy spiše šokem, který pouze potvrzuje nemožnost jeho důstojné integrace do 
společnosti. 

Poněkud ambivalentně jsou posuzovány tzv. přípravné ročníky existující v ČR v podobě experimentu od 
roku 1993. I když je nesporné, že teoreticky by měly být vhodným podpůrným nástrojem pro úspěšný 
vstup romských dětí do procesu vzdělávání, výsledky jednotlivých zkušeností ukazují, že tomu tak vždy 
není. Příčiny lze spatřovat jednak na straně romských rodičů, kteří nejeví přílišný zájem o tuto nabídku, ale 
odpovědnost leží rovněž na školách, které nejsou schopny najít vhodné a přesvědčivé argumenty, které 
by mohly změnit tradičně nedůvěřivý a laxní přístup rodičů. Odůvodnění neúspěšnosti přípravného ročníku 
slovy "přípravné třídy již existovaly a pro nezájem ze strany rodin nebyly znovu otevřeny", nelze přijmout, 
protože vedle neschopnosti na úrovni profesionální veřejně působit může být typickým příkladem neochoty 
v této oblasti učinit cokoliv navíc. Ostatně takto působí i přistup MŠMT, které až v polovině roku 1997 
vypracovalo "Statut pokusného ověřování přípravných tříd", a příklady obtíží při zřizování některých 
nových přípravných ročníků z poslední doby svědčí o nedostatečné iniciativě úředníků státní správy ve 
školství. Otevřeným problémem ale zůstává financování tohoto projektu. Konkrétní požadavek 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na navýšení kapitoly regionální školství pro rok 1997 (ve výši 
téměř 7 mil. Kč) nebyl Ministerstvem financí akceptován. 

Přes všechny výhrady k existenci přípravných ročníků je nutno tento experiment považovat za úhelný 
kámen ve změnách systému vzdělávání. 

4.1.3. Jazyková bariéra 

Jak potvrzují i výsledky sociologického šetření, drtivá většina majoritní společnosti považuje jazykovou 



bariéru za podřadný, až naprosto bezvýznamný faktor pro integraci Romů. Není pochopitelně pravda, že 
významné procento mladé romské generace hovoří stejnou - lexikální romštinou, naopak zdá se být jasné, 
že řeč, která je v rodinách nejčastěji používána, není "čistým" jazykem, ale kombinací "makaronizované 
romštiny a češtiny"(tzv. romský etnolekt češtiny), přičemž oba původní jazyky jsou natolik syntakticky, 
morfologicky i sémanticky odlišné, že blokáda způsobená jazykem je sama o sobě zdrojem mnoha 
neúspěchů romských dětí již na samotném počátku vzdělávacího procesu (včetně schopnosti abstrakce, 
komunikability apod.). S postupující náročností výuky se jazykový nedostatek razantně prohlubuje a jeho 
projevy bývají často mylně posuzovány jako handicap opravňující převedeni dítěte do zvláštní školy. O to 
více je důležité, aby ve škole byl v tomto smyslu profesionálně dostatečně připravený učitel, který pomůže 
překlenout tuto zásadní bariéru a pomůže zabránit dalším neúspěchům romských žáků ve vzdělávání. 

4.1.4. Učitelé 

Je symptomatické, že mezi dospělými Romy není nikdy zmiňována osoba učitele, mluví-li se o vzorech, 
které ovlivňovaly formování jejich osobnosti. I když je zapotřebí uvědomit si rozdíl mezi současným 
vzděláváním a školstvím v dobách totality. Přesto však při vědomí důležitosti osoby pedagoga, který stoji 
na samotném prahu v procesu integrace romské mladé generace, je nutno otevřeně přiznat, že v drtivé 
většině nejsou pedagogičtí pracovníci na romskou komunitu profesně vybaveni, a jak již bylo zmíněno: 
místo aktivní snahy o navázání trvalejší citové vazby mezi žákem a učitelem převládá tendence "natírání 
romských dětí nabilo" (srv. výsledky sociologického šetření týkající se této problematiky v části II této 
Zprávy). Dosavadní projekty pregraduální přípravy studentů pedagogických oborů a dalšího vzdělávání 
učitelů jsou vzhledem k převažující, v uvedeném smyslu dosud "nedotčené" většině učitelů naprosto 
nedostatečné. Je ovšem nutno přiznat, že velká tíha odpovědnosti zde neleží přímo na státní 
administrativě, ale na samotných vzdělávacích institucích. 

Do standardní profesní výbavy pedagoga by měly patřit nejen znalosti romské kultury, tradic, psychiky atd. 
(souhrnně označovaných jako romistika či romská studia), ale především schopnosti tyto poznatky umět 
efektivně používat. Dále pak v regionech s početnější mladou romskou pdpulací i znalost romského jazyka 
jako komunikačního nástroje. 

K nápravě nedostatečné profesionální přípravy učitelů bude zapotřebí nezbytný čas. O to více je aktuální 
potřeba získat mezi Romy ochotné spolupracovníky (ideální je v tomto případě některý z rodičů žáků), 
kteří by působili ve školách jako pedagogičtí pracovníci, a to především na I. stupni základní školy. V 
existujících případech se osvědčuje práce "v tandemu", kdy učitel v podstatě reprezentuje před romskými 
dětmi určitý vzor "z druhé strany", jeho asistent pak vzor romský, kromě toho může zprostředkovat vazbu 
školy a rodiny. Prvním pokusem o vyplnění administrativní mezery v otázce romských pedagogických 
asistentů je již výše zmíněný Statut pokusného ověřování přípravných tříd ze dne 25. června 1997. 

4.1.5. Kontakt školy s rodinou 

Mezi školou a romskou rodinou tradičně panuje nedůvěra až nepřátelství. Romové na jedné straně vnímají 
školu často jako nástroj represe - nutné zlo, jemuž se vyhýbají, škola na straně druhé má o spolupráci s 
rodinou své představy, z nichž podle jejích názorů není možno ustoupit. V této složité situaci je to ale 
škola, odkud musí vzejít iniciativa a pozitivní kroky, přičemž je třeba si uvědomit, že proces vzájemného 
sbližování bude dlouhodobý a velice pracný. 

Pomoci zde může výrazně zřízení již výše zmíněné funkce pedagogických asistentů, kteří mj. přiblíží všem 
pedagogům pojem "rodina" v romském chápání. 

Zkušenosti z programu nadace Open Society Fund Praha "Začít spolu" ukazuji, že spolupráce školy s 
romskou rodinou je významným "katalyzátorem" úspěšnosti děti ve škole. V rámci tohoto programu byla 
zřízena i funkce tzv. rodinného koordinátora, který působí ve škole a stará se o komunikaci mezi školou a 
rodinami a o pomoc dětem v širší komunitě. Jeho hlavním úkolem je budovat důvěru rodin vůči škole a 
zainteresovat je na procesu výuky, j ímž jejich děti procházejí. Význam jeho funkce je zřejmý - bez této 
spolupráce se výchovný vliv školy na děti stírá vždy s návratem do rodin, mají-li vůči škole negativní 
postoj. 

4.1.6. Formy vzdělávání, učebnice 

V první řadě je nutné počítat s tím, že start většiny romských dětí v základním školství je (s přihlédnutím 
na jazykovou blokádou počínající a dále se prohlubující sociální handicap) pomalejší, že schopnost 
koordinace motoriky a soustředění je zpravidla nižší. Jak se však ukazuje z prvních zkušeností, na vývoj 



romských dětí v procesu vzdělávání má příznivý vliv, je-li v triviu např. zpočátku kladen důraz v první řadě 
na čtení, až potom na psaní a počty. Případné úpravy curricula pro potřeby vzdělávání romských dětí jsou 
však věcí školy a jako základ plné stačí stávající program Obecné školy. Prospěšnou se zdá rovněž být 
zvýšená dotace výtvarné a hudební výchovy, a to prakticky již od první třídy. 

Velmi podstatným faktorem podepisujícím se na úrovni poskytovaného vzdělávání je počet dětí ve třídě. 
Považujeme za vhodné, aby v případě výraznějšího početního zastoupení romských děti ve škole bylo 
automaticky počítáno s udělením výjimky minimálního počtu 12 dětí ve třídě, adekvátně j iným případům 
národnostního školství. Pro efektivnější postupy lze doporučit dělení třídy na pracovní skupiny. Je zřejmé, 
že navrhované změny přinesou i větší finanční nároky na školu, obec i státní správu. Jsme však 
přesvědčeni, že oblast vzdělávání je jednoznačně nejvíce perspektivní ze všech uvažovaných, tento názor 
potvrzují i výsledky šetření v dotazníku uvedené v části li Zprávy. 

Určitým problémem jsou modifikace standardních učebnic, jejichž první příklady vyvolaly u většiny Romů 
jednoznačně negativní reakce. Je nezbytné, aby jakékoliv publikace tohoto typu byly předem pečlivě 
konzultovány s romskou reprezentací, i když je zřejmé, že dosáhnout všeobecného souhlasu nebude 
jednoduché. 

Jako poslední je nutno zmínit absenci zmínek o etnických skupinách ve všech učebnicích základního i 
středního školství. Nejde pouze o připomenutí existujících pozitivních vzorů, ale i o nenásilnou možnost 
upozornit na jejich existenci v ilustracích i textech. 

4.1.7. Problém zvláštních škol 

Vstup do základní školy bývá pro romské děti spíše šokem, a od první chvíle prožité ve standardní škole je 
často přes veškerou snahu odsouzeno k neúspěchu. Tradičně využívaným řešením situace, kdy rozdíl 
mezi učebními výsledky romských a ostatních dětí je neúnosně velký - a bývá to oběma stranami chápáno 
jako vysvobození - je přeřazení do zvláštní školy. Romské děti sem jsou přeřazovány na základě 
standardního postupu, tj. po psychologickém vyšetření. Romští rodiče v drtivé většině nechápou přeřazení 
dítěte jako diskvalifikaci z dalšího vzdělávání, neboť jsou i ze své zkušenosti na zvláštní školu zvyklí. Je 
třeba poznamenat, že způsob psychologického testování bývá některými odborníky odmítán pro 
neadekvátnost (resp. rozdílnost průběhu intelektuálního vývoje), mimoto jsou i ze zahraničí známy široké 
a nekončící diskuse o validitě IQ-testů pro různé skupiny populace (zdrojem těchto odborných i laických 
diskusí se stala např. kniha Bell Curve vydaná v r. 1994 v USA). 

V záležitosti psychologického vyšetřování je zapotřebí jednoznačně odmítnout účelovou záměnu 
jazykového handicapu za blíže nespecifikovaný (a bohužel někdy i "specifikovaný") druh mentálního 
postižení. O jednotl ivých případech se zmiňuje ve své zprávě Laury Conway, i když její zjištění 
publikovaná v r. 1996 nejsou často podložená, nelze je rozhodně podceňovat či bagatelizovat (ostatně 
reakce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na uvedenou zprávu, pokud byla nějaká, nebyla nikde 
publikována). 

4.1.8. Střední školství 

Zatímco platí tvrzení, že nabídka vzdělávacích možností v ČR po r. 1989 prudce stoupla a přístup MŠMT 
vůči nově vzniklým středním školám lze v této věci považovat za velkorysý až benevolentní, existuje 
doposud velmi málo funkčních příkladů, které by ukazovaly mladé romské generaci určitou perspektivu v 
této oblasti. Podíl středoškolsky vzdělaných Romů zůstává velmi nízký. 

Hlavní příčinou je zcela jednoznačně neúspěšnost romských žáků v základním školství (včetně tradičního 
podceňování hodnoty vzdělání v hierarchii životních hodnot). Přes jistou skepsi lze ale najít některé formy 
středoškolského vzdělávání, jak bude ostatně uvedeno dále v oddíle o nevládních aktivitách. 

4.1.9. Celoživotní vzdělávání 

Vzhledem k tomu, že dosavadní profesní kvalifikace Romů je naprosto nedostatečná, počítáme s tím, že 
ve snaze o její zlepšení bude zapotřebí určité velkorysosti. Ostatně dosavadní "pokusy" byly pouhou 
improvizací bez jakékoliv návaznosti: 

V rámci celoživotního vzdělávání Romů byly po r. 1989 zřízeny dva sociálně právní kursy, první v r. 1991 
organizovaný Romskou občanskou iniciativou (23 absolventů) a druhý pod hlavičkou Demokratického 



svazu Romů v r. 1992 (13 absolventů). Oba kursy byly dotovány ze státního rozpočtu (v rámci kapitoly 
Ministerstva práce a sociálních věcí). 

V současné době jsou připravovány další dva kursy, z nichž první je organizován společně Nadací dr. 
Rajka Djuriče a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jde o roční rekvalifikační kurs pro uchazeče o 
zaměstnání, přičemž výběr studujících probíhá prostřednictvím Úřadů práce. Začátek uvedeného kursu, 
jehož se účastní 21 již vybraných romských posluchačů, je připraven na zář i 1997. Absolvent by měl být 
vybaven pro oblast sociálně právní asistence v jednotl ivých okresech. Kurs bude financován z 
rekvalifikačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí (vedle samotného vzdělávání se počítá s 
placením cestovních a dalších nákladů studujících). O druhém kursu je pojednáno níže. 

4.1.10. Výchova k toleranci 

Protože zpráva pojednává o situaci romské komunity v ČR, je na místě zdůraznit nepostradatelný význam 
výchovy k toleranci v rámci celé mladé generace. Jde o velmi složitou a komplexní problematiku, která je 
dlouhodobá a svým způsobem těžko měřitelná. Jediným sledovatelným krokem, který byl v této věci 
podniknut, je pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro základní a střední školství k 
působení škol a školských zařízení proti projevům rasismu, netolerance a xenofóbie z října 1995 a 
následné šetření České školní inspekce "Působení školy proti projevům rasismu, netolerance a 
xenofóbie". Ze zprávy vyplývá poznatek, že vedení škol je z cca 60 - 70 % málo iniciativní a odvážné 
(dožaduje se např. jednotného vybavení metodickými materiály) a v převážné většině užívá tradičních 
prostředků racionálního přesvědčování, zatímco chybí zapojování emocionálního prožitku do výchovy. 
Zároveň je ale všeobecně odmítána forma vedení kampaní, což vcelku věrně odráží obecnou bezradnost, 
jak s tímto aktuálním a zároveň relativně velmi křehkým tématem v současné době naložit. Pozitivně však 
hodnotíme zjištění uvedená v dotazníkové akci o tom, že výchova ke vzájemné toleranci je velmi často 
zmiňována jako nedostačující (viz část II Zprávy), současně je chápána jako jediný prostředek zlepšování 
komunikace a tím i vzájemných vztahů. 

4.2. Aktivity resortu školství 

Problematika vzděláváni příslušníků romské národnostní menšiny je ministerstvem řešena v rámci 
národnostního školství pod gescí odboru základního školství a mimoškolní výchovy. Za tím účelem byl 
ustanoven poradní sbor MŠMT ČR, v němž jsou zastoupeni členové 9 národnostních skupin žijících v ČR. 
V dubnu 1997 předložilo ministerstvo Radě pro národnosti vlády ČR Zprávu o aktivitách resortu školství 
směřujících ke zlepšení podmínek pro vzdělávání romských spoluobčanů. Z tohoto materiálu jsou ve 
zkrácené podobě níže uvedeny následující aktuální záležitosti: 

4.2.1. Přípravné ročníky 

Školská legislativa neupravuje jej ich existenci, jsou zřizovány podle školského zákona jako experimentální 
ověřování. Hlavní rozhodovací odpovědnost leží v odpovědnosti školských úřadů, pouze ve výj imečných 
případech lokalit s výraznějším početním zastoupením romské komunity ministerstvo zvažuje přímou 
podporu. Na tomto místě je nutno zmínit, že přípravné ročníky jsou zřizovány pro všechny děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin a jsou založeny na principu dobrovolnosti. 

Ve školním roce 1996/1997 v České republice navštěvovalo 31 takovýchto tříd celkem 381 dětí. 
Symptomatické (a pozitivní) je, že nejvíce tříd bylo zřízeno v oblastech s výraznějším početním 
zastoupením romské populace, v severočeském (11) a severomoravském (10) regionu. Počty přípravných 
ročníků od jejich vzniku ukazuje následující tabulka: 

4.2.2. Obsah učiva, vzdělávací programy 

V roce 1997 byla Výzkumným ústavem pedagogickým zpracována modelová pedagogická dokumentace 
pro přípravné ročníky. Materiál má být k 1. záři 1997 k dispozici školám. Od této doby bude ministerstvo 

školní rok počet přípravných ročníků 
1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1996/1997 

18 

26 
36 

31 



na pěti vybraných základních školách ověřovat projekt, jehož cílem je vytvořit romským dětem lepší 
podmínky pro úspěšné absolvování povinné školní docházky. 

V březnu t.r. byl předložen návrh projektu "Modifikace vzdělávacího programu pro specifické potřeby 
romských dětí". Po zapracování připomínek by definitivní podoba projektu měla sloužit jako podklad pro 
alternativní postupy v základním školství, v současné době se předpokládá jeho ověřování na pěti 
školách. 

4.2.3. Osvěta mezi dospělými 

Podle ministerstva je připravena "Informační brožura", která by měla romským organizacím a rodičům 
pomoci v orientaci ve školství a v možnostech spolupráce se školou. 

4.2.4. Učebnice 

Pro rok 1997 připravovalo ministerstvo vydání romského slabikáře (s předpokládanými náklady ve výši 
750 tis. Kč, původně rezervovanými v rozpočtu MŠMT) a publikace Romové - dějiny - kultura, která měla 
být během letních prázdnin distribuována do škol. Obě publikace budou z ekonomických důvodů vydány 
až v r. 1998. 

4.2.5. Vzdělávání romských pedagogických asistentů a učitelů 

Začlenění romských asistentů do škol je z hlediska odborné kvalifikace problematické, většina romských 
asistentů není na pedagogickou práci připravena. Ministerstvo z tohoto důvodu akceptuje (jako 
experiment) absolvování vzdělávacích kursů nadace Nová škola "Kurs pedagogického minima pro romské 
asistenty základních škol" a "Kurs romštiny pro učitele základních škol" jako provizorní formu odborné 
přípravy těchto pedagogických pracovníků. 

Za těžiště vzdělávání učitelů pro práci s romskými dětmi je ministerstvem považováno další vzdělávání. 
Regionální pedagogická centra v Praze, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Brně zahrnula do 
své nabídky vzdělávacích kursů semináře zaměřené na historii a specifika romské etnické skupiny a 
dalších národnostních menšin, výcvik komunikačních technik, prevenci konfliktů a vyjednávání. V této 
oblasti jsou využívány kontakty s některými v této věci angažovanými občanskými sdruženími (Hnutí R, 
nadace Nová škola, Know How Fund, Nadace rozvoje občanské společnosti atd ). V pregraduální přípravě 
budoucích učitelů je romská problematika přednášena na Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L., 
Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci společného 
grantového programu Rady vysokých škol a MŠMT "Fond rozvoje vysokých škol v ČR" je již po 5 let 
vyhlašován tematický okruh orientovaný na vzdělávání menšin. 

Pro potřeby zprávy byly vyžádány informace z vysokých škol o vzdělávacích projektech týkajících se dané 
problematiky. Kromě tří výše uvedených příkladů vysokých škol, kde je téma do pregraduální přípravy 
budoucích učitelů zahrnuto, lze uvést dále Filozoficko-přírodovědnou fakultu Slezské univerzity v Opavě 
(bakalářské studium oboru Veřejná správa a regionální politika), Pedagogickou fakultu Západočeské 
univerzity v Plzni (rozšiřující studium speciální pedagogiky, bakalářské studium oboru Sociální práce, 
výzkumná činnost katedry psychologie), Fakultu pedagogickou Technické univerzity v Liberci (povinné 
přednášky učitelských oborů, diplomové práce, bakalářské studium oboru Sociální pracovník/pedagog, 
další vzdělávání učitelů, konference), Filozofickou fakultu Ostravské univerzity (bakalářské studium oboru 
Profesní poradenství a rekvalifikace) a zčásti rovněž Pedagogickou fakultu Vysoké školy pedagogické 
(výzkumná činnost, závěrečná bakalářská práce). Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 3 
Zprávy. 

4.2.6. Dotační programy MŠMT 

Ministerstvem jsou administrativně řízeny 3 finanční zdroje účelových dotací, a to v první řadě Program 
podpory a ochrany dětí a mládeže (od r. 1993 do letošního roku bylo romským a proromským občanským 
sdružením poskytnuto 5273,5 tis. Kč), Společné úkoly skupiny MŠMT pro základní a střední školství (v 
letech 1995 - 1996 poskytnuto školám a školským zařízením celkem 949 tis. Kč; pro letošní rok je 
plánována účelová finanční dotace 1360 tis. Kč) a již zmíněný Fond rozvoje vysokých škol (v letech 1992 -
1996 činila dotace projektů zaměřených na vzdělávání romských dětí, výchovu k toleranci a sociální práci 
11648 tis. Kč, v letošním roce jde o příspěvek ve výši 1 191 tis. Kč). Podrobnější přehled dotací uvádí 
příloha č. 4 Zprávy. 



4.3. Nejvýznamnější příklady nevládních aktivit 

4.3.1. Základní škola Přemysla Pittera Ostrava 

Byla zřízena v r. 1993 (a do státní sítě škol zařazena) jako soukromá základní škola, zřizovatelem je 
Charita v Ostravě. Škola slouží ke vzdělávání dětí ze sociálně i j inak problematického prostředí, většinu 
žáků tvoří romské děti. Základním programem je projekt Obecná škola, který má výraznější sociální 
rozměr. Základními principy vzdělávací koncepce jsou "integrace, společenství, pomalejší postup výuky, 
vertikální diferenciace (pracovní skupiny napříč různými třídami), multikulturní prostředí. Ve škole je vedle 
toho zřízen přípravný ročník, školní družina, azylové středisko pro žáky v tísni a informační a vzdělávací 
centrum pro dospělé. ZŠ Přemysla Pittera se přes krátkou dobu své existence stala prakticky 
nejuznávanější vzdělávací institucí v práci s romskými dětmi, kde se mj. plně osvědčila pomoc romských 
asistentů ve vyučování. 

4.3.2. Projekt stupňovitého vzdělávání romských poradců 

Jde o dosud unikátní projekt určený jako "druhá šance" na vzdělání pro dospělé Romy, s možností 
dosáhnout středoškolského vzdělání. Iniciativu nadace dr. Rajka Djuriče zpracoval tým složený ze 
zástupců katedry sociální práce Filozofické fakulty UK Praha, Evangelické akademie Praha 4 a nevládních 
organizací - Open Society Fund a Českého centra pro vyjednávání a řešení konfliktů. Stupňovité 
vzdělávání umožňuje dosažení základní kvalifikace pro práci romského asistenta již po ukončení prvního 
ročníku, s případnou možností zaměstnat se v této funkci a pokračovat v dálkovém studiu až k dosaženi 
úplného středního vzdělání (romský poradce) nebo i středoškolského vzdělání s maturitou v oboru sociální 
péče. Plánuje se uplatnění absolventů ve státní správě a samosprávě při zprostředkování spolupráce, 
koordinaci, poradenských službách a posílení společenské emancipace romské komunity. Výuka (pro 30 
studentů) bude zahájena v září t.r. z prostředků nadace Open Society Fund. V dalším období se očekává, 
že vzdělávání bude f inancováno z prostředků státního rozpočtu (prozatím-jako experiment MŠMT). 

4.3.3. Programy nadace Open Society Fund Praha 

"Začít spolu" (od r. 1994) - jde o alternativní vzdělávací program pro děti v mateřských a základních 
školách s důrazem na spolupráci školy, rodiny a obce. Je využíván v dalším vzdělávání učitelů a v deseti 
modelových školách. 

"Romský program" (od r. 1993) - představuje podporu nejrůznějších specifických aktivit v oblasti kultury 
(např. dokumentární snímek O, tu kalo čiriklóro, divadlo pro národnostní a etnickou kulturu, centrum 
romské kultury v Praze 5), vzdělávání (Vzdělávací program pro romské komunitní a sociální pracovníky -
25 aktivistů z Rokycan, Mostu, Berouna, Kladna a Pardubic; společný projekt s Fondem porozumění a 
naděje Rokycany, Českým centrem pro vyjednávání a řešení konfliktů a katedrou sociální práce FF UK 
Praha), sociální pomoci (získávání českého státního občanství) a poradenství (informační středisko pro 
činnost romských organizací). 

V rámci "Stipendijního programu" (od r. 1995) podporuje nadace v letošním roce 43 nadaných romských 
žáků vyšších ročníků základní školy a středních škol a vysokoškolských romských studentů. 

V roce 1997 vyhlásila nadace (spolu s nadací King Baudoin Foundation) grantový program zaměřený na 
zlepšování mezietnických vztahů. Jedním z okruhů programu je rovněž vzdělávání (podpořena např. 
výuka výtvarně řemeslných činností ve skupině romských a neromských, školou povinných dětí). 

4.3.4. Nadace Nová Škola 

Krátkodobé vzdělávací programy "Kurs pedagogického minima pro romské asistenty základních 
škol" (duben 1997) a "Kurs romštiny pro učitele základních škol" (pravidelně od r. 1996) slouží k získání 
základních kvalifikačních předpokladů pro prácí ve školách. Vedle toho nadace organizuje projekty 
podpory kulturní činnosti romských dětí (literární soutěž "Romano >suno", publikace Zpěvník romských 
lidových písní, pracovní sešit Historie Romů pro I. stupeň základní školy, Vzpomínky Romů na školu) a 
sama vydává odborné publikace pro učitele. 

4.3.5. Občanské sdružení R-Mosty, České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů 

• V rámci programu "Výchova k toleranci a proti rasismu v pražských školách" navštívili na jaře letošního 



roku lektoři občanského sdružení celkem 24 škol (17 základních, 7 středních), kde uskutečnili 73 
přednášek a diskusních setkání (kdy jeden z přítomných lektorů byl vždy j iné než české národnosti). 
Součástí projektu byly písemné práce žáků na téma s ním související. Vznikl tak soubor více než 2 tis. 
eseji, které budou obsahově zpracovány. Z předběžných výsledků obsahové analýzy vyplývá, že nejvíce 
intolerance projevují žáci k Romům, Ukrajincům, Vietnamcům (obecně vůči Asiatům), naprosto neznají 
obsah termínu "xenofobie", pozitivně se projevuje skutečnost, že mladá generace má možnost cestovat. 
Diskuse se studenty ukazují na to, že podstatně více rasistické názory projevuje starší generace, tj. rodiče, 
učitelé, úředníci, novináři aj. Potvrzuje se, že klima školy a názory pedagogů hrají podstatnou roli při 
vytvářeni postojů žáků. 

V rámci projektu se připravuje k vydání v příštím školním roce alternativní text pro učitele základních a 
středních škol k tématu "Výchova k toleranci a proti rasismu". 

4.3.6. Hnutí R 

Vzniklo v roce 1995 jako občanské sdružení organizující další vzdělávání učitelů v regionech s vyšším 
počtem romských žáků. Jsou pořádány tematické odborné semináře věnované problematice vzdělávání 
romských dětí. V současnosti na hnutí participuje ke stovce členů, z toho většina jsou vzdělávací instituce 
základního a středního školství. Ministerstvo školství se finančně podílí na aktivitách tohoto občanského 
sdružení (v roce 1996 částkou 40 tis. Kč). 

5. Kulturní aktivity 

Programy uchování a rozvoje národnostní kultury jsou v České republice autonomně rozvíjeny 
organizacemi příslušníků národnostních menšin. S tímto cílem vznikla po listopadu 1989 také řada 
romských občanských sdružení. V jejich případě spočívá však problém v tom, že Romové nemohli 
navázat na zkušenosti z činnosti vlastních institucí v minulosti (kromě krátkého období v letech 1969 -
1973, kdy působil Svaz Cikánů-Romů, vlastní formální organizace neměli), a proto nově vzniklé 
organizace vykazují nejenom nepevnou organizační strukturu, ale hlavně obtížně realizují projekty 
dlouhodobějších programů. Jedinou výjimkou je snaha o vybudování vlastního muzea v Brně. 

Kulturu národnostních menšin s jejími specifiky a potřebami pojímá Ministerstvo kultury komplexně, včetně 
romského etnika. Romskou národnostní menšinu neuprednostňuje ani nepotlačuje. V rámci programu 
rozvoje a uchování kultury národnostních menšiny jsou Romové postaveni rovnoprávně vedle ostatních 
národnostních menšin, žijících na území České republiky. 

Základním principem přístupu Ministerstva kultury k romskému etniku je vytvořit prostor, v němž by romští 
občané, prostřednictvím svých občanských sdružení, sami uplatnili své kulturní zájmy a potřeby. Tento 
přístup je od počátku vyžadován také ze strany Romů. Zástupci romské menšiny jsou proto vždy účastni 
na projednávání romských projektů jak v konkursních komisích, tak při individuálních jednáních o 
konkrétních akcích. Přehled dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva na níže uvedené 
oblasti je upřesněn v příloze č. 5 Zprávy. 

V zájmu spolupráce s romskými aktivitami nabídlo Ministerstvo kultury různé formy pomoci, a to odborné, 
organizační i metodické, včetně výkladu a aplikací právních předpisů v oblasti hospodaření. Tyto nabídky 
však nebyly ze strany romských iniciativ využity. 

Spolupráce Ministerstva kultury se zástupci romských aktivit probíhá od roku 1991. Týká se těchto 
stěžejních tematických oblastí: 

• konkursů k uchováni a rozvoji národnostních menšin obecně, 
• romského divadla, 
• Muzea romské kultury v Brně, 
• podpory romských folklórních aktivit, 
• vybudování památníku obětem cikánského koncentračního tábora v Letech, 
• romského národnostního tisku. 

5.1. Konkursy na projekty zaměřené na rozvoj a uchování kultury národnostních menšin 

Konkursy na podporu kultury národnostních menšin vyhlašuje Ministerstvo kultury od roku 1993 
každoročně. Program je určen pro občanská sdružení a zaměřen na umělecké a mimoumělecké aktivity, 



vzděláváni v kulturních oborech, kulturní aktivity dětí a mládeže, výzkum, dokumentaci a informace 
(publikováni poznatků o historii a kultuře jednotl ivých národnostních menšin). 

V rámci konkursu podporuje Ministerstvo kultury projekty předkládané a realizované romskými 
občanskými sdruženími a rovněž neromskými organizacemi, které se zaměřují na prácí s Romy (např. 
Centrum pro volný čas mládeže v Jihlavě, Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem, různá občanská 
sdružení při některých školských a kulturních zařízeních). Problémem vlastních romských projektů je v 
převážné většině jejich kvalita, věcnost a reálnost záměrů a nepřiměřenost f inančních nároků. 

V uplynulých letech bylo úspěšně realizováno v rámci předkládaných projektů vydání několika publikací s 
romskou tematikou. Například v roce 1996 poskytlo Ministerstvo kultury dotace na dva romské tituly, a to 
na zrcadlové vydání sbírky poezie V. Oláha Khamori luluďi - Slunečnice (Praha 1996) a na knihy 
vyprávění E. Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou (Praha 1996). Dále byly vydány povídky T. 
Fabiánové Čavargoš - Tulák (Praha 1991), kniha Rudolf Dzurko (Praha 1996), Soupis díla R. Dzurka 
(plánováno vydání Praha 1997), kniha autorů D. Holého a C. Nečase Žalující píseň (Brno 1993), povídky I. 
Ferkové Čorde čhave - Ukradené děti (S.l. 1996) či výběr biblických textů Bůh mluví ke svým dětem -
biblické vyprávění. O del vakherel ke peskere čhave - Vakherina pal e Biblia (Praha 1992). 

Je nutno zvláště vyzvednout, že v uplynulých letech zásluhou dotační politiky Ministerstva kultury se v 
potřebné míře rozvíjí romistická knižní produkce, která výrazně podporuje sebevědomí Romů a jejich 
kulturní povědomí. Například kniha poezie V. Oláha byla jako mimočítanková četba zařazena do 
vybraných škol, které navštěvují romské děti. Jde o konkrétní příspěvek ke kulturní a mravní výchově 
romských dětí, zvláště v prostředí, kde jsou rozvíjeny programy multikulturní výchovy. 

5.2. Romské divadlo 

V letech 1991 až 1993 se prosazoval záměr založit v Praze romské divadlo. Za tímto účelem vzniklo také 
Sdružení pro založeni romského divadla VUDUD (1992), avšak navzdory finanční podpoře Ministerstva 
kultury, spoluúčasti Magistrátu hl. města Prahy a tehdejších romských poslanců České národní rady, 
veškeré pokusy skončily nezdarem pro neshody vedeni romského sdružení s provozovatelem objektu 
(domovská scéna romského divadla měla vzniknout v rámci Kulturně sociálního centra v Kafkově ul., 
Praha 6). Několik romských představení se uskutečnilo zprvu v Divadle na Starém Městě a následně v 
Divadle ABC. Realizace záměru provozování romského divadla ztroskotala kromě j iného na problému 
nedodržování finanční disciplíny a účelném nakládání s f inančními prostředky ze státního rozpočtu. Od 
roku 1993 přes výzvy Ministerstva kultury na pokračování v této nosné myšlence se již nenašla skupina 
Romů, která by projekt dále realizovala. Na realizaci projektu romského divadla poskytlo Ministerstvo 
kultury v souhrnu dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 2 750 tis. Kč. 

5.3. Muzeum romské kultury v Brně 

Ministerstvo kultury stálo v roce 1991 u zrodu myšlenky vybudovat romské muzeum a od této doby 
pokládá tento projekt za nosný. Představitelé Romů k tomuto účelu založili občanské sdružení Společnost 
odborníků a přátel Muzea romské kultury v Brně, jež je doposud také zřizovatelem této instituce. Zásluhou 
dotační politiky Ministerstva kultury se doposud podařilo muzeu i na spolkové bázi shromáždit obsáhlý 
sbírkový fond. Muzeum se do povědomí veřejnosti zapsalo již v roce 1992 rozsáhlou výstavou Romové v 
Československu, pořádanou v prostorách Moravského zemského muzea v Brně. 

I přes nevyhovující, nouzové prostorové umístění Muzea romské kultury v Brně, vykazuje tato instituce 
celou řadu společensky vysoce prospěšných aktivit - pravidelně pořádá přednáškovou a osvětovou 
činnost, mj. hojně navštěvovanou žáky brněnských škol, vydává Informační bulletin a publikace s romskou 
tematikou. Z celé řady akcí muzea dlužno vyzvednout organizační zajištění mezinárodni konference 
Neznámý holocaust, která se uskutečnila v roce 1995 při příležitosti odhalení památníku romským obětem 
druhé světové války v Letech u Písku. 

Doposud je činnost Muzea romské kultury v Brně téměř plně závislá na finanční podpoře Ministerstva 
kultury. V rámci dotací Ministerstva kultury na realizací předložených projektů souhrn poskytnutých 
finančních prostředků tomuto muzeu představuje doposud celkovou sumu téměř 8 mil. Kč. 

Muzeum romské kultury v Brně, jako jediné pracoviště svého druhu ve střední Evropě, spolupracuje s 
různými zahraničními institucemi, včetně Muzea holocaustu ve Washingtonu. Jeho působeni je také z 
dlouhodobého hlediska zatím jediným nosným projektem v oblasti kulturních aktivit romských organizací. 
Proto je v současnosti vysoce aktuální otázka: vyřešit možnosti definitivního umístění tohoto muzea v 



Brně, a to v samostatném objektu, v němž by byla stálá expozice a muzeum mohlo plnohodnotně 
rozvinout také svou osvětovou činnost. Jednou z alternativ řešení je nabídka města Brno, které pro tento 
účel vyčlenilo objekt v Bratislavské ul. 67, v lokalitě s výraznou koncentrací romské populace. Vytipovaný 
objekt je však v havarijním stavu, vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci a adaptaci pro muzejní účely. Je 
zjevné, že vybudování Muzea romské kultury v Brně překračuje lokální rámec, jeho působnost je 
celostátní s významným zahraničně politickým dosahem. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby finanční 
prostředky na rekonstrukci objektu pro umístění muzea byly poskytnuty ze státního rozpočtu. Proto byl v 
návaznosti na přerušený bod jednání vlády ČR ze dne 16. října 1996 o romském muzeu (s navrhovaným 
řešením tehdy Ministerstvo financí nesouhlasilo) dne 27. srpna t.r. předložen samostatný návrh materiálu 
pro schůzi vlády Poskytnuti finančních prostředků na rekonstrukci objektu, určeného pro umístění Muzea 
romské kultury v Brně s cílem zahrnout potřebnou finanční částku na první etapu rekonstrukčních prací do 
návrhu státního rozpočtu pro rok 1998, podobně druhá etapa by pak byla realizována v roce 1999. 
Materiál byl vládou jednomyslně schválen (pro rok 1998 bude vyčleněno 20 000 tis. Kč, v roce 1999 pak 
15 000 tis. Kč). 

5.4. Podpora romských folklórních aktivit 

Romský folklór patří k specifickým projevům romské kultury. Prezentace romského folklóru před 
listopadem 1989 se však v rámci oficiálních kulturních akcí důsledně potlačovala. Jedinou výjimkou byl 
samostatný pořad Nane oda lavutari - romská píseň, hudba, tanec, uvedený na Mezinárodním 
folkloristickém festivalu ve Strážnici 1988. 

Od roku 1990 se uskutečnilo pět ročníků celostátní přehlídky romského folklóru (v roce 1990 v Brně -
Líšni, v letech 1991 - 1996 ve Strážnici, v roce 1997 v Rožnově pod Radhoštěm). Ministerstvo kultury 
poskytlo na tyto akce kromě finanční podpory i odborné zázemí ústavu lidové kultury ve Strážnici. Souhrn 
těchto dotací ze státního rozpočtu činí přes 2 mil. Kč. 

V souvislosti s pořádáním celostátních přehlídek romského folklóru - vystupuje řada problémů mezí 
jednotlivými romskými aktivitami. Především je veden spor mezi občanskými sdruženími o pořadatelství 
přehlídky s morálním nárokem na státní dotaci. Tyto spory negativně zasahují i do vztahu jednotlivých 
sdružení se státními orgány, u nichž občanská sdružení usilují o státní dotaci. 

Vedle celostátních přehlídek romské folklórní soubory vystoupily s vlastním pořadem v samostatném 
programu národnostních menšin Domovina v rámci Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnicí (1994, 
1996). 

5.5. Památník obětem cikánského koncentračního tábora v Letech 

Ve vztahu k romské národnosti významným počinem Ministerstva kultury bylo v uplynulém období 
zabezpečení finančních prostředků na vybudování památníku obětem holocaustu Romů v Letech u Písku. 
Z iniciativy představitelů romských občanských sdružení a za účasti zástupců ústředních orgánů státní 
správy (Rady pro národnosti vlády ČR, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra) a Okresního úřadu Písek 
byl v roce 1995 vybudován a odhalen památník obětem cikánského koncentračního tábora na místě 
bývalého hřbitova v Letech u Písku. Na financování akce se podílelo Ministerstvo kultury (400 000,- Kč) a 
Okresní úřad v Pisku (200 000,- Kč). Účast Ministerstva kultury na realizaci tohoto úkolu byla však 
jednorázová a výj imečná (akce proběhla v rámci oslav 50. výročí ukončení druhé světové války). 

5.6. Romský národnostní tisk 

V rámci ekonomického zajištění vydávání národnostního tisku Ministerstvo kultury administruje 
poskytování dotaci ze státního rozpočtu jednotl ivým vydavatelům. V případě romské národnosti jde o dvě 
periodika: čtrnáctideník Romano kůrko a měsíčník Gendalos (nově pod titulem Amaro Gendalos). 
Vydávání romského periodického tisku však naráží na řadu problémů (zajištění distribuce a prodejnosti 
titulů, dodržování finanční disciplíny, dodržování poměru na režijní a výrobní náklady ap.). Z důvodu 
závažnějšího porušování finanční kázně a smluvních závazků bylo proto v roce 1996 přerušeno vydávání 
měsíčníku Gendalos. Po změně vydavatele bylo jeho vydávání obnoveno v roce 1997. 

6. Oblast sociální péče 

6.1. Romové se podílejí zásadním způsobem na všech opatřeních sociální politiky státu, přičemž oblast 
sociální péče ve vztahu k romské populaci není orgány sociální péče pojímána z hlediska příslušnosti 
klientely k národnostní či etnické menšině. Důvodem je skutečnost, že po listopadu 1989 je akcentován 



princip občanské rovnosti a ten vede k tomu, že v žádné právní normě týkající se sociální politiky není 
použit pojem "Rom" nebo "romský", a provádět jakékoliv selektivní sociální analýzy by bylo mimo zákon. 
Kromě toho byla zrušena evidence romských občanů, kterou před l istopadem 1989 prováděly národní 
výbory, takže se můžeme opírat pouze o orientační demografický údaj ze sčítání lidu v roce 1991 (k 
romské národnosti se přihlásilo necelých 33 tis. osob) a o neoficiální kvalif ikované odhady, které hovoří, 
že v současné době žije v České republice okolo 200 tis. Romů. 

6.2. V minulém období plnila sociální politika vedle určité koncepční role především roli sociální ochrany -
roli záchranné sociální sítě, roli ochrany nízkopříjmových či j inak sociálně ohrožených skupin obyvatel. 
Opatření směřovala k pokrytí základních životních potřeb. Analýza údajů ze sčítání lidu však ukazuje, že 
romská populace doznala po druhé světové válce nejdynamičtější sociální vzestup ze všech sociálních 
skupin obyvatel - pravda z nízkého výchozího stavu. Přesto je její obecná sociální úroveň výrazně nižší 
než u ostatních obyvatel. Jde o příjmy, vzdělání a kvalifikaci, kvalitu bydlení, charakter a rozsah spotřeby 
ap. Tedy i úroveň minimálního krytí potřeb je nižší. A protože dnešní ukazatele životního minima byly 
koncipovány jako minimum pro sociálně vyšší úroveň, poskytuje části romských občanů peněžně 
garantované životní minimum relativně vyšší standard zabezpečení, než předpokládal zákonodárce. 

6.3. Skutečnost, že stát poskytováním sociálních dávek zajišťuje životní podmínky občanům, má ale pro 
řadu příslušníků romské populace zásadní důsledky. Pobírání dávky, na kterou je nárok, je skutečně 
jedním z možných legitimních způsob obživy. Motivace získat obživu cestou sociální dávky je značná a 
zcela pochopitelná. Pokud například životní minimum se třemi dětmi činí od 1. července t.r. zhruba 11 
600,- Kč a průměrný příjem se pohybuje okolo 10 000,- Kč, což na trhu práce pro Romy - obvykle 
nekvalifikovanou pracovní sílu - není dosažitelné, často je dávána přednost být pří jemcem sociálních 
dávek. Sociální opatření státu jsou v tomto případě zjevně demotivující a jsou takto chápána nejen 
státními úředníky, ale často i reprezentanty Romů (část II Zprávy, kapitola 2.2). Proto jedním z 
navrhovaných opatření státu je nutnost novelizovat stávající systém poskytování sociálních dávek směrem 
k výraznější motivaci v uplatňováni na trhu práce. 

6.4. Vzhledem k tomu, že ze strany státu sociální péče k Romům není cílený program, případ od případu 
objevujeme, že v prostředí romské komunity je motivace k získání zaměstnání minimální. Výrazná část 
romské populace tak reaguje na svou znevýhodněnou pozici na trhu práce bez profesní, odborné 
kvalifikace (viz kapitola 3.7 části II). 

7. Zaměstnanost 

7.1. Vysoká míra romské nezaměstnanosti představuje jeden z nejpodstatnějších problémů týkajících se 
romské komunity a jejího postavení v rámci celé společnosti. Extrémní nezaměstnanost romských 
obyvatel vede k jejich dalšímu sociálnímu propadu, posiluje sklony ke kriminální činnosti, zhoršuje 
podmínky pro výchovu mladší generace a jejího vzdělávání a v důsledku může být jednou z příčin 
negativního přístupu k Romům u majoritní společnosti. Proto považujeme systémové a koordinované 
postupy směřující ke zvýšení zaměstnanost i Romů za klíčovou otázku. 

7.2. Základní údaje 

Zatímco v rámci celé České republiky míra nezaměstnanosti dosahuje nejvýše 5 %, romská 
nezaměstnanost se odhaduje zhruba na 70 %, přičemž v některých lokalitách je dokonce kolem 90 % 

Ze zaměstnaných Romů podle údajů, které shromáždila Nadace Dženo, 90 % mužů pracuje v dělnických 
profesích, především ve stavebnictví. Často se jedná o sezónní a dočasné práce. Ženy jsou nejčastěji 
uklizečky. K podobným závěrům vedlo i šetření z jara t.r. (kapitola 3.7 části II). Z těchto podkladů dále 
vyplývá, že muži dosahují průměrného výdělku 6 000,- Kč čistého příjmu měsíčně, ženy 2 500 korun. 

Některé údaje o profesním zaměření romských občanů vyplynuly z dotazníkového šetření (viz. část II 
Zprávy) s tím, že se jedná o pouhé odhady pracovníků úřadů práce a živnostenských odborů. Podle 
souhrnného odhadu úřadů práce by mělo působit v ČR přes 9 00C\ fyzických osob romské národnosti se 
živnostenským listem. Základními rysy romských podnikatelů jsou minimální požadavky na vzdělání a 
kvalifikaci pracovní síly. Převažují kopáčské a jiné zemní práce, dále práce stavební a pomocné práce 
všeho druhu jak ve stavebnictví, tak i v zemědělství a lesnictví. 

Přestože veřejně prospěšné práce nespadají přímo do kompetence živnostenských odborů okresních či 
městských úřadů, na otázku, zda jsou Romové při nich zaměstnáváni, odpověděla v dotazníkovém šetření 
kladně více než polovina respondentů z těchto odborů. 



Podle odhadu, který poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, 20 - 30% ekonomicky aktivní romské 
populace v některých lokalitách získává prostředky k obživě nelegálně - prostitucí, překupnictvím a j inou 
majetkovou trestnou činností. Získané prostředky se pak přenášejí na celé rodiny. 

7.3. Hlavní příčiny vysoké romské nezaměstnaností jsou následující (pro zajímavost v závorce uvádíme 
procentuální podíl pracovníků úřadů práce, kteří v dotazníkovém šetření popsaném v části II Zprávy 
označili danou příčinu za nejdůležitější): 

• menší schopnost příslušníků romské komunity přizpůsobit se transformaci ekonomiky a 
požadavkům trhu práce, 

• nízká nebo žádná kvalifikace a nedostatek příležitostí pro tento typ uchazečů (58%), 
• nedostatečná pracovní morálka (39%), 
• demotivující systém sociálních dávek (68%), 
• neochota zaměstnavatelů vyplývající částečně z jejich předsudků a zčásti z reálných zkušeností 

(49%). 

7.4. Zhodnocení dosavadních aktivit směřujících ke zvýšení romské zaměstnanosti 

Vláda, zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, se může vykázat řadou aktivit, zaměřených na 
zvýšení zaměstnanosti Romů. Jejich výčet, vycházející z podkladů tohoto ministerstva je uveden v 
odstavci 9.6. 

Přesto je třeba konstatovat, že celkově se situace v této oblasti nezlepšuje. Tato skutečnost je do značné 
míry dána neochotou Romů využívat nabídky a jejich tendence spoléhat na systém sociálních dávek, 
která je částečně posilována samotnou konstrukcí sociálního systému - pro početné romské rodiny je 
finančně výhodnější než nekvalif ikovaná práce za nízké mzdy. Proto zaznívá především od úřadů práce 
podnět podmínit poskytování alespoň některých dávek na splnění určitých požadavků, například na 
provozováni veřejně prospěšných prací apod. Na druhé straně je třeba vyzdvihnout snahu některých 
romských organizací či jednotl ivců iniciovat vhodné projekty. Žádosti o jejich podporu a pomoc při realizaci 
však mnohdy narážejí na nezájem a neochotu představitelů veřejné správy. V části 7.6. jsou uvedeny 
některé příklady spolupráce romských organizací s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jak se ale 
ukazuje, i zde zůstává problémem nalezení vhodné formy s ohledem na zavedené předpisy a 
mechanismy. 

Je zřejmé, že ačkoli vysoká romská nezaměstnanost je celospolečenským problémem a potenciálním 
zdrojem dalších negativních jevů, vláda postrádá systémový přístup k jeho řešení včetně koordinované 
spolupráce mezi jednotl ivými resorty. Mnohé potenciálně přínosné projekty na zvýšení romské 
zaměstnanosti totiž spadají například do kompetencí Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro životní 
prostředí, Ministerstva průmyslu či Ministerstva pro místní rozvoj. Představitelé těchto resortů však nemají 
prostor problematiku romské zaměstnanosti zohledňovat. Kromě toho jednotl ivé iniciativy postrádají 
jakoukoli koordinaci. 

Příkladem takovýchto možnosti jsou romské snahy usilující o systémové zapojení Romů do 
nekvalifikovaných zemědělských prací, o spolupráci se Státní meliorační správou, o získání stavebních 
zakázek či výkopových prací apod. Vesměs se jedná o sezónní a dočasné nekvalif ikované práce, které 
nejlépe odpovídají předpokladům nezaměstnané části romské komunity. Často návrhy těchto projektů 
vznikají ve spolupráci a na základě potřeby například konkrétní pobočky Státní meliorační správy či 
obecních úřadů, které na základě dosavadních zkušeností získaly důvěru v konkrétní romskou firmu. 

Dílčí pokus představuje program SPECIÁL, který vypisuje Ministerstvo průmyslu v rámci programů 
podpory malého a středního podnikání a který umožňuje získání finančního příspěvku za zaměstnávání 
obtížně zaměstnávatelných skupin obyvatelstva. Tento program však má charakter pouze programu 
doplňkového, takže je vázán na získání podpory v rámci některého z programů základních, což omezuje 
možnosti jeho využití. 

Další nevyužité cesty ke zvýšení romské zaměstnanosti se týkají oblasti rekvalifikace. Rekvalifikační 
kursy, které by zohledňovaly předpoklady romské komunity, jsou realizovány zcela ojediněle, pro zapojení 
do standardního rekvalifikačního procesu nejsou Romové dostatečně motivováni, často ani není zájem do 
nich Romy zařazovat. V oblastech s nízkou nezaměstnanosti není věnována dostatečná pozornost 
rekvalifikaci, ačkoliv i zde je významná část romské komunity nezaměstnaná. 



I argument, upozorňující na nezájem Romů o práci jako hlavní příčinu vysoké romské nezaměstnanosti, 
má svůj protipól, týkající se postojů majoritní společnosti: někteří představitelé Ministerstva práce a 
sociálních věcí stejné jako pracovníci úřadů práce ústně potvrzují informace samotných Romů, že 
diskriminace v oblasti zaměstnanost i je frekventovaným jevem (např. oficiální seznamy volných 
pracovních míst mívají protiromskou doložku, tj. označení, že Romy konkrétní zaměstnavatel nepřijímá). 

Specifickým problémem je např. skutečnost, že podle zákona o zaměstnanost i (č. 450/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) musí uchazeč o práci - aby mu mohlo být poskytnuto hmotné zabezpečení - být v 
posledních 3 letech alespoň 12 měsíců zaměstnán. Za zaměstnání se přitom nepovažuje práce ve výkonu 
trestu, i když ve výkonu trestu je odsouzený zařazován do práce. Znamená to, že po výkonu trestu 
uvedené osoby nemají nárok na hmotné zabezpečení, což může vést k jej ich kriminalizaci. 

7.5. Shrnutí 

Vysoká míra romské nezaměstnanosti představuje celospolečenský problém, na němž se podílí jak 
způsob života některých příslušníků romské komunity, tak nedostatečná aktivita státní správy i 
samosprávy. Tento fakt vyžaduje systémová opatření všech uvedených stran, přičemž jedním z možných 
řešení by mohlo být určité "zvýhodnění" podnikatelů při zaměstnávání obtížně zaměstnávatelných osob (v 
tomto případě Romů). 

Zvláštní pozornost si zaslouží zejména iniciativy ze strany samotných Romů včetně podpory romských 
firem, neboť jejich představitelé mohou pozitivně ovlivňovat celou místní romskou komunity a podílet se na 
zlepšení vzájemných vztahů s úřady. 

7.6. Aktivity Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu romské zaměstnanost i (z podkladů 
poskytnutých tímto ministerstvem) 

V rámci služeb zaměstnanost i se zabezpečují aktivity zaměřené do zapojení romské populace do 
pracovních a společenských procesů: 

a) krátkodobé 

o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce, společensky účelná 
pracovní místa, sezónní zaměstnání, krátkodobé pracovní poměry apod.) 

b) dlouhodobé (resocializační a vzdělávací) 

o specializované poradenské služby, zejména v JOB klubech a dalších resocializačních 
aktivitách 

o zvýšení vzdělanostní struktury v projektech Romstart pro mladistvé, Most pro mladistvé 
(jedná se o společenskoíntegrační kursy pro obtížně zaměstnávatelné skupiny, nejen 
Romy) 

Od října 1996 Správa služeb zaměstnanosti (SSZ) projednává a řeší několik významných projektů v 
oblasti rekvalifikačních programů a politiky zaměstnanosti občanů obtížně umístitelných na trhu práce: 

• jde například o hledání vhodné formy podpory a pomoci k získání pracovních příležitosti pro 
romské občany severomoravského regionu dle právních předpisů MPSV. Dosavadní jednání se 
týkala především možností podpory podnikatelským subjektům, které v této oblasti vytvářejí 
pracovní místa pro romské občany; 

• ve spolupráci s magistrátem hl. města Prahy a představitelem olašských Romů z Prahy 4 se 
SSZ pokouší nalézt pracovní příležitosti pro tyto občany žijící v Praze 4 a Praze 5; 

• dalším rozpracovaným projektem se SSZ zabývá v regionu Přerov společně s místním úřadem 
práce a romským podnikatelem L. Polhošem, jehož firmä se podílí na pracích ekologického 
charakteru a zaměstnává asi 45 Romů. V zájmu dalšího úspěšného působení této firmy navázala 
SSZ kontakt s Ministerstvem životního prostředí. 

MPSV dále: 

• hledá vhodnou formu podpory skupiny chomutovských Romů, kteří mají zájem se aktivně podílet 



na hledání pracovního uplatnění místních dlouhodobě nezaměstnaných romských uchazečů o práci 
s nízkou nebo žádnou kvalifikací, a požádali spolupráci Úřad práce Chomutov a SSZ MPSV; 

• projednává projekt vzděláváni romské mládeže v SOU obchodu a řemesel v Plzní, jehož ředitel 
nabízí možnost vyučit se řemeslu v oboru truhlář - čalouník asi pro 30 uchazečů; 

• spolupracuje s "romskou" firmou ve Vysokém Mýtě, která se v koordinaci s úřadem práce podílí 
na řešení problému romské nezaměstnanosti v této oblasti; 

• je v kontaktu také s romskými firmami v okresech Zlín, Hodonín a Valašské Meziříčí, které by 
měly spolupracovat s příslušnými úřady práce na řešení nezaměstnanosti Romů v daném 
regionu; 

• snaží se nalézt vhodné zakázky pro romské firmy na Kladensku, zejména ve stavebnictví a na 
ekologických pracích; 

• podílí se na realizaci projektu, který předložila Nadace Rajka Djuriče a který umožní asi 60 
adeptům získat kvalifikaci potřebnou pro výkon komunikativního pracovníka mezi úřady a 
romskou komunitou s tím, že by v budoucnu mohl být tento projekt realizován jako Státní 
rekvalifikační program. 

8. Bydlení 

8.1. Vzhledem k přetrvávajícímu relativnímu nedostatku bytů a jejich f inančně náročné dostupnosti se 
problém bydlení dotýká nejvíce sociálně slabších skupin, kam spadá většina romské komunity. Sociální 
postavení těchto lidí j im neumožňuje zajistit si bydlení z vlastních prostředků a jsou v tomto směru zcela 
odkázáni na systém přidělování obecních bytů. 

8.2. Jak vyplývá například ze Zprávy o stavu romské komunity za rok 1996 zpracované nadací Dženo i z 
poznatků v jednotlivých lokalitách, žijí Romové vesměs v obecních bytech nižší kategorie, často s 
nevyhovujícími hygienickými podmínkami. Tyto byty často obývá nepřiměřeně vysoký počet osob. Z toho 
do značné míry vyplývá vysoký počet žádosti romských občanů o přidělení nových bytů, což však část 
většinové populace chápe pouze jako důsledek devastování bytů a jeho tolerování na úkor ostatních 
občanů. 

8.3. K těmto faktům přistupuje ze strany romské komunity několik dalších aspektů: 

• vysoké procento neplatičů z řad Romů; 
• neschopnost určité jejich části adaptovat se na styl bydlení samozřejmý pro většinovou 

společnost a v důsledku toho případy devastace bytů; 
• zvýšená citlivost majoritní společnosti vůči těmto případům a paušální přenášení takových 

zkušeností na celou romskou komunitu, z čehož plynou obavy nebo i odpor majoritní společnosti 
žít v sousedství Romů, doložené průzkumy veřejného mínění; 

• tendence nejen soukromých majitelů domů, ale i obecních zastupitelstev vystěhovávat romské 
rodiny z restituovaných i obecních domů. 

8.4. Obavy a odpor majoritní společnosti k těsnému soužití s Romy se promítají do postupů majitelů domů 
včetně obecních zastupitelstev mnoha způsoby. Některé z nich jsou sice legální, ale mohou mít jednak 
celospolečensky negativní dopady (vystěhovávání vedoucí k izolaci sociálně nejslabších a problémových 
skupin obyvatelstva na okrajích měst), jednak demoralizují romskou komunitu a posilují vnímání majoritní 
společnosti jako nepřátelské a rasistické. 

Některé obce se obávají dalšího přílivu Romů, a proto odmítají koncepčněji se zabývat problémy místní 
romské komunity, včetně bydlení, aby se příslušná lokalita nestala cílem Romů z j iných míst. V důsledku 
takového postoje se někteří Romové podle vlastních výpovědí setkali s tím, že se j im nepodařilo přihlásit 
se k trvalému pobytu, někde dokonce úřady odmítly vyřídit j im žádost o občanství, jehož podmínkou je 
právě trvalý pobyt, ačkoli daný jedinec žije v ČR od narození. 

Vzhledem k výše zmíněným tendencím vystěhovávat zejména neplatiče, ale i obecně občany z nižších 
sociálních vrstev z center měst, lukrativnějších čtvrtí a domů, se městská zastupitelstva musejí potýkat s 
nutností zajistit těmto lidem náhradní bydlení. V poslední době sílí tendence výstavby tzv. holobytů, 
soustředěných na okrajích měst. Podle části II Zprávy (kapitola 2.1 a 3.2) je tento způsob řešení soužití 
majority s romskou menšinou přijatelný pro 16 % dotazovaných, avšak mezi pracovníky bytových odborů 
je zastánců koncentrace Romů téměř třetina. 

Důsledkem je vytváření jakýchsi novodobých ghett, v nichž lidé žijí často ve špatných sociálních a 



hygienických podmínkách, vzdalují se pracovním a vzdělávacím příležitostem, ztrácejí kontakt s ostatní 
společností, což vede k dalšímu sociálnímu propadu, nárůstu kriminality a dalším problémům, jejichž 
řešení se stává o to obtížnějším. 

V této souvislosti lze rovněž zmínit výsledky šetření o snímku cikánského obyvatelstva, který v roce 1972 
uskutečnila na území Prahy tehdejší Správa sociálních služeb. Podle tohoto průzkumu se jakékoli 
integrační snahy, včetně adaptace na požadovaný styl bydlení, uskutečňují podstatně hůře, pokud si daní 
jedinci konkrétní místo bydliště nevybrali dobrovolně z vlastní motivace, ale na základě nátlaku či 
násilného přesídlení. Integraci pak naopak posiluje tolerantní sousedství s členy majoritní společnosti. 

Probíhající budování holobytů a násilné vystěhovávání navíc v současné době vzbuzuje v celé romské 
komunitě obavy, že se jedná o určitou formu "etnického čištění", navíc neoficiálně ve společnosti 
podporovanou. 

Nezřídka dochází také k tomu, že majitelé domů zneužívají neschopnost části romské komunity orientovat 
se v úředních postupech a tendenci přistoupit na nabídku, která se j im zdá situačně přínosná, nicméně z 
dlouhodobější perspektivy zcela nevýhodná a navíc někdy dokonce na pomezí legálního postupu. V 
některých případech jde spíše o podlehnutí nátlaku ze strany majitelů. 

8.5. Možnosti řešení 

8.5.1. Z hlediska současné situace považujeme za mimořádně důležité hledat alternativy, které by 
neznamenaly pro městská zastupitelstva výraznou finanční zátěž, poskytovaly v rámci reálných možností 
přijatelně důstojné životní podmínky a byly akceptovatelné ostatními občany. Vzhledem k převládajícím 
negativním postojům vůči Romům se totiž musejí zastupitelstva, ochotná odpovědně se bytovými 
problémy Romů zabývat, potýkat s úkolem přesvědčit o této nutnosti ostatní občany, kteří rovněž mají 
problémy s bydlením a vynakládání prostředků pro Romy vnímají jako jejich upřednostňování. 

8.5.2. Konkrétní pokusy o alternativní řešení v některých lokalitách 

a) S úspěchem se setkalo úsilí městského zastupitelstva Valašské Meziříčí, které řešilo společně 
bytové požadavky romských i neromských žadatelů o byt ve spolupráci s místní romskou 
organizací. Společné byla vytipována vhodná lokalita a objekt, který s využitím městských 
prostředků a státní dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj byl opraven. Na úpravách 
se podílela i romská stavební firma. Tímto způsobem město získalo dvanáct bytů, z nichž šest 
přidělilo podle "pořadníku" neromským žadatelům, o přidělení druhých šesti bytů rozhodli podle 
naléhavosti představitelé místní romské organizace. 

Členové zastupitelstva museli překonat řadu překážek, včetně počátečních obav neromských 
nájemníků z těsného sousedství s romskými rodinami. Jak shodně potvrdili představitelé úřadů i 
romské organizace, v současné době je toto soužití bezkonfliktní, všichni nájemníci své byty 
pečlivě udržují včetně těch romských rodin, jejichž chování bylo v dřívějším bydlišti předmětem 
kritiky. 

Právě výsledné soužití příslušníků romské a majoritní společnosti a systematickou snahu o jeho 
bezkonfliktní podobu je třeba považovat za podstatný klad tohoto přístupu. Kromě vyřešení 
aktuální bytové situace totiž přispívá ke vzájemnému poznávání a toleranci. Ve svém důsledku 
pak snižuje rasové předsudky u příslušníků majoritní společnosti a romským rodinám usnadňuje 
začlenění do společnosti. 

b) Ve spolupráci Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, Městského úřadu Vysokého Mýta a katedry 
architektury ČVUT byl vypracován projekt "Vzorového domu pro romskou komunitu". Konkrétní 
podoba projektu vychází ze semináře, kterého se zúčastnili nejen čeští i zahraniční architekti, ale 
také sociologové, politologové a další odborníci. 

Výběr lokality jakožto součást celé koncepce vzorového domu odpovídá snaze nezbavit romské 
rodiny dosavadních vazeb, způsobů obživy apod. Architektonické řešení je pak v souladu s 
tradiční stylem bydlení Romů - nízkopodlažní dům, velká místnost, kde se mohou členové 
početných rodin setkávat, kromě toho jsou zde vyčleněné místnosti pro komunikaci se sociálními 
pracovníky a dalších institucí. V rámci koncepce "vzorového domu" se předpokládá aktivní účast 
romských rodin na stavebních či vedlejších pracích při realizaci celého záměru. Autoři projektu, 
uzpůsobeného místním podmínkách lokality ve Vysokém Mýtě, předpokládají finanční náklady na 



vzorový dům ve výši 66% ceny standardního bydleni. 

8.6. Shrnuti 

I když část příslušníků romské komunity patří ke kategorii neplatičů nájemného (viz část II, kapitola 3.2.), 
navíc se dopouští devastace přidělených bytů, nelze podle této skutečnosti hodnotit generalizované celou 
romskou komunitu. Není možné zastírat, že uvedené případy jsou v některých lokalitách rozšířené a obce 
jsou nuceny hledat řešení. V této souvislosti je třeba však vystupovat proti nelegálním postupům a 
zneužíváni relativní bezmoci některých Romů bránit se úřednímu nátlaku, jednak se bránit tendenci 
soustřeďovat problémové občany na periferie do tzv. holobytů, což může být do budoucna potenciálním 
zdrojem dalších problémů. 

Naopak lze doporučit hledat možnosti řešeni společně s místní romskou komunitou, zapojit ji do 
povinnosti a práci, které z případné pomoci vyplývají. 

9. Péče o zdraví a problematika drogových závislostí u skupiny olašských Romů 

Romská populace není vyčleněna při statistickém zjišťování poskytované zdravotní péče. Ministerstvo 
zdravotnictví při zajišťování zdravotní péče nerozlišuje žádné etnické skupiny a o tzv. rizikové skupiny 
obyvatelstva je pečováno souhrnně. Pouze ve výkazech kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti 
do 3 let jsou z počtu přijatých vykazovány děti romské národnosti. Pouze empiricky lze uvést, že romská 
populace má odlišnou incidenci a prevalenci řady nemocí, což je dáno především jejich životním stylem. 
Jejich porodnost je ve srovnání s neromskou populací vyšší, vyšší je u Romů i úroveň kojenecké a dětské 
nemocnosti. Střední délka života romské populace - zejména s ohledem na životní styl včetně 
stravovacích zvykolostí - je kratší. 

Poměrně novým a silně negativním jevem, který vede až k destrukt i tradičních hodnot a vazeb v 
komunitě, je zneužívání tvrdých drog (v tomto případě heroinu) mládeží olašských Romů v některých 
velkých městech. Je všeobecně známo, že tato skupina bývá zapojena do sítě nejrůznějších překupníků, 
a proto v podstatě pouhou otázkou času bylo, kdy děti a mladiství z olašských Romů při jejich využívání 
jako dealerů pokušení drogu okusit podlehnou. Jak ukazují konkrétní příklady z Prahy a Ostravy, nakonec 
dochází k situaci, kdy mladá generace se naprosto vymkne jakékoliv kontrole starších tradičních rodových 
autorit (bližší charakteristika situace - viz níže, odd. 15). 

Je nezbytné, aby veškeré orgány státní správy (ať již na centrální nebo na lokální úrovni) a samospráva 
podnikly kroky, které - kromě intervence u samotných dětí - pomohou na jedné straně znovu nabýt autority 
těm členům olašské komunity, kteří mohli vykonávat funkci prostředníka mezi komunitou a úřady, na 
druhé straně povedou k ochraně společnosti před známými důsledky zneužívání drog. 

10. Kriminalita 

10.1. Vysoká míra kriminality romských občanů představuje jednak závažný problém sám o sobě, jednak 
vede k paušalizaci na celou romskou komunitu a posiluje v majoritní společnosti vnímání Romů jako 
kriminálních živlů. 

10.2. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí v podkladu pro tuto Zprávu jako přiklad závažnosti romské 
kriminality okres Teplíce. Romská komunita zde tvoří zhruba 7% celkového počtu obyvatel, její podíl na 
trestné činnosti však odhaduje teplická kriminální služba na 60%, u pachatelů přepadení dokonce na 80%. 
V této souvislosti je třeba připomenout, že zmíněné údaje a odhady nelze vztahovat na celou romskou 
menšinu, neboť podle policejních statistik se na celkové míře romské kriminality podílí především vysoká 
recidiva romských pachatelů. Nejčastějšl je majetková trestná činnost, překupnictví, prostituce. 
Nebezpečným faktorem v této souvislostí je zapojování dětí školního věku do trestné činnosti. 

10.3. Z hlediska majoritní společnosti je v této souvislosti nebezpečná tendence vysvětlovat vysokou 
romskou kriminalitu jako projev vrozených tendenci a předpokladů, někdy dokonce genetických dispozic. 
Takový postoj vychází z otevřeně rasistické interpretace a brání snahám hledat reálné příčiny této situace 
a cesty k nápravě (část II, kapitola 3.8.). 

10.4. Významnou roli v boji proti kriminalitě včetně romské má vládou schválený Program sociální 
prevence a prevence kriminality (usnesením č. 341/1994) a Program strategie prevence kriminality do 
roku 2000 (viz příloha č. 8 Zprávy), vypisované a financované ministerstvem vnitra, do nichž se zapojila 



řada měst. 

10.5. Obecně je třeba chápat prevenci kriminality, zejména v souvislosti s její mírou u romské komunity, co 
nejšířeji a s ohledem na všechny příčiny. K těm patří zejména nízká sociální úroveň, nízký stupeň 
vzdělanosti a vysoká nezaměstnanost. Nejefektivnější, byť nikoli bezprostřední prevencí v tomto smyslu, 
je proto věnovat romské komunitě pozornost v těchto uvedených oblastech. 

11. Problematika rasově motivovaných trestných činů a jejich postihování 

11.1. Množství rasově motivovaných trestných činů, jejich nedostatečné stíhání a nízké tresty jsou jedním 
z nejčastějších předmětů kritiky v souvislosti s dodržováním lidských práv v ČR. Jak dokládá ve své 
Zprávě o stavu romské komunity v ČR nadace Dženo, stíhání rasových útoků považují za nedostatečné 
zejména sami Romové, což mnohdy chápou dokonce jako schvalování a pasivní podporu těchto útoků, 
proto je také často ani nehlásí. Tento fakt potvrzují rovněž zástupci policie a dalších orgánů. 

11.2. Například podle údajů vyplývajících ze zpráv Human Rights Watch/Helsinki Watch či Hnutí za 
občanskou svobodu a toleranci (HOST) zemřelo v ČR od roku 1989 v důsledku rasově motivovaných 
útoků až 27 Romů. Podle zprávy HOST bylo například za rok 1995 zaznamenáno 181 případů útoků proti 
Romům a cizincům. 

11.3. Jak vyplývá ze Zvláštní zprávy o projevech rasové a národnostní nesnášenlivosti za rok 1996 ( 1 
Spr. 347/96, 1 Spr. 60/97), pro pachatele rasově motivovaných trestných činů je příznačný nízký věk, 
převažují mladiství a osoby do 20 let (jsou však mezi nimi i osoby pod věkovou hranicí trestnosti, tj. mladší 
15 let). Pachatelé mají většinou pouze základní vzdělání nebo jsou vyučeni, nicméně jsou mezi nimi občas 
i středoškoláci. Většinou pocházejí z neproblémových rodin a jsou zpravidla poprvé stíháni. Jedná se o 
nevyzrálé osoby, inklinující k okamžitým zjednodušujícím řešením s vysokou mírou agresivity. Trestná 
činnost je většinou páchána ve skupinách a zaměřuje se na fyzické napadání romského etnika, napadání 
jejich domů a bytů, verbální útoky na Romy a verbální i fyzické útoky na zahraniční studenty odlišné pleti. 

Jak dále v uvedené Zvláštní zprávě stojí, nejčastěji dochází k vzájemnému napadání mladých skinheadů, 
Romů a anarchistů. Často se jedná o verbální delikty, například provolávání fašistických pozdravů, hesel a 
urážlivých výroků. Velká část těchto deliktů není předem plánována, nepředcházejí j im výrazné přípravné 
aktivity. Pachatelé vykazují obdiv či dokonce ztotožnění s určitými vnějšími projevy fašistické ideologie, 
jejíž podstatu však mnohdy nejsou schopni vysvětlit. 

Mimo jiné ze Zvláštní zprávy vyplývá nerovnoměrnost výskytu těchto deliktů na území ČR. Ta je 
způsobena především rozdílem v koncentraci komunit (hlavně Romů), jejichž příslušnici jsou stejně tak 
objektem sledované trestné činnosti, jakož i jejími pachateli. To se projevuje v nejvyšším počtu stíhaných 
osob v obvodech KSZ v Brně, v Ústí nad Labem a MSZ v Praze. Lokální koncentrace těchto deliktů ovšem 
neplatí obecně, v některých okresech sledované trestné činy dlouhodobě absentují. 

11.4. V uplynulém období vláda přistoupila k řadě kroků, napomáhajících efektivnějšímu postihování 
rasově motivované trestné činnosti, které uvádíme v oddílu 11. této kapitoly. Nicméně i Zvláštní zpráva 
uvádí tyto přetrvávající problémy: 

a.U skupinových trestních věcí je - vzhledem k neochotě svědků přítomných na místě trestné 
činnosti svědčit - velmi obtížné určit všechny pachatele či spolupachatele; 

b.Identifikace pachatelů je obtížná vzhledem k obdobnému způsobu oblékání; 
c.Existují závažné problémy při prokazování naplnění subjektivní stránky trestného činu (např. 

sympatizování s určitým extremistickým hnutím); 
d.Stále dochází k nesprávné právní kvalifikaci ze strany policejních orgánů, k nevyužívání 

speciálních skutkových podstat; 
e.Praxe pociťuje nedostatek výkladových sjednocujících stanovisek při postupu orgánů činných v 

trestním řízení při řešení konkrétních problémů. 
» 

11.5. V praxi se podle zkušeností občanských sdružení, představitelů státních i samosprávných orgánů aj. 
tyto a další nedostatky projevují zejména následujícími formami: 

• rasově motivované útoky jsou dosud často posuzovány jako prostá rvačka či osobní rozepře. Za 
zcela absurdní jev lze označit případy, kdy ani soudce neposuzuje evidentní napadení Romů 
skinheady za rasově motivované pouze s odkazem na to, že při uskutečňování vlastního 



fyzického násilí neprovoiávali rasistická hesla; 
• existují případy, kdy policie efektivně zasáhne a státní zástupce dá na základě zjištěných 

skutečností vyšetřovateli pokyn prošetřit podezřeni z rasově motivovaného trestného činu, 
vyšetřovatel ho však zhodnotí jako trestný čin bez rasové motivace či dokonce jako přestupek; 
je rozšířen názor, že řadu těchto činů vyprovokují svých chováním a jednáním sami Romové 
(viz 3.8 části II); 

• i mezi policisty se vyskytuje řada sympatizantů, někdy dokonce členů hnutí skinheads; podle 
neoficiálních informací je tento jev výraznější u příslušníků městské policie; 

• nedostatečné zásahy proti aktivitám hnutí skinheads. Příslušníci tohoto hnutí se netají svými 
fašistickými a rasistickými názory, v tomto duchu se otevřeně projevují na veřejnosti. Vydávají 
tiskoviny s evidentně rasistickým zaměřením, například v Brně jsou tyto tiskoviny spolu s 
obdobně laděnými nášivkami, letáky apod. nepokrytě na pultech dvou "army-shopů", které 
vlastní jedni z nejaktivnějších příslušníků skinheads. Proti těmto jevům vystupují státní instituce 
či obecni samosprávy jen zřídka a i tyto pokusy končí bezvýsledně; 

• tyto problémy mají za následek, že Romové ztrácejí důvěru v činnost policie a státních orgánů a 
často případy napadení nehlásí, někdy se dokonce ujmou aktivity sami a pořádají odvetné akce. 
V lokalitách s větší koncentrací romského obyvatelstva a příslušníků skinheads se pak zvyšuje 
četnost vzájemných útoků, jejichž oběťmi se postupně stávají na obou stranách i nezúčastnění 
občané. Romové napadají při vhodné příležitosti jakéhokoli občana bílé pleti a skinheadi naopak 
jakéhokoliv Roma nebo cizince odlišného vzezření. 

11.6. Kromě rasové motivované trestné činnosti se objevuje řada diskriminačních přístupů vůči romské 
komunitě, к jejichž zjišťování a postihu chybí jak potřebná legislativní východiska, tak odvaha a vůle 
příslušných orgánů se takovými případy zabývat, ať už se to týká státních institucí, České obchodní 
inspekce, místních zastupitelstev, policie či dalších složek činných v trestním řízení. Je proto nezbytně 
nutné, aby vláda takové jevy jednoznačně odsoudila a stanovila proti nim jasné postupy. 

11.7. Případy zákazu vstupu Romů do restaurací a na jiná veřejná místa je třeba považovat za jasný a 
ilustrativní příklad rasové diskriminace a jeho tolerování za závažný nedostatek společensko-právního 
systému. Iniciátoři uvedených "zákazů" se vesměs oprávněně odvolávají na nepřístojné chování 
příslušníků romské menšiny, které odrazuje ostatní občany a poškozuje pověst daného podniku. Takové 
případy opravňují к radikálním zásahům proti konkrétním viníkům, к čemuž právní systém poskytuje 
možnosti - např. ustanovení trestního zákona o výtržnictví apod. Vyvození důsledků z tohoto typu 
incidentů pro celou etnickou či národnostní menšinu je typickým projevem rasismu a diskriminace, tedy 
naopak porušením zákonných principů. 

11.8. Pokud je případ zákazu vstupu do restaurace nahlášen, policisté konstatují, že žádný zákon, s nímž 
mají co do činění, nebyl porušen. Lze se odkazovat na zákon na ochranu spotřebitele. К vyřízení příslušné 
stížnosti je však zapotřebí posouzení České obchodní inspekce, přičemž kritéria pro její rozhodování jsou 
velmi vágní. Městská zastupitelstva se odvolávají na to, že vůči soukromým majitelům žádné nástroje 
nemají. 

11.9. Alarmující je skutečnost, že se s touto formou diskriminace setkávají lidé, kteří к ní nijak nezavdali 
příčinu včetně "neromů" tmavší pleti, Romů, kteří spolupracují s veřejnými institucemi ve snaze řešit 
vzájemné konflikty, vysokoškolsky vzdělaných jedinců apod. Navíc tento přístup a zejména jeho tolerování 
posiluje a dává jisté ospravedlnění obdobné tendenci Romů paušálně hodnotit příslušníky majoritní 
společnosti například podle zkušeností se skinheady. 

11.10. Pozitivním příkladem je zastupitelstvo města Pardubice, které veřejně případy zákazu vstupu 
Romům svým usnesením odsoudilo a alespoň deklarovalo snahu "klást mu překážky". 

Považujeme však za alibistické, ponechávat řešení tak významného problému na iniciativě a vůli 
jednotlivých institucí čí dokonce na rozhodnutí jediného odpovědného úředníka. 

11.11. Kroky ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti týkající se prevence kriminality a postihování 
rasově motivovaných trestných činů, které vyplývají z podkladů poskytnutých těmito ministerstvy 

• Novela trestního zákona č.152/1995 Sb., která umožňuje přísnější postihy za rasově motivované 
trestné činy. 

• Závazný pokyn policejního prezidenta z 19.5. 1995, který stanovil postup Policie ČR při 
zabezpečování ochrany veřejného pořádku v případech jeho hromadného narušení 
(shromáždění skinheads) a při páchání trestné činnosti s rasovým motivem. 



• Pokyn ředitele Úřadu vyšetřování pro ČR z 23. 5. 1995 k organizaci vyšetřování trestné činnosti s 
rasovým motivem. 

• Policisté, kteří zanedbali svoje povinnosti s ohledem na rasové násilí, začali být kázeňsky 
postihováni (např. 13. září 1995 byl odvolán ředitel Okresního ředitelství Policie v Novém Jičíně, 
protože orgány policie nezadržely příslušníky hnutí skinheads, kteří napadli romské občany). 

• Zřízení dvou zvláštních pořádkových jednotek městské policie pro boj s extremismem k 1. červnu 
1995 v Brně a Ostravě. 

• Program sociální prevence a prevence kriminality a program strategie prevence kriminality do 
roku 2000. 

• Vydání výkladového stanoviska č.8/1996 Sb., výkladových stanovisek Nejvyššího státního 
zastupitelství a seminář k aktuálním výkladovým a aplikačním problémům trestního práva 
hmotného a procesního pro státní zástupce ve dnech 29.10.-1.11.1996. 

12. Role médií v přístupu k problematice romské komunity a jejich současný přístup 

12.1. Vzhledem k významné roli, kterou mají v oblasti ovlivňování veřejného mínění sdělovací prostředky, 
jsme považovali za důležité zahrnout do Zprávy i otázku prezentace romské komunity a jejích vztahů s 
majoritní společností v českých médiích. Pro tento účel Kancelář ministra vlády CR rovněž zadala 
vypracování odborné analytické studie, jejíž přesné znění a výsledky jsou obsahem přílohy č. 6 Zprávy. 

Obecně platí, že pozitivní ovlivňování veřejnosti ve smyslu posilováni tolerance a respektu vůči minoritám 
a prohlubováni poznatků o příčinách i projevech jejich odlišnosti, realizují v převážné míře veřejnoprávní 
média - Český rozhlas a Česká televize (v současnosti v rámci národnostního vysílání Českého rozhlasu 
pracuje samostatná romská redakce - pořad "O Roma vakheren", vedle toho v České televizi zajišťuje 
pravidelné romské vysílání - pořad "Romale" - podobná redakce). Tyto aktivity jsou dány tím, že 
veřejnoprávním médiím povinnosti tohoto druhu ukládá zákon. Přístup ostatních sdělovacích prostředků -
jak tisku, tak soukromých rozhlasových a televizních stanic - spíše odráží spíše povrchní a paušalizujcíí 
názory veřejnosti vůči zejména romské menšině, než snahu tyto názory pozitivně ovlivňovat. Uvedený 
trend je zřejmě dán i tím, že otázce soužití majoritní společnosti s Romy včetně projevů rasismu věnují 
relativně malou pozornost i političtí představitelé bez ohledu na stranickou příslušnost. 

Velkou roli hraje i to, zda současná politická reprezentace pociťuje problémy spojené s romskou menšinou 
a jejím soužitím s majoritní společností za aktuální problém a považuje za užitečné ovlivňovat veřejné 
mínění takovým směrem, který by problémy nevyhrocoval, ale spíše objasňoval a minimalizoval. Pro 
takové úsilí mluví jednak vysoká míra rasismu a netolerance české společnosti, doložená četnými 
průzkumy veřejného mínění, jednak řada kritických zahraničních a mezinárodních hodnocení této oblasti. 
Není třeba připomínat, že pokud by se k této variantě česká vláda přiklonila, má ve vztahu k nezávislým 
sdělovacím prostředkům k dispozici jen omezené nástroje. Přesto existují praktické možnosti, jak 
motivovat média k větší pozornosti a hlubšímu pohledu na problémy spojené s romskou komunitou. 

Prvním předpokladem je veřejně projevovaný zájem politických představitelů a stran o danou 
problematiku, a to nikoli pouze ve formě obecných proklamací, ale například i reakcemi na některé 
konkrétní aktuální události. Tato vyjádření a zájem by ovšem musely vycházet z přesvědčivých 
argumentů, proč je zlepšováni situace romské menšiny důležité nejen pro její příslušníky, ale pro celou 
společnost, a to z hlediska ekonomického, morálního i zahraničního. 

Kromě toho lze sdělovací prostředky upozorňovat a motivovat k tomu, aby ve své práci zohlednily 
například speciální doporučení Rady Evropy, týkající se právě činnosti médií ve vztahu národnostním 
menšinám. V kapitole 14 blíže popisujeme model uplatňovaný v Nizozemsku, podle něhož sdělovací 
prostředky, které splňují některá doporučeni týkající se menšin, mají nárok na finanční příspěvek od 
nadace, založené pro tento účel a f inancované plně státem. Převzetí takového modelu není zřejmě v 
současných českých podmínkách reálné, nicméně lze zvážit alespoň symbolickou či morální podporu 
diskutovanému přístupu médií, například formou udíleni výročních cen apod. 

12.2. Výsledky studie Romové a média (obraz romské menšiny prezentovaný českými médii) vypracované 
PR Penguin, s.r.o. 

12.2.1. Studie, objednaná pro tento účel, byla zaměřena na analýzu t iskových médií, a to jednak všech 
českých deníků za období jednoho měsíce, jednak dvou romských periodik (čtrnáctideník Romano kůrko a 
měsíčník Gendalos) za období od 1.1.1996 do 31.3.1997. Na tomto místě zmíníme pouze některé 
podstatné poznatky a závěry, přesné znění celé studie obsahuje příloha 6.6 Zprávy. 



12.2.2. Obraz Romů v neromských médiích 

Za obzvlášť alarmující skutečnost autori analýzy označují minimální pozornost, která je v tiskových 
médiích věnována rasovému násilí páchanému na Romech. Nepřiměřené malá pozornost je věnována 
sociálním problémům romské komunity, což zároveň dokládá povrchní přístup médií k Romům, neboť 
právě jejich sociální postavení je jednou z hlavních příčin mnoha negativních důsledků a jevů. 

Právě nezájem odhalit hlubší příčiny problémů vyplývajících ze soužití s romskou menšinou považují 
autoři analýzy za výrazně obecný prvek prezentace této otázky v médiích. Jak ve studii stojí, "čtenář novin 
je např. informován o romské kriminalitě, nemá však žádné informace o vysoké romské nezaměstnanosti, 
která je bezpochyby jedním z důvodů vysoké míry romské kriminality. Obraz Romů v médiích je tak do 
určité míry zkreslován zdůrazňováním problematických aspektů soužití s Romy a malou pozorností k 
některým příčinám těchto problémů". Za sledované období byly v novinách otištěny pouze čtyři články 
věnující se problematice Romů hlouběji, přičemž všechny byly otištěny pouze v regionálních denících. 

Za sledované období nebyl zaznamenán žádný článek, který by informoval o iniciativách jiných romských 
organizací včetně politických, než jsou organizace kulturní. 

Ke zmíněnému malému zájmu novinářů o sociální problémy romské komunity je třeba dodat, že výjimkou 
byl počet článků zabývajících se otázkou bydlení, v nichž jsou však Romové prezentováni téměř výlučně v 
souvislosti s neplacením nájemného a vystěhováváním jakožto důsledkem tohoto přístupu. 

Podle výsledků zadané práce je obraz Romů v českých médiích spíše negativní. Bráno pouze podle 
aritmetického poměru sice ve sledovaném období nepřevyšoval počet zpráv, v nichž bylo o Romech 
informováno v negativních souvislostech, počet těch, které byly neutrální nebo pozitivní. Autoři však v této 
souvislosti připomínají, že zprávy s negativním obsahem mají na čtenáře podstatně větší vliv. 

Rovněž vyslovují hypotézu, zda k latentní rasové nesnášenlivosti nevede také systematické zdůrazňování, 
že jde o romského pachatele v případě trestných činů páchaných příslušníky romského etnika. 

Část zadané práce zkoumala v médiích zveřejněné projevy zájmu politiků či veřejných činitelů o romskou 
problematiku s tím, že za sledované období zaznamenali autoři pouze tři vyjádření na toto téma. 
"Vzhledem k tomu, že lze očekávat snahu politických stran prezentovat své názory a návrhy veřejně, tedy 
prostřednictvím médií, lze z výsledků výzkumu usuzovat, že politické strany věnují romské problematice 
pouze minimální pozornost", konstatuje zpráva. 

12.2.3. Analýza vybraných komentářů týkajících se romské problematiky 

Součástí studie je analýza vybraných komentářů k romské problematice, jejichž autory jsou přední čeští 
žurnalisté publikující v denících s mnohatisícovými náklady a celostátní působností. 

K analyzovaným komentářům patří například komentář otištěný v Mladé frontě Dnes, nejprodávanějšího 
deníku v ČR, který odráží ve společnosti rozšířený, paušalizovaný postoj vůči Romům jakožto zlodějům a 
lidem, žijícím na úkor ostatních. Martin Schmarz ve svém komentáři "V patách pseudohumanismu kráčí 
Sládek" dokonce v podstatě obhajuje postup kladenského starosty, který z důvodů šíření žloutenky 
zakázal všem Romům vstup na koupaliště. I když kladenští Romové v té době představovali drtivou 
většinu nakažených, odporuje rozšíření jakkoli opodstatněného postupu na celou etnickou skupinu 
principům právního demokratického státu. M. Schmarz však ve svém komentáři tvrdí, že označování 
takového postupu za rasistický je projevem pseudohumanismu. 

Autoři studie k tomuto komentáři ve svém shrnutí uvádějí: "Přestože průzkumy veřejného mínění ukazují, 
že postoj české veřejnosti vůči Romům je ovlivněn mnoha předsudky, ... s velmi netolerantními a částečně 
i rasistickými názory je možno se setkat i na stránkách nejčtenějšího deníku v ČR, kterým je Mladá fronta 
Dnes, a dokonce, že tyto názory napsal vedoucí komentátor listu". 

Zbývající analyzované komentáře představují ve srovnání s výše uvedeným více či méně tolerantní 
přístup k romské komunitě. Jednoznačnou výzvu k vytváření tolerantní, multikulturní společnosti a 
požadavky na "vyrovnáni některých nerovností" obsahuje pouze komentář Petra Uhla (Právo), který není 
typickým představitelem novinářské obce, ale významným propagátorem ochrany lidských práv již od dob 
komunistického režimu. 



Ve shrnutí kapitoly zaměřené na komentáře autoři studie konstatují: "Roztříštěnost témat jednotl ivých 
komentářů a jejich malý počet dokazují skutečnost, že média nevnímají romskou otázku jako obzvlášť 
aktuální a hledání příčin konfliktů vznikajících ze soužití většinového národa s romskou menšinou není z 
jejich hlediska zajímavé. Čtenář se tak v zpravodajské části novin dozví pouze o některých 
problematických aspektech vznikajících ze soužití s romskou menšinou, o příčinách těchto aspektů však 
média vůbec neinformují". 

12.2.4. Obraz Romů v romských médiích 

Z této pasáže vyplývá, že Romové posuzují svoji situaci v České republice velmi negativně a majoritní 
společnost, zejména její instituce, vnímají jako nepřátelské, ohrožující, a vzájemné soužití spíše jako 
konfliktní. Podle výsledků analýzy považují romská média za hlavní problémy především rasovou 
diskriminaci Romů, nezaměstnanost, bydlení (zejména existenci romských ghett, problém vystěhovávání 
romských neplatičů do holobytů, atd.), nedostatečné sociální zabezpečení a podprůměrnou vzdělanost 
Romů). Za hlavního viníka tohoto neutěšeného stavu pak označuj i stát jakožto představitele výlučně 
majoritní neromské společnosti. Jeho orgánům je vytýkána neschopnost a nechuť řešit romskou 
problematiku. Státní orgány jsou obviňovány z nerespektování platných zákonů a z uplatňováni rasové 
diskriminace. Vztah českého národa k romské menšině je posuzován velmi negativně. Autoři z romských 
médií frekventovaně vyjadřují požadavky na budování multikulturní společnosti. 

Tuto pasáž studie shrnují její autoři následovně: "Uvedené texty názorně dokumentují, že pohled Romů 
(včetně jejich intelektuální vrstvy) na majoritní společnost je silně poznamenán pocitem diskriminace. 
Tento kolektivní pocit ohrožení je reálným politickým problémem. Fakt, že současní političtí představitelé 
tento problém nepovažují za příliš důležitý, je v očích přispěvatelů romských časopisů jen dalším 
dokladem toho, že se jedná o představitele právě jen majoritní společnosti. Dovedeno do důsledku: 
příslušníci romské etnické menšiny se neidentifikují s politickým systémem, nemají pocit participace na 
demokratickém politickém životě společnosti, a tudíž prožívají roli občanů.druhé kategorie". 

13. Regionální aspekt otázek vyplývajících ze soužití s romskou komunitou 

13.1. Usnesením č. 210/1993 vláda uložila ministrovi hospodářství ve spolupráci s ministrem vnitra 
zabezpečit, aby programové dokumenty regionálního rozvoje, zpracovávané na úrovni okresů a měst i 
obcí s výraznějším soustředěním romského obyvatelstva zahrnovaly konkrétní opatření směřující k 
postupnému zlepšování životních a pracovních podmínek romských občanů. Tento úkol dosud až na 
výjimky nebyl plněn, ačkoli je zjevné, že situace romské komunity a její problémy stejně jako možnosti 
řešení se promítají zejména na místní a regionální úrovni. 

13.2. Pokusem o spolupráci a koordinaci postupů týkajících se soužití mezi romskou menšinou a majoritní 
společností je mezinárodní "Síť měst a obcí, zabývajících se řešením problematiky Romů". V České 
republice se však do této Sítě zapoji lo jen několik měst (Pardubice, Jablonec nad Nisou, Ústí nad Labem, 
Ústí nad Orlici, Brno) a její akceschopnost je zatím dosti proměnlivá. 

13.3. Otevřený a efektivní přístup představitelů samosprávy i okresních úřadů k romským záležitostem 
naráží nejčastěji na následující překážky: 

a.okresní úřady ani obecní zastupitelstva se většinou romskou komunitou nezabývají až do 
okamžiku vyhrocení některých problémů, 

b.k řešení těchto problémů j im často chybí schopnost a někdy i ochota komunikovat s představiteli 
Romů, 

c.jsou známy rasové předsudky, mnohdy i špatné zkušenosti s Romy mezi představiteli státní 
správy i samosprávy, 

d.existuje nejednotnost romské komunity, která mnohdy blokuje vstřícné pokusy ze strany úřadů, 
e.je nedostatečná informovanost o způsobech řešení obdobných problémů v j iných lokalitách, o 

možnostech spolupráce s nevládními organizacemi i konkrétních formách podpory ze strany 
vládních resortů. , 

13.4. V důsledku těchto překážek se často na regionální úrovni nerealizují ani doporučení a možnosti 
vycházející od vlády nebo jednotl ivých ministerstev. Například využití možnosti zřizování přípravných 
nultých ročníků pro romské žáky závisí na rozhodnutí jednotl ivých školských úřadů, které leckdy význam 
této instituce pro zvýšení vzdělanosti Romů zjevně nedoceňují. Dalším příkladem je nedostatečná 
informovanost o možnosti státního příspěvku při zaměstnávání obtížně zaměstnávatelných osob či při 
vytvoření pracovního místa poradce pro národnostní menšiny. 



13.5. Důkazem, že vstřícná komunikace mezi úřady a romskou komunitou a systematická podpora 
pozitivních iniciativ může přinést významný posun v romské zaměstnanosti, vzdělávání i vzájemných 
vztazích, jsou lokality, kde úřady toto úsilí vyvinuly. Jedná se například o Český Krumlov, ale postupně i o 
další obce, kde se podařilo navázat spolupráci s rómsku komunitou a společně realizovat vhodné projekty. 
Nicméně si představitelé těchto lokalit stěžuji, že některé jejich snahy narážejí na nedostatečnou oporu v 
zákonech. Konkrétně to je především zákon o zadávání veřejných zakázek: Podle zkušenosti některých 
zastupitelstev je nejen v zájmu zaměstnanosti místních Romů ale zároveň ku prospěchu celkové situace v 
dané obci, zadávají-li se určité zakázky právě romským firmám, což však uvedený zákon neumožňuje. 

13.6. Přes několik pokusů vlády, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra stále z 
celorepublikového hlediska chybí v rámci systému veřejné správy na okresní či obecní úrovni jednotně 
vymezená funkce pracovníka, který by se zabýval romskou menšinou. Potřebnost této funkce a jejího 
zařazení do katalogu prací vyplývá ze dvou hledisek: jednak zkušenosti mnoha obcí ukazují, že jedním z 
předpokladů úspěšného řešení problémů spojených s romskou komunitou na lokální úrovni je právě 
nalezení osoby, která by byla důvěryhodná a vážená pro místní romskou komunitu a zároveň byla 
schopna a ochotna konstruktivně jednat jako prostředník při styku s úřady a institucemi. Za druhé je to 
fakt, že značné části Romů činí styk s úřady potíže stejně jako například komunikace prostřednictvím 
oficiálních písemných sdělení. I z dalších důvodů se příslušníci romské komunity chovají ve vztahu k 
úřadům nedůvěřivě a zároveň mnozi úředníci jen obtížně překonávají vlastní předsudky a neochotu se 
romskou problematikou zabývat (viz také kapitoly 2.1.2, 3.5 a 5 části II Zprávy). 

Dosavadní zkušenosti ukázaly, že síť sociálních kurátorů je pro tento účel nevyhovující a nepostačuje. Ne 
každý sociální kurátor má potřebné znalosti o romské komunitě a dostatečně vstřícný komunikativní 
postoj, aby získal její důvěru a získal ji pro spolupráci. Navíc mají tito pracovníci vlastní náplň práce, která 
se zcela nekryje s úkoly, na nichž by pracoval zmíněný "prostředník". Alternativním pokusem se proto 
stalo zřizování míst poradců pro národnostní menšiny na okresních úřadech. Tento institut byl dobře 
koncipován v tom, že poradce byl přímo odpovědný přednostovi okresního úřadu, takže měl přinejmenším 
teoreticky poměrně rozsáhlé možnosti vlivu. Jeho pravomoci však byly vymezeny velmi neurčitě a 
převážně negativně jako předcházení konfliktům a jejich řešeni. Vzhledem ke spojení této funkce s 
konflikty a vágní definici pracovní náplně přistupovali představitelé obci často k jej ímu zřízení váhavě a 
měli problém s jejím personálním obsazením, takže i v mnoha okresech s velkou koncentrací romského 
obyvatelstva nebyla zřízena vůbec, někde je spojována s funkcí sociálního kurátora nebo protidrogového 
koordinátora apod. 

Z hlediska důvěryhodnosti pro místní romsku komunitu a její znalosti je nejvhodnější, aby tuto roli plnil 
jeden z jejích členů. To však naráží na řadu překážek: zejména je to nejednotnost romské komunity, která 
často není schopna se shodnout a respektovat konkrétního kandidáta, kromě toho takový kandidát nemusí 
splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon funkce v rámci veřejné správy (beztrestnost, pracovní 
disciplína). Proto nelze obecně požadovat, aby tuto funkci zastávali výhradně Romové. Na druhé straně je 
v případě "neromů" nezbytně nutné, aby tito pracovníci splňovali specifické předpoklady ohledně přístupu 
a schopnosti komunikace s romsku komunitou. 

Jak již bylo zmíněno v části 6.3., v souvislosti s nutností zapojovat do systému veřejné správy příslušníky 
romské komunity plní záslužný úkol některé nevládní organizace, které realizují programy na přípravu 
Romů pro práci v této sféře. Významným krokem je pak rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí 
podílet se ve spolupráci s Open Society Fund na financování a realizaci projektu Nadace Rajka Djuriče. 
Tento projekt umožni zhruba 60 adeptům získat kvalifikaci potřebnou pro výkon komunikativního 
pracovníka mezi úřady a romskou komunitou s tím, že v budoucnu bude realizován jako Státní 
rekvalifikační program v rámci MPSV a státem kontrolovaný a dotovaný program středoškolského 
vzdělávání v rámci resortu školství. 

Obdobným programem, na který by bylo užitečné navázat, je "Vzdělávací program pro romské komunitní 
a sociální pracovníky". V loňském roce probíhal formou devíti dvoudenních seminářů ve spolupráci mezi 
nadaci Foundation For a Civil Society, Českým centrem pro vyjednáváni a řešeni konfliktů, Sdružením pro 
podporu katedry sociální práce FF UK a Fondem porozumění a naděje v Rokycanech. Cílem programu je 
poskytnout romským aktivistům odborné vzdělání a psychosociální výcvik, který by j im umožnil zastávat 
roli komunitních pracovníků nebo laických poradců pro oblast sociální a právní pomoci a pro zastupování 
romských občanů při jednání s úřady a institucemi. Program zahrnuje komunikativní dovednosti, 
vyjednávání a řešení konfliktů, komunitní práci, seznámení s působením státní správy a legislativou 
týkající se menšin. Po absolvování zkoušek by účastníci programu měli pracovat v centrech pro komunitní, 
kulturní a informační aktivity. Jak dokládají výsledky programu, ve většině případů se podařilo 
absolventům projektu navázat kontakt s obcemi a zapojit se do konkrétní práce na problémech dané 
lokality. 



K aktivitám, které výrazné přispívají k řešení problému v lokalitách, jsou také tzv. Smírčí rady čili kolektivní 
vyjednávači orgán, který formou kulatého stolu pomáhá řešit zejména složité případy (ať už zástupců 
národnostních menšin či majoritní společnosti), vyžadující součinnost několika zainteresovaných stran a 
institucí v dané lokalitě. 

Z dosavadních pokusů a zkušeností například s prací poradců pro národnostní menšiny lze odvodit 
některé principy, z nichž by mělo vycházet postavení a náplň práce diskutovaných pracovníků. Stejně tak 
je možné využít zvyšující se šance nalézt osoby s potřebnou profesní přípravou přímo v rámci romské 
komunity. Příslušná doporučení jsou součástí návrhu usnesení k předkládané Zprávě. 

K porovnání rozdílného přístupu lokálních úřadů může posloužit příklad zneužívání drog olašskými dětmi v 
Ostravě a Praze 4. V dubnu loňského roku byl tento problém odkryt samotnými příslušníky etnika při 
poradě zástupců romské komunity s pracovníky MŠMT ČR. Zatímco v Ostravě zareagovalo město na 
zneužívání heroinu promptně a lze se domnívat i efektivně zřízením K-centra speciálně připraveného 
přijmout mladistvé olašské Romy do své péče, v Praze 4, kde tento tíživý problém v podstatě paralyzuje 
chod zvláštní školy, se do současné doby nebyly úřady místní správy a samosprávy (přes četná 
upozorňování školy i terénních pracovníků sociální péče) schopny dohodnout na jakémkoliv postupu, až 
do doby intervence ze strany sekretariátu Rady pro národnosti. Ani Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, které by mělo hrát významnou roli v oblasti drogové prevence, neprojevilo ochotu iniciativně 
hledat řešení této situace. 

14. Zahraničně politické aspekty přístupu k řešení romské problematiky v ČR 

14.1. V posledních letech stoupá zájem mezinárodních institucí o úroveň ochrany práv národnostních 
menšin v jednotl ivých státech. Zároveň řada aktivit zejména Rady Evropy reflektuje některé specifické 
aspekty související se situací a postavením romské komunity, což se odráží v řadě dokumentů a akci, 
zaměřených výlučně na romskou problematiku. Stejně tak na druhé straně mnohá zahraniční a 
mezinárodní hodnocení oblasti dodržování lidských práv a práv menšin v ČR kriticky upozorňují právě na 
nedostatky týkající se postavení Romů a přístupu majoritní společnosti k této skupině obyvatelstva. Z 
tohoto hlediska považujeme za důležité zahrnout do předkládané Zprávy jednak alespoň rámcový přehled 
mezinárodních institucí, které se zabývají romskou problematikou a jejich konkrétních aktivit a doporučení, 
jednak připomenout některá kritická hodnocení a jejich stěžejní body. Kromě toho jsme se pokusili v rámci 
této kapitoly stručně charakterizovat některé koncepční přístupy k romské problematice či j iným 
"problémovým" menšinám uplatňované v zahraničí. 

14.2. Romská otázka v kontextu současné Evropy 

Problematika lidských práv a přístupu jednotl ivých států k národnostním menšinám hraje důležitou 
politickou roli v činnosti významných institucí jako je Rada Evropy a Evropská Unie. 

V rámci Rady Evropy působí pracovní skupina "Opatření pro Romy v municipalitách" jako poradní, 
připomínkový, návrhový i pracovní orgán Kongresu místních a regionálních úřadů Evropy Rady Evropy pro 
otázky vztahu Romů a evropských obcí. Na návrh této skupiny přijal Kongres na svém 28. zasedání v 
březnu 1993 Rezoluci č. 249, vyzývající evropská města k založení sítě obcí, které by v jejím rámci 
spolupracovaly. Cílem je celková strategie k usnadnění integrace Romů do místní komunity, povzbuzení 
Romů ke spolupráci a vlastní účasti na projektech k posílení integrace a v neposlední řadě usnadnění 
komunikace mezi romskými a neromskými komunitami, a tím odstranění vzájemných předsudků. 

Nástroji jsou především zmapování situace v Evropě a výměna informací a zkušeností, realizace malých 
projektů zaměřených na rozvoj společnosti a rozbor získaných údajů pro nalezení rozhodovacích a 
realizačních mechanismů. Na základě zmíněné Rezoluce založila svou sít měst i Česká republika. 
Koordinačním centrem je město Pardubice. 

14.2.1. Přehled aktivit Rady Evropy v otázce společenského postavení Romů v Evropě 
t 

Doporučeni č. 1203 

V obecném textu se konstatuje, že Romové jsou neteritoriální evropskou etnickou skupinou, jejíž počet je 
nejvyšší v zemích střední a východní Evropy a jejíž odlišný životní styl vede k intoleranci projevované 
většinovým obyvatelstvem. Úkolem je proto podporovat respekt k základním individuálním lidským právům 
a vedle toho též respektování menšinových práv této skupiny. To znamená v první řadě garance stejných 
práv, stejných šancí, stejného zacházení, ze skupinových práv především podpora revitalizace romského 



jazyka a kultury. Podklady k Doporučení byly mj. i starší dokumenty Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy. Text Doporučení je rozdělen na oblast kultury, vzdělávání, komunikace/informace, rovnocenných 
lidských práv, každodenního života a obecných ustanovení. 

14.2.2. Orgány Rady Evropy zainteresované na dané problematice (přímo nebo nepřímo) 

• Eropský výbor pro otázky migrace (European Committee on migration, CDMG) 
• Direktorát lidských práv RE, společný program s EU v rámci PHARE "Menšiny v zemích střední 

Evropy" (Joint Programme "Minorities in Central European Countries", Council of Europe, 
European Commission, Programme PHARE) 

• Rada pro kulturní spolupráci (Council for Cultural Co-operation) 
• Stálá konference pro spolupráci a koordinaci romských organizací v Evropě (Standing 

Conference for Co-operation and Coordination of Romani Associations in Europe) 
• Kongres lokálních a regionálních samospráv v Evropě (Congress of Local and Regional 

Authorities of Europe) 
• Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (European Commission against Racism and 

Intolerance - ECRI) 
• Ad hoc Výbor expertů pro otázku identifikačních dokumentů a pohybu osob (Ad hoc Committee 

of Experts for identity documents and movement of persons) 
• Výkonný výbor pro sociální politiku (Steering Committee on Sociál Policy) 
• Výkonný výbor pro lidská práva (Steering Committee on Human Rights) 
• Výkonný výbor pro rovnost mezi ženami a muži (Steering Committee for Equality between 

Women and Men) 
• Ad hoc Výbor expertů pro právní aspekty teritoriálního asylu, uprchlíky a osoby bez státní 

příslušnosti (Ad Hoc Committee of Experts on Legal Aspects of Territorial Asylům, Refugees 
and Stateless Persons) 

Je nutno zdůraznit, že v oblasti národnostní politiky obecně není v rámci Evropské unie jednotné pojetí a 
praxe. I když subsidiarita členských států EU v otázce národnostních menšin v poslední době sílí, ani v 
Bílé knize Komise evropského společenství není dosud zmíněna. Postavení a právní ochranu 
národnostních menšin zajišťují mezinárodní úmluvy a pakty OSN, i politické dokumenty OBSE. 

14.3. Příklady některých kritických hodnocení přístupu českého státu k problematice romské komunity 

14.3.1. Vyjádření velvyslankyně USA v České republice 20. května 1997 po mezinárodním semináři Zákaz 
diskriminace a zajištění rovné příležitosti: 

Podle vyjádření velvyslankyně Jenonne Walkerové je romská komunita v České republice diskriminována 
a tvoří podstatnou výjimku v jinak dobré ochraně lidských práv v zemi. Diskriminace Romů se projevuje v 
postojích českých občanů, v útocích příslušníků hnutí skinheads, v oblasti zaměstnanosti. Z oblasti 
školství uvedla nedostatečné množství školek, které by Romům v předškolním věku zajistily stejné šance 
při vstupu na základní školu. J. Walkerová prohlásila, že ačkoli česká vláda podnikla některé důležité 
kroky k odstranění této diskriminace, je možné a nutné udělat více. 

14.3.2. Výroční zpráva ministerstva zahraničí USA o dodržování lidských práv v České republice za rok 
1996 

Zpráva konstatuje negativní naladění majoritní společnosti vůči romské menšině s odvoláním na průzkumy 
veřejného mínění, malý vliv snah nevládních organizací a zainteresovaných aktivistů prosadit některé 
konkrétní projekty na zlepšení situace romské komunity. S odvoláním na údaje mezinárodního 
helsinského výboru uvádí rovněž nedostatečné stíhání útoků skinheadů proti Romům a konkrétní případy 
rasového násilí. Autoři zprávy dále upozorňují na diskriminaci Romů v oblasti zaměstnanosti, bydlení, 
vzdělávání i v každodenním životě. Ucelená pasáž je věnována dopadu zákona o českém státním 
občanství na romskou komunitu. 

14.3.3. Zpráva Helsinského výboru pro lidská práva "Romové v české republice: cizinci ve vlastní zemi" z 
února 1997 

Zpráva upozorňuje na rostoucí počet násilných činů vůči romským občanům a reakce právního systému a 
vlády, zabývá se případy zákazu vstupu Romům do veřejných prostor, diskriminací ve sféře bydlení, 
vzdělávání a zaměstnanosti a dopady zákona o státním občanství 



14.3.4. Zpráva o stavu vzdělávání Romů v České republice, kterou v rámci mikroprojektu programu 
PHARE zpracovala pro Hnutí občanské iniciativy a tolerance L. Conway 

Zpráva vychází z pozorování a výzkumu, které probíhaly v období od srpna do prosince v sedmi cílových 
oblastech. Výsledkem výzkumu bylo definováni hlavních problémových oblastí, kterými se pak zpráva 
blíže zabývá: 

• segregace romských dětí de facto ve zvláštních školách, 
• rutina psychometrického testování romských dětí, 
• základní bezpečnost pro romské děti, násilné útoky proti romským školákům, 
• nereagování učitelů na rasové útoky proti romským žákům, 
• nedostatek přístupu ke středoškolskému a univerzitnímu vzděláváni pro Romy a mizivý počet 

romských učitelů a pomocných učitelů v českém školském systému, 
• řádné financování vzdělávání Romů, 
• nedostatek odhodláni k řešeni nespravedlivých prvků v českém školském systému na vládní 

úrovni. 

Zpráva rovněž upozorňuje na absenci spolehlivých celorepublikových statistik, které jsou nezbytné pro 
plánování a provádění efektivních demokratických změn. Vysvět leni tohoto faktu, s nímž se autoři zprávy 
setkávaly, znělo, že romská menšina neexistuje nebo že vedení statistik ohledně Romů by bylo rasistické. 
Autoři uvádějí i reakci některých učitelů a aktivistů na tato tvrzení, podle níž dovoluje některým státním 
úředníkům, aby ospravedlnil i svou nečinnost a špatné financování projektů k řešení tohoto problému. 

14.3.5. Zpráva Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) z roku 1996 o diskriminaci a 
násilí proti Romům v Evropě 

Zpráva upozorňuje především na konkrétní případy útoků skinheadů proti Romům, na problémy při 
vyřizování státního občanství, na případy zákazu vstupu Romům na veřejná místa a zanedbávání 
diskriminačních projevů státními orgány. 

14.4. Příklady některých koncepcí vůči menšinám, uplatňovaných v zahraničí 

Dlouhodobější zkušenosti s problematikou menšin, vyznačujících se odlišnou národní historií, sociálním 
postavením, mentalitou či náboženstvím, mají jednak státy, jejichž obyvatelstvo v podstatě vzniklo a 
nadále se rozšiřuje na základě vln přistěhovalectví, kam patří zejména Spojené státy americké a Izrael. 
Další kategorií jsou země, do nichž průběžně přicházejí obyvatelé jejich původních kolonií, jako je 
například Francie a Velká Británie. Kromě toho se s přítomností menšinových skupin pocházejících z 
odlišného prostředí musí v důsledku pokračující mezinárodní migrace vypořádávat i řada dalších zemí 
včetně například sousedního Německa, kde se z tureckých "gastairbeitrů" a jej ich rodin postupně stává 
součást německého obyvatelstva, spojená s mnoha specifickými problémy. Další aspekt pak do 
problematiky menšin vnesl rozpad komunistického bloku, kde byla sama existence menšin několik 
desetiletí pojímána pouze na formální úrovni, a o to více se v novém politickém zřízení vyhrotila. 

Návrhy a doporučení západních států a mezinárodních institucí v oblasti menšin není třeba chápat - a ani 
nejsou takto předkládány - jako jednoznačně osvědčené vzory. Vzorem může být spíše samotný zájem o 
tuto oblast a snaha hledat vhodné formy řešení. Konkrétní mezinárodní aktivity směřují spíše k navázání 
spolupráce při řešení problému, který se v různých podobách objevuje ve většině států bez ohledu na 
jejich nedávnou minulost a politickou situaci. Mnohé středoevropské a východoevropské státy však zatím 
mají tendenci své problémy s národnostními menšinami a migranty bagatelizovat, případně se na 
mezinárodním fóru vykazovat demokrat ickým právním systémem bez ohledu na nedostatky, které existují 
v praktickém životě. Tuto tendenci bohužel projevují vůči některým otázkám a na některých mezinárodních 
setkáních i představitelé České republiky. V této souvislosti považujeme za důležité otevřeně komunikovat 
s mezinárodními institucemi i jednotl ivými státy a zvažovat vhodnost konkrétních principů pro podmínky v 
ČR. Ve vztahu k české romské komunitě mohou být podnětné zahraniční přístupy nejen k Romům, ale i 
příslušníkům dalších skupin, které pocházejí z odlišného historicko-kulturního prostředí, pohybují se v 
nižších sociálních vrstvách, případně byly vystaveny diskriminačním praktikám a často dostatečně 
neovládají úřední jazyk země, v níž žijí. 

Obecně lze říci, že země, které byly a jsou nuceny se tímto typem problémů zabývat, dříve či později 
kladou hlavní důraz na otázku vzděláváni dané menšiny, neboť úroveň vzděláni potenciálně zvyšuje i 
zaměstnanost a úroveň sociální. Tyto faktory pak usnadňují proces integrace minorit do většinové 



společnosti. Podstatným rysem uvedeného důrazu na vzděláváni je jednak předškolní výchova, jednak 
hledání takových prostředků výuky, které by byly pro děti z odlišného prostředí a častým jazykovým 
handicapem přijatelné a zároveň efektivní. Významnou roli zde hrají i učitelé či asistenti pocházející ze 
stejného prostředí či stejné minoritní skupiny. Jejich přítomnost působí jako příklad, omezuje vnímání 
celkového prostředí jako cizího a nepřátelského, napomáhá vyrovnání zmíněného jazykového handicapu 
apod. 

Druhým podstatným aspektem přístupu států, dlouhodobě usilujících o integraci menšinových skupin, je 
snaha přijímat a získávat zástupce menšin pro práci ve státních orgánech a dalších vlivných institucích. 
Tento princip na jedné straně motivuje příslušníky menšin a podporuje jejich sebevědomí i pocit 
sounáležitosti s většinovou společností, jednak pozitivně ovlivňuje i přístup majoritní společnosti k 
odlišným skupinám obyvatelstva. 

Třetí základní součástí systematické snahy o integraci menšin je nutnost různými prostředky a na různých 
úrovních působit na veřejné mínění směrem k větší toleranci a schopnosti akceptovat soužití s lidmi j iné 
barvy pleti, sociálně kulturního zázemí atd. K tomu patří především zájem čelních politických představitelů, 
nezanedbatelnou roli mají rovněž sdělovací prostředky. 

14.4.1. Affirmativní akce 

Jednu z nejsystematičtějších koncepci, zaměřených na pozvednutí úrovně znevýhodněných skupin 
obyvatelstva, představuje tzv. Affirmativní akce, která probíhala v USA zhruba od 50. let do současnosti. 
Ve většině evropských zemí včetně České republiky je tento přístup hodnocen poměrně skepticky s 
odkazem na některé negativní důsledky, které navíc v současné době připouštějí i sami Američané, proto 
budoucnost tohoto programu je otevřena. 

Nicméně je třeba si v této souvislosti uvědomit několik skutečností: 

Za prvé opodstatněnost Affirmativní akce vzhledem k tehdejšímu postavení početných skupin amerického 
obyvatelstva, které nebyly schopny samy bez radikální pomoci federace zlepšovat vlastní životní úroveň, 
začlenit se do společnosti a naopak se pro ni stávaly čím dál větším břemenem. 

Druhým, podstatnějším argumentem je, že díky Affirmativní akci se Spojeným státům, zatíženým poměrně 
nedávným historickým dědictvím otrokářství, skutečně podařilo v relativně krátké době pozvednout 
sociální úroveň i společenskou prestiž značné části příslušníků menšin, stojících původně na okraji 
společnosti. Kromě toho se podle všech průzkumů stal rasismus pro naprostou většinu Američanů 
nepřijatelný a zařazují ho mezi psychické úchylky. Na tomto faktu nic nemění ani aktuální důsledky, kdy 
majoritní americká společnost vnímá téměř všechny formy podpory minoritních skupin jako pozitivní 
diskriminaci, která navíc naopak snižuje sebevědomí příslušníků menšin i jejich hodnocení u zbytku 
společnosti. Proto považujeme za přínosné uvést některá východiska, principy a konkrétní formy 
Affirmativní akce. 

Východiskem Affirmativní akce byla v 50. letech série rozhodnutí Nejvyššího soudu, která jasně 
označovala upřednostňování "bílých" ve veřejných institucích jako protiústavní chování. Uvedená soudní 
rozhodnutí významně ovlivnila i společenské klima, k čemuž vzápětí přispěly i některé zákony. Affirmativní 
akce pak byla charakterizována jako systémové opatření poskytující výhody nejrůznějším skupinám 
obyvatelstva s cílem napravit křivdy a nespravedlnost vyplývající z historického vývoje. Mimo jiné to 
znamenalo zajistit občanskou rovnost zejména v oblasti zaměstnávání bez ohledu na etnický či rasový 
původ, která byla sice zakotvená v právním řádu, v praxi však často nedodržovaná. 

Základem Affirmativní akce bylo vládní usnesení z roku 1965, v němž figuruje heslo: "Hledáme nejenom 
svobodu, ale i prostor pro příležitost. Rovnost nejen jako právo a teorii, ale rovnost jako skutečnost a 
výsledek". Toto usnesení zakotvilo preference při udělování státních zakázek konkrétním menšinovým 
skupinám a ženám. O tři roky později bylo rozšířeno nařízením, že všechny firmy, které se ucházejí o 
zakázku nad hodnotu 50 tisíc dolarů, musí předkládat podklady k plánovanému zaměstnávání žen a 
příslušníků menšin. Tato opatření se týkají zhruba 90 tisíc společností, zaměstnávajících celkem kolem 25 
milionů osob. Od roku 1988 byl prezident USA povinen přidělovat z vládní zprostředkovatelské podpory 
nejméně 5% podíl tzv. sociálně znevýhodněným podnikům, tedy těm, které vlastní a řídí příslušníci 
menšin. Další opatření, vydávaná v průběhu 90. let postupně ukládala v podstatě všem resortům finančně 
podporovat uvedený typ podniků včetně těch, které zaměstnávají vysoké procento žen a příslušníků 
menšin. Nedílnou součástí Affirmativní akce byly programy zaměřené na výchovu a vzdělání dětí od tří let. 
Všechny tyto programy (s výj imkou povrchních multikulturálních programů zabývajících se pouze vnější 



odlišností a toleranci) jsou založeny na poznatcích vývojové psychologie a jsou zaměřeny jednak na 
eliminaci vyvolávání pocitů křivdy a diskriminace, jednak na rozvíjení schopností se s takovými jevy 
vypořádat. 

V zájmu zachování objektivního pohledu na Affirmativní akci uvádíme některé současné argumenty 
amerických politiků a odborníků, z nichž vychází odklon od její zhruba třicetileté působnosti: 

• Affirmativní akce jakožto skupinová náhrada škod umožňuje, že v rámci odškodnění 
diskriminované skupiny jsou odškodněni i ti, kteří žádnou újmu neutrpěli. (Walter Dellinger -
asistent hlavního legislativce ministerstva spravedlnosti); 

• federální vláda by neměla upřednostňovat jednu skupinu Američanů před druhou na základě 
rasy, etnika nebo sexu. Nápravy křivd z těchto hledisek by se měly poskytovat jen jedincům, 
kteří tuto křivdu utrpěli a mohou to dokázat, (ředitel pro vztahy s Kongresem nadace Herritage 
Foundation, Michael Franc); 

• Affirmativní akce odvádí pozornost od výkonu žen a příslušníků menšin, kteří nepotřebují 
preferenční zacházení k dosažení úspěchu. Jeden z nešťastných následků této politiky proto je, 
že podněcuje i ostatní k pochybnostem o kvalifikaci spolupracovníků z řad menšin, (profesor 
Carl Cohen - University of Michigan); 

• žádné skupiny nemají morální oprávnění. Bílí jako skupina nemají práva, černí jako skupina 
nemají práva, práva se vztahuji k individuálním lidským bytostem. Pokud nějaké osoby mají 
nárok být chráněny kvůli dřívějšímu utrpení, povinnost se nedluží jednotl ivcům jejich rasy, 
pohlaví, národnosti, ne jejich skupině, a le j ím jako jednotl ivcům. Snahy bránit preferenci jakožto 
hromadnou kompenzaci budou neúspěšné, protože špatně interpretují vztah mezi 
nespravedlnostmi a jejich nápravou, (profesor Carl Cohen - University of Michigan); 

• nemůže být pochybnosti o tom, že rasový paternalismus a jeho nechtěné důsledky mohou být 
stejně škodlivé jako jiný druh diskriminace. Tzv. benigní diskriminace vede mnohé k domnění, 
že vzhledem k chronickým handicapům menšiny její příslušníci nemohou konkurovat bez 
shovívavého přístupu většiny. Preferenční programy nevyhnutelně vyvolávají postoj 
nadřazenosti, nebo vzbuzení odporu u těch, kteří věří, že se j im uškodilo vládním využíváním 
rasy. Menšinám dávají tyto programy nálepku méněcennosti a mohou u nich vytvořit pocit 
závislosti nebo osvojení si postoje nároku na zvýhodňující zacházení, (afroamerický soudce 
Clarence Thomas); 

• nedávný průzkum Gallupova ústavu zveřejněný v pořadu CNN "USA Today" shledal, že 19% 
"černých" žen a 28% "černých" mužů věří, že jejich kolegové soukromě vyslovili pochybnosti o 
jejich kvalifikaci s odkazem na Affirmativní akci. Ze stejné studie plyne, že 32% "bílé" populace 
se skutečně domnívá, že příslušníci menšin získali na základě Affirmativní akce nezaslouženě 
lepší profesní postavení; 

• mnozí američtí vědci a politici poukazují na to, že rozdílné postavení některých skupin současné 
americké společnosti nevyplývá z rasových a etnických rozdílů, ale z takových faktorů jako je 
struktura rodiny a ekonomické mechanismy. 

Uvedená hodnocení Affirmativní akce jsou nepochybně zcela logická a oprávněná. Ve své podstatě však 
reagují až na situaci, kdy se právě díky této akci podařilo vyřešit řadu problémů, takže se původně 
potřebné formy zvýhodňování již ukazují jako přežitek. 

14.4.2. Model maďarských menšinových samospráv 

Z postkomunistických států zaujala k otázce menšin důsledný a systémový přístup především Maďarská 
republika, která přijala poměrně obsáhlý a propracovaný zákon o podpoře národnostních menšin. Na 
základě tohoto zákona začal od roku 1994 vznikat systém menšinových samospráv, jehož působení 
sleduje a podporuje Rada Evropy. Tento systém umožňuje příslušníkům nejen romské komunity ale i 
dalších menšin žijících na území Maďarské republiky volit své lokální samosprávné orgány. Vzhledem k 
tomu, že v Maďarsku stejně jako u nás si občané mohou sami volit národnost, k níž se hlásí, účast v 
"menšinových volbách je dobrovolná a mohou se jich účastnit všichni občané, kteří chtějí ovlivnit složení 
orgánů podílejících se na správě veřejných záležitostí v dané oblasti. V současné době působí téměř 480 
lokálních romských samospráv, které se zabývají problémy míštní romské komunita na jejich řešení 
spolupracují s místními obecními zastupitelstvy. Na centrální úrovni tuto strukturu zastřešuje romský 
prezident, prezidentská rada a presidium, které spolupracují s jednotl ivými resorty. 

Hodnocení maďarského systému menšinových samospráv se mohou různit. Jedním z přínosů je, že se i 
příslušníci romské komunity postupně učí zvládat své vlastní problémy, spolupracovat s dalšími úřady a 
nést odpovědnost za konkrétni postupy a rozhodnutí. Na druhé straně lze namítnout, že do jisté míry 



maďarská vláda přenáší část svých úkolů a odpovědnosti na menšinové samosprávy, které mají minimum 
kompetencí a mají charakter spíše poradních orgánů. 

V každém případě maďarská vláda prostřednictvím navazujících nařízení zajišťuje i rozsáhlou podporu 
romské komunitě na úrovni téměř všech resortů. Tato nařízení zahrnují například podporu romských 
podnikatelů, zadávání veřejně prospěšných prací, z nichž až 50% provádějí příslušníci romské menšiny, 
na některých formách podpory romské zaměstnanosti se podílí i ministerstvo zemědělství. Řada projektů 
je realizována v oblasti vzdělávání a školství. Romské vzdělávací programy jsou zaměřeny na romské děti 
předškolního i školního věku s cílem zvyšovat jejich úspěšnost na základních školách a podporovat jejich 
další studium včetně systému stipendií, kterého využilo v období posledních let zhruba 3000 romských 
dětí a studentů. Zvláštní péče a pozornost má být podle zmíněných vládních opatření věnována nadaným 
romským dětem. 

ČÁST II 

ROMSKÁ KOMUNITA 
a její situace podle názorů představitelů státní správy, policie, romských a proromských iniciativ 

na úrovni okresů České republiky, okresních a dalších vybraných měst 

Kancelář ministra vlády ČR, ing. P. Bratinky, iniciovala počátkem roku 1997 provedení sociologického 
průzkumu věnovaného romské problematice: situaci romských komunit v jednotl ivých regionech České 
republiky a vzájemným vztahů mezi Romy a představiteli státní správy. Šlo o první systematický pokus 
zmapovat postoje zaměstnanců státní správy k Romům a jejich komunitě, názory na příčiny a možnosti 
řešení problémů provázejících soužití Romů s majoritní populací. Výsledky výzkumu se staly součástí 
Zprávy o situaci romské komunity, která byla předložena vládě ČR v září roku 1997. 

Hlavní důvody, které vedly k rozhodnutí realizovat zmíněný výzkum, byly následovné: 

• státní správa je prodlouženou rukou vlády, na úrovni okresů a měst uvádí v život záměry a 
konkrétní opatření vlády také při řešení romských záležitostí; 

• realizace jakéhokoli opatření je závislá na obecně lidských a odborných kvalitách zaměstnanců 
státní správy, jejich schopnostech a ochotě spolupracovat na řešení problémů; 

• přístup pracovníků státní správy významným způsobem ovlivňuje úroveň vzájemných vztahů 
romských komunit a majority v lokalitě; 

• státní správa, resp. její zaměstnanci netvoří názorově homogenní skupinu lidí - v jejich postojích 
se odráží náplň a zaměření činnosti, typ klientů, lokální atmosféra aj.. Je třeba rozlišit jakou roli 
hrají jednotlivé faktory při práci s romskou komunitou. 

1. Průběh šetření 

Šetření v terénu proběhlo mezi 25. březnem a 16. dubnem 1997. Uskutečnilo se formou rozhovoru 
tazatele s respondentem na základě standardizovaného dotazníku. Osloveni byli pracovníci sociálních, 
bytových, živnostenských a kulturních odborů a romští poradci (byla-li tato funkce zřízena) všech 
okresních úřadů, všech městských úřadů okresních měst a také několika dalších vybraných měst, v nichž 
žije početnější romská komunita (celkem 112 měst). Dále byli dotazováni reprezentanti všech školských 
úřadů a úřadů práce, zástupci policie (státní i městské) a představitelé romských či proromských iniciativ a 
organizací. Šetření realizovala agentura AMASIA, s. r. o. 

V rozhodující míře se tazatelé setkávali na úřadech s pochopením - většina (cca 80 %) institucí a jejich 
zaměstnanců reagovala na výzkum pozitivně. Spolupráci odmítlo zhruba 7 % oslovených. Nejčastěji byly 
uváděny následující důvody odmítnutí: 

• nesmí nebo nejsou oprávněni podávat informace (nejvíce u Policie ČR, méně často u městské 
policie); nebo jen prostřednictvím mluvčího či po schválení vyšší úrovně velení (policie); 

• romskou problematiku v rámci daného regionu nepovažují za naléhavou; 
• zásadně nerozlišuji Romy a neromy, výzkum v tomto smyslu považují za neseriózní, případně 

protiprávní; 



• podobné výzkumy považují za zbytečné, dostatek informací lze získat z j iných oficiálních zdrojů 
(obvykle u nadřízených orgánů); 

• nechuť, nezájem, pocit, že jsou obtěžováni, (často údajná) časová zaneprázdněnost; 
• nedůvěra, obava, že poskytnuté informace budou zneužity proti j im (např. nadřízenými), nebo 

nedůvěra k tazateli. V těchto případech někdy respondenti neodmítli spolupráci úplně, ale 
vyplněný dotazník poslali osobně do kanceláře ministra vlády nebo přímo agentuře zajišťující 
šetření. 

Celkově bylo podle předpokladů a požadavků tazatelů z regionů distribuováno 1530 dotazníků. V 225 
případech nebyly v okresech a městech příslušné odbory či instituce zřízeny nebo nebyly zjištěny. 83 
oslovených osob (či představitelů institucí) odmítlo podávat informace nebo nebylo v průběhu konání 
šetření zastiženo. Celkový rozsah výzkumu tedy pokrývá zhruba 93 % z předpokládaného rozsahu 
základního souboru. Tazatelé odevzdali ke zpracování 1222 dotazníků, 3 další byly doručeny po uzavření 
šetření a po pořízení dat. Po kontrole úplnosti vyplnění bylo do zpracováni zařazeno 1210 dotazníků. 

2. Základní výsledky 

Prvních 18 otázek dotazníku bylo společných pro všechny respondenty bez ohledu na pracoviště nebo 
instituci. Druhá kapitola přináší zevrubné zpracování reakcí celého souboru dotazovaných na tento blok 
otázek. Při interpretaci výsledků je třeba mít stále na paměti, že většina postojů reprezentuje názory 
pracovníků státní správy, tedy "bílých límečků" jak ve smyslu typu zaměstnání, tak ve smyslu barvy pleti. 
Přestože s Romy přicházejí v rámci své pracovní náplně často do styku nebo se alespoň setkávají s jejich 
problémy pří řešení nejrůznějších situací, které jsou svou podstatou v kompetenci toho kterého úřadu, mají 
všechny atributy příslušníků majoritní společnosti. Pouze necelých 6 % respondentů tvořili zástupci 
romských a proromských organizací, tj. obvykle sami Romové. Tento podíl není podhodnocen vzhledem k 
faktickému počtu takových organizací a jejich pracovníků i vzhledem k počtu institucí státní správy, které s 
romskou problematikou přicházejí pravidelně do kontaktu. Nicméně v souboru všech dotazovaných osob 
je vliv jejich postojů na celkovou variabilitu nízký, resp. úměrný nízkému zastoupení Romů mezi 
respondenty. 

Na druhé straně jsou to právě úředníci státní správy, jejichž pohled na romskou problematiku by měl být 
zatížen předsudky v menší míře, než je tomu v běžné populaci. Nejen proto, že j im to velí profesionální 
etika (na niž nelze vždy spoléhat), ale také proto, že stejné problémy - věcně vzato - řeší se svými klienty 
bez ohledu na jejich etnickou či národnostní příslušnost a měli by být schopni posoudit, zda někteří klienti 
např. nevytvářej! specifické skupiny charakteristické určitými společnými znaky. Jejich zkušenost by měla 
v tomto směru být obsáhlejší a různorodější, než osobní zkušenost běžných obyvatel. 

Formulace otázek v dotazníku nezastíraly, resp. otevřeně přiznávaly předem přijatou hypotézu, že romské 
etnikum vytváří specifickou sociální skupinu, která se projevuje odlišně od majoritní společnosti - bez 
ohledu na možnost uvedeni řady konkrétních příkladů, kdy tomu tak u jednotl ivců nebo ně-kterých 
romských komunit není. Tento částečně zjednodušující přístup, nerespektující vnitřní heterogennost 
romské komunity (tzn. zejména rozdíly mezi jednotl ivými skupinami Romů) žijící u nás, byl mnoha 
respondenty kritizován jako projev diskriminace. Současně však v rozhovoru uznávali, že postavení Romů 
ve společnosti má své zvláštnosti a že řešením negativních důsledků, souvisejících se spolužitím různých 
národů a etnik v jedné zemi, není fundamentalist ickým voláním po zachovávání rovnosti a striktním • 
dodržování občanského principu v okamžiku, kdy do hry vstupují j iné kulturní a hodnotové vzorce, odlišná 
sociální i historická zkušenost atp. Důkladná snaha poznat a pochopit vzájemné rozdíly, pojmenovat 
základní bariéry komunikace a vůle k nekonfliktním vztahům zmíněný přístup dostatečně ospravedlňují. 
Určité formy diskriminace mohou ostatně mít přívlastek "pozitivní", ačkoli i jej l prospěšnost a efektivnost z 
celospolečenského hlediska jsou jablkem sváru. 

Respondenti tvoří několik specifických skupin, jejichž základní odlišnost spočívá v obsahu činnosti a náplni 
práce. Z toho přirozeně plynou další zásadní rozdíly. Jedním z nich je cílová skupina klietnů a jejich 
struktura. Se zcela j inými lidmi se setkávají pracovnici jednotl ivých odborů okresních či městských úřadů, 
zaměstnanci policie nebo reprezentanti Romů. Jejich pohled na romskou populaci bývá z pochopitelných 
důvodů částečně "profesionálně" zkreslen, úzká a málo diferenciovaná zkušenost se promítá i do jejich 
postojů. Styk s problémovou populací do jisté míry ospravedlňuje názorový pesimismus (např. pracovníci 
bytových odborů, policisté), naopak zasvěcenost a vhled do problémů Romů v celé jejich škále jsou 
dobrým předpokladem pro pochopen! a toleranci (např. romští poradci). Postavení a funkce respondenta 
současně ovlivňuje stupeň paternalismu nebo liberalismu v přístupech k romskému etniku a řešení 
problémů soužití s majoritní společnosti. Poznání profesionální determinace postojů je inspirující v 
okamžiku, kdy je třeba hledat další postupy při odstraňování konfliktních momentů vzájemných vztahů 
Romů a majority na straně státní správy. 



2.1 Problémy vzájemných vztahů 

2.1.1 Příčiny 

V úvodním bloku společných otázek se respondenti pokoušeli pojmenovat nejzávažnější příčiny problémů 
vznikajících mezi Romy a majoritní společností. Podle míry důležitosti (max. T min.) se ocitly jednotlivé 
faktory v tomto pořadí: rozdíly v mentalitě, systému hodnot a kulturní rozdíly; rozdílný způsob života, 
rozdílné zvyky a tradice; přístup Romů k dodržování zákonů; (ne)zájem o práci či (ne)ochota pracovat; 
nedůvěra Romů k úřadům a neochota spolupracovat s nimi; rozdílné postavení Romů ve společnosti; 
uzavřenost majoritní společnosti vůči Romům; uzavřenost romských komunit; nezájem a neochota úřadů 
řešit specifické problémy Romů; jazyková bariéra. 

Role rozdílů v mentalitě, kultuře, způsobu života, zvycích a tradicích byla hodnocena velmi vysoko všemi 
respondenty bez ohledu na instituci. Důležitost ostatních faktorů byla naopak posuzována odlišně, v 
závislosti na odboru či instituci. Nejčastěji se od ostatních liší podle očekávání postoje pracovníků poraden 
pro národnostní menšiny (či také romských koordinátorů nebo poradců), a to asi v polovině případů, a 
zástupců romských a proromských iniciativ, a to ve všech případech vyjma těch, které byly citovány v 
úvodu tohoto odstavce. Jako výrazně problémový faktor je oběma posledně zmíněnými skupinami 
respondentů pociťována sociální a vzdělanostnl degradace romské menšiny, jej ímž následkem je mimo 
jiné i rozdílné postavení ve společnosti. Ostatní respondenti důležitost tohoto faktoru sice nepodceňují, ale 
nestaví ho na první místo a na škále ho označují jako "spíše důležitý", zatímco Romové ho považují v 90 
% za "velmi důležitý". Zcela opačné postoje zaujímají skupiny "bilých" a "Romů" při hodnocení přístupu 
romské menšiny k dodržování zákonů. 

Zhruba 80 % zástupců státní správy si myslí, že poněkud laxní přístup Romů k "jednání v mezích zákona" 
působí velké komplikace, polovina je o tom dokonce pevně přesvědčena. Zástupci romských organizací 
se kloní k názoru, že ve vztazích s majoritou tento faktor hraje spíše důležitou roli v jedné třetině, velmi 
důležitou v jedné čtvrtině a zhruba třetina z nich tento faktor za důležitý-nepokládá. Ve výčtu významných 
rozdílů hodnocení lze pokračovat. Úředníci státní správy se domnívají, že příslovečný "pes" vzájemného 
soužití není zakopán ani tak v jejich nezájmu nebo neochotě řešit problémy Romů, ale naopak spíše v 
nezájmu Romů o spolupráci, v jejich nedůvěře v úřady, neschopnosti domluvit se a posléze přijmout a 
dodržovat pravidla hry. Romové si myslí opak, ačkoli ani oni nepopírají j istou míru odpovědnosti. Problém 
vidí v uzavřeností majoritní společnosti vůči Romům, která se přenáší i do jednáni úředníků. V tom se s 
nimi shodují pracovníci poraden a koordinátoři. Jediní Romové, ve smyslu romských a proromských 
iniciativ, však (v nadpolovičním počtu případů) považují za problém také jazykovou bariéru. Naopak na 
uzavřenost romské komunity si stěžovala více než polovina dotazovaných pracovníků školských úřadů, 
úřadů práce a policie. 

2.1.2 Řešení 

Nedostatky ve vzájemné komunikaci si uvědomuji obě strany - úředníci státní správy i zástupci Romů. 
Neschopnost, neochota, nemožnost z jakýchkoli příčin se domluvit, rozdílnost komunikačních kódů a 
prostředků vedou v lepším případě k nedorozuměním, v horším ke konfliktům, které nejsou primárně 
vnímány jako důsledek chybné interpretace výroků, postojů a činů partnera - protivníka a jejich příčin, ale 
jako nedostatek vůle vnímat a respektovat individuální či skupinové zájmy. Téměř 80 % respondentů proto 
vidí řešení - mimo jiné - problémů Romů i s Romy ve zlepšování vzájemné komunikace mezi představiteli 
státní správy i místních samospráv a samotnými Romy, resp. jejich představiteli. Nejsilněji pociťují potřebu 
této nápravy poradci pro národnostní menšiny, zástupci romských iniciativ, spolu s nimi pracovníci 
školských úřadů, ani tyto skupiny se však od průměru významně neliší. K tomuto názoru bude dobré 
přihlédnout při hledání optimálních cest a způsobů (zejména v rámci různých proromských programů a 
aktivit) řešení zatím spíše problematického soužití romské menšiny a "bílé" majority. 

Zde je třeba znovu připomenout rozdíly v názorech jednotlivých skupin respondentů na příčiny těžkostí v 
soužití Romů a majoritní společnosti, neboť zlepšování vzájemné komunikace se může ubírat různými 
cestami v závislosti na významu kladeném příslušným aspektům problémovosti. Jako příklad lze uvést, že 
pro zástupce romských a proromských organizací a romské koordinátory je důležitým prostředkem 
"oteplování" vztahů zejména odstraňování vzdělanostního a jazykového handicapu, ostatní skupiny spíše 
očekávají více iniciativy od Romů - aktivnější přístup ke spolupráci, více důvěry k úřadům a důslednější 
dodržování "obecných" pravidel hry, větší míru přizpůsobivosti. Dalším významným zdrojem variability 
názorů tentokrát nikoli skupin, ale jednotl ivých respondentů jak na příčiny potíží, tak i na způsoby jejich 
řešení, je regionální a lokální diferenciace početnosti romských komunit i jejich problémovosti. Zmíněný 
fakt bude základem analýzy postojů respondentů v poslední kapitole této zprávy. 



Nadpoloviční podlí respondentů (57 %) tvrdí, že problémy Romů nejsou natolik odlišné, aby k jejich řešení 
musely být používány j iné metody, než jsou běžné v případě j iných národnostních menšin. Používání 
nestandardních řešení, vycházejících ze specifických rysů romské menšiny připouští zhruba 48 % 
dotazovaných. Zdánlivý nesoulad mezi těmito hodnotami (součet je vyšší než 100) je dán tím, že 
respondentům byly položeny dvě rozdílné otázky a pravděpodobné několik z nich se nejprve přiklonilo k 
názoru, že je potřeba uplatňovat pouze standardní způsoby. Byl-li posléze ve formulaci druhé otázky 
použit výraz "specifické rysy", uvědomili si jejich faktickou existenci a tím i možnost využití ne-běžné, ve 
smyslu ne-obvyklé škály metod řešení. V souladu s mírou akceptováni nestandardních způsobů přístupu k 
řešení je i výše podílu lidí, kteří se domnívají, že je potřeba proromské programy přednostně podporovat, 
a to zejména programy vzdělávací a kvalifikační (49 %). 

Nemalý, ač ne většinový, je podíl těch, kteří spatřují možnost vyřešení vzájemných vztahů Romů a 
majority v přísnějším postihu nejen romské kriminality, ale i nedodržování obecně přijímaných 
společenských norem - 28 % dotazovaných. Od této průměrné hodnoty se výrazněji odlišují, tj. jsou 
přísnější ve svých názorech úředníci bytových odborů (38 %), zaměstnanci školských úřadů (36 %) a 
policie (35 %) na straně jedné, na straně druhé stojí zástupci romských a proromských iniciativ, ale i ti s 
tímto způsobem řešení v 15 % případů souhlasí. 

Podle pětiny všech dotazovaných jsou jakékoli snahy o řešení problémů zbytečné, protože nelze změnit 
jejich původ a podstatu - zcela odlišnou mentalitu Romů. Jedinou skupinou respondentů, která je takto 
skeptická pouze v jedné desetině případů, tvoří pracovníci poraden pro národnostní menšiny, neboť nejen 
že hájí smysl své práce a existence, ale jsou také možná více než ostatní ocenit její efekty - byť 
sebemenší. Více než třetina respondentů pak tvrdila, že v jejich regionu nejsou problémy s Romy tak 
závažné, aby bylo vůbec nutné se zabývat otázkou jejich řešení. 

Zvláštní "kapitolu" v šetření tvořily tři poněkud kontroverzní výroky, mezi nimiž měli respondenti zvolit ten, 
který nejvíce odpovídá jejich názoru na optimální způsob soužití Romů a majoritní společnosti ve smyslu 
lokalizace obou komunit. 16 % tázaných si myslí, že Romové by měli bydlet pokud možno pohromadě ve 
vybraných částech města (obce), kde by j im mohla být věnována větší pozornost, soustředěná a lepší 
péče. Nejvíce zástupců tohoto názoru je mezi zaměstnanci bytových odborů (29 %) a policie (27 %), 
nejméně mezi romskými koordinátory, zástupci romských iniciativ a překvapivě také mezi pracovníky 
úřadů práce (ve všech těchto skupinách okolo 3 %). Příznivců dalšího názoru: "Romové by měli žít 
rozptýleně mezi ostatními obyvateli, aby se mohli lépe přizpůsobit obvyklému způsobu života", bylo zhruba 
32 %. Necelých 52 % tázaných podpořilo poslední ze tří tezí, která pravila, že Romové by si měli žít v 
místech a takovým způsobem, který j im vyhovuje, jako každý jiný občan. Dva první výroky, ať už jakkoli 
rozdílné v předpokládaném výsledku (soustředěni na jedno místo versus rozptýlenost), mají jedno 
společné - předpokládají a apriori, že romská menšina potřebuje v lepším případě pomoc či alespoň dobrý 
vzor, v horším dohled. Jde tedy o postoje na jedné straně zdánlivě vstřícné (to je implicitně dáno pozitivní 
formulací jednotlivých výroků), na druhé straně odkrývají paternalistický přístup "staršího a vyspělejšího" 
sourozence k "mladšímu a zaostalejšímu", který občas otravuje. V krajnosti by oba výroky společně mohly 
být chápány jako jediný: "Buď se přizpůsobíte (a splynete), nebo žijte odděleně (my Vám s lecčíms 
pomůžeme, ale jinak nerušte)." Je samozřejmě možná i j iná interpretace - oba postoje jsou ovlivněny 
upřímnou snahou řešit problémy soužití romské menšiny s majoritou co nejrychleji a současně co 
nejefektivněji. Právě z tohoto úhlu pohledu lze poslední ze tří výroků, který je důsledně založen na 
uplatňování občanského principu, v tomto smyslu maximálně liberální a vůči Romům velmi otevřený, 
vnímat někdy také jako projev určitého alibismu (ať si žijí, jak je libo - jako všichni ostatní; vzniknou-li 
problémy, budou řešeny jako v případě jakéhokoli j iného občana či skupiny, standardně). Není náhodou, 
že zatímco první dva postoje byly charakteristické zejména pro respondenty, kteří se přimlouvali na jedné 
straně za specifické metody řešení problémů vzniklých na základě odlišných rysů určité skupiny populace 
a na druhé straně také za přísnější postih odchylek od obecných norem, třetí názor podpořili valnou 
většinou ti, kteří se buď stavěli za používání pouze běžných metod řešení problémů soužití minorit(y) s 
majoritou, nebo rezignovali na pokusy o řešeni neřešitelného. 

2.1.3 Perspektivy 

Necelé dvě třetiny respondentů (62 %) se domnívá, že romské populace vzhledem k jejímu specif ickému 
reprodukčnímu chování stále přibývá, budou tedy přibývat i problémy ve vzájemném soužití, a to bez 
ohledu na úsilí věnované jejich prevenci i řešení. Jinými slovy romská populace roste rychleji, než 
integrační schopnosti této skupiny. Stoupenci tohoto názoru pocházeli především z řad pracovníků 
sociálních (71 % z nich) a bytových odborů (81 %) a policie (71 %). Na druhé straně se s tímto postojem v 
menši než průměrné míře ztotožnili poradci pro národnostní menšiny a zaměstnanci školských úřadů 
(zhruba v 45 % případů). Tradičně se odlišují od všech ostatních, a to velmi výrazně, zástupci romských a 
proromských iniciativ - jen necelých 20 % z nich je stejného názoru, 41 % se domnívá, že postupně se 



podaří vzájemnou spoluprací Romů a představitelů majoritní společnosti vytvořit prostor pro nekonfliktní 
soužití při maximálním zachování romské identity (oproti 24 % průměru), necelých 40 % je přesvědčeno, 
že romské obyvatelstvo se stále více přizpůsobuje společenským normám majority a problémů bude 
postupně ubývat (oproti 12 % průměru). Optimismus vyjádřený vizí nekonfliktního soužití bez ztráty 
identity s nimi sdílejí pouze romští poradci. 

Respondenti, kteří předpokládají i v budoucnosti permanentní existenci problémů, dokonce jejich růst, jsou 
pozoruhodně rozděleni na dvě zhruba stejně veliké skupiny se zcela opačným náhledem na způsoby 
řešení: jedna z nich se domnívá, že mentalita, zvyky a tradice Romů jsou natolik odlišné, že - pokud jejich 
jednání není v přímém rozporu se zákony - měli by si žít po svém; druhá si myslí, že Romové jsou 
národnostní menšinou, která by se měla co nejvíce přizpůsobit majoritní společnosti. Liberalismus jedněch 
je vyvážen paternalismem druhých, aniž by jedna z těchto dvou skupin měla výraznou převahu. 

Lidé spoléhající na vzájemnou spolupráci jako základní podmínku postupného přerůstání soužití víceméně 
konfliktního ve víceméně bezproblémové, kladou nejčastěji důraz na to, že obě strany se musí snažit 
stejným dílem o zvyšování respektu jednoho ke druhému a zlepšování vzájemných vztahů, břemeno 
odpovědnosti za tyto vztahy nesou obě strany rovnou měrou. I mezi nimi je však více těch, pro něž je 
zlepšování situace spíše záležitostí ideální, než reálnou. Tyto respondenty lze nalézt ve všech skupinách. 
Lze předpokládat, že osobní vlastnosti dotazovaného - nejen bezprostřední a lokální zkušenost s Romy, 
ale také otevřenost, vzdělání a profesionalita jsou velmi důležitými kritérii při formování postojů k romské 
minoritě a míry ochoty zabývat se souvisejícími problémy, ovlivňují i stupeň vlastního nasazení při jejich 
řešení. 

2.2 Programy pro Romy 

Jedním ze standardních řešení konfliktního soužití rozdílných národnostních, etnických, kulturních či 
sociálních skupin obyvatel na území jednoho státu je rozvíjení speciálních programů, nejčastěji 
zaměřených na podporu integrace minority považované za problematickou (z jakýchkoli důvodů). 
Integrace v oblasti společenského, kulturního a hospodářského života v sobě implicitně nezahrnuje 
asimilaci, neznamená tedy ve svém důsledku zánik minority; její úspěšnost a rychlost je závislá na míře 
vstřícnosti obou stran. Obvykle jsou však na přizpůsobivost minority kladeny vyšší nároky, neboť míra 
obecné přijatelnosti jej ich specifických rysů je málo pružná, navíc snáze ovlivnitelná "argumenty" 
emocionálními, než racionálními. Tím spíše, že sebelepší integrační programy nepřinášejí okamžitý a 
plošný pozitivní efekt. 

Dvě třetiny respondentů se domnívají, že rozvíjení speciálních programů pro romskou menšinu u nás je 
potřebné, a to jak v zájmu Romů, tak v zájmu celé společnosti. Necelých 20 % si však myslí, že jde o 
neopodstatněné zvýhodňování jedné skupiny obyvatel a více než 12 % tyto programy považuje za 
zbytečné mrhání silami a penězi. Tyto dvě skupiny dohromady jsou o více než 10 procentních bodů větší, 
než byl podíl respondentů, kteří se na j iném místě vyslovili pro názor, že jakékoli řešeni je zbytečné 
vzhledem k podstatě problému. Pokud vyloučíme vliv názorů zástupců romských a proromských iniciativ a 
pracovníků poraden pro národnostní menšiny, celkový výsledek hodnocení užitečnosti programů pro 
Romy se posune ve prospěch podílu odpůrců, a to o 2 až 4 procentní body. Reprezentanti Romů hodnotí 
programy pro Romy jako prospěšné a účelné v 96 %, romští poradci v 87 % případů. Speciální programy 
jako neopodstatněné zvýhodňování vybrané skupiny obyvatel pociťovali nejčastěji pracovníci úřadů práce 
a živnostenských odborů okresních úřadů; k názoru, že jde o plýtvání silami a prostředky (ať už z 
jakýchkoli zdrojů), se nejvíce klonili úředníci bytových odborů a policisté. 

Při posuzování efektivnosti byly nejlépe hodnoceny vzdělávací programy pro romské děti - více než 
polovina (59 %) respondentů si myslí, že jsou přínosné a měly by být dále rozvíjeny. Podobně kladného 
hodnocení již dosáhla pouze podpora romských kulturních a společenských aktivit (54 %). U všech 
ostatních nabízených variant (kvalifikační a rekvalifikační programy pro dospělé; systém sociálních podpor 
a dávek; programy prevence kriminality) převládla v průměru skepse, nejvýrazněji v případě efektivity 
sociálních podpor a dávek, tedy v případě systému daného zákonem a uplatňovaného bez ohledu na 
národnost či etnickou příslušnost. 

Opět existují výrazné rozdíly v hodnocení jednotlivých typů programů mezi zástupci různých institucí. 
Důraz na potřebnost a přesvědčení o pozitivním efektu vzdělávání romských dětí je charakteristický 
nejvíce pro reprezentanty Romů (91 %) a pracovníků poraden (73 %), zatímco ostatní je považují za 
efektivní asi v 60 % případů. Dvě zmíněné skupiny respondentů se společně domnívají, že programy 
podpory vzdělávání Romů je zapotřebí rozvíjet i pro dospělou populaci (kvalifikační a rekval i f ikační 
programy), neboť i ony přinášejí nebo v budoucnosti nepochybně přinesou žádoucí výsledky. Neméně 
jsou přesvědčeny o kladném vlivu podpory romských kulturních aktivit. Tyto dvě skupiny respondentů 



hodnotí obecně účinnost většiny proromských programů daleko pozitivněji než ostatní, neznamená to 
však, že by nebyly kritické a docházely vždy ke stejně optimistickým závěrům. 

Na posledním místě ve všech skupinách dotazovaných se ocitla efektivnost systémů sociálních dávek, v 
průměru tento systém za efektivní pokládalo pouze necelých 14 % a téměř 80 % soudilo, že je spíše či 
zcela neefektivní. Pracovníci poraden v tomto případě "hlasovali s většinou", na druhé straně 30 % 
zástupců romských a proromských iniciativ současný systém podpor považuje za efektivní (v tom 20 % 
dokonce za velmi efektivní) a "jen" 65 % o něm soudí, že je neefektivní. Druhým pólem, tedy tím 
nejkritičtějším a nejpesimističtějším při hodnocení dopadů speciálních programů pro Romy, je skupina 
představitelů státní a městské policie. Většinu programů považují daleko častěji než všichni ostatní za 
neefektivní. Výj imkou v jejich postojích zůstává pouze názor na vzdělávání romských dětí - i v tomto 
případě je však optimistů v jejich řadách pouze o 3 % více než pesimistů, ale ani optimisté nedosahují 
mezi policisty polovičního zastoupení. Ze všech skupin respondentů policisté také nejvíce pochybovali o 
faktickém přínosu programů zaměřených na prevenci romské kriminality. 

O současném systému sociálních podpor a dávek, jeho náročnosti i účinnosti z celospolečenského 
hlediska jsou vedeny politické i odborné diskuse. Zvláštní kapitolu tvoří právě efekty tohoto systému na 
romskou populaci. Není j istě náhodou, že většina respondentů vyslovila přinejmenším pochybnosti o 
efektivnosti celého systému. Byla j im proto dána možnost vyjádřit se přesněji a zvolit jeden ze tří výroků, 
který nejvíce odpovídá jejich názoru na zmíněný systém ve vztahu k Romům. 68 % tázaných souhlasilo s 
výrokem, že současný systém sociálních dávek je pro Romy spíše demotivující, mimo jiné je zbavuje 
nutnosti pracovat i ucházet se o zaměstnání, zabezpečit vlastní budoucnost a umožňuje j im relativně 
pohodlný život. Jenom 17 % respondentů si myslí, že tento systém je vyhovující a odmítá dělat rozdíly 
mezi Romy a j inými sociálně slabými občany, pro něž je především konstruován. Navíc se domnívají, že 
změna systému by nepřinesla efekt (ve smyslu motivace a zvýšené odpovědnosti za sebe s svoji rodinu), 
neboť chování a postoje části obyvatelstva by drobnými změnami ovlivněny stejně nebyly (komu se 
nechce, pracovat a starat se nebude). K prvnímu z uvedených výroků se přiklonili zejména pracovníci 
sociálních a bytových odborů a zaměstnanci policie (zhruba ve třech čtvrtinách případů), velmi výrazně ho 
podpořili pracovníci úřadů práce (88 %). Nejméně zastánců našel v řadách představitelů romských a 
proromských organizací, ale i těch bylo 34 %, zatímco s druhým výrokem souhlasilo 45 % a velká část 
(zhruba pětina) se hodnocení vyhnula. 

Ačkoli systém sociálních podpor a dávek nemá nic společného s proromskými programy a aktivitami, jeho 
nejtvrdšími kritiky jsou všichni ti, kteří považují existenci a rozvíjení speciálních programů buď za 
zvýhodňování jedné skupiny obyvatel či dokonce za plýtvání veřejnými prostředky. Nabízí se hypotéza, že 
tato skupina respondentů považuje tento systém za relativně snadno zneužitelný a romskými rodinami 
zneužívaný. 

Na závěr je třeba připojit ještě jednu poznámku - názor na smysl a oprávněnost existence speciálních 
programů, ale zejména na jej ich efektivnost, bývá ovlivněn dosavadní zkušeností s realizací takových 
programů. Případné selhání určitého programu z pohledu původního očekávání jeho přínosu může být 
také dáno tou skutečností, že pro konkrétního příjemce (zde pro Romy, resp. jejich komunitu) nebyl vybrán 
takový program, který by dostatečně a vhodným způsobem respektoval jeho specifické charakteristiky. 
Pochopitelně se pak veškerá snaha míjí účinkem, aniž by na první pohled bylo patrné, že vinu nenese 
nezájem, neschopnost spolupracovat apod. příjemce dobře míněné "pomoci", ale pouze špatná volba 
metod a prostředků k dosažení žádoucího efektu. 

2.3 Proromské aktivity 

Na otázku, zda v posledních dvou letech úřady místní správy či samospráva udělala něco pro Romy nad 
rámec svých oficiálních povinností, odpovědělo kladně 61 % tázaných, 39 % odpovědělo záporně, vysoký 
byl tentokrát podíl chybějících odpovědí - desetina všech respondentů nevěděla nebo se nedokázala 
jednoznačně vyjádřit. Podíly příslušných odpovědí v jednotl ivých institucích však nedovolují jednoznačně 
říci, která z nich byla v tomto směru výrazně více či méně aktivní. V některých případech se totiž zdá, že 
respondenti popsali své "proromské" aktivity bez ohledu na to, 'zda spadají do plnění běžných povinností 
nebo byly vykonány navíc. Proto je k výsledkům nutné přistupovat s opatrností. 

Na pomyslném prvním místě podílem kladných odpovědí (65 %) byli zaměstnanci bytových odborů. Tuto 
pozici zaujali i tím, že častěji než ostatní uváděli ve volné odpovědi vše, co udělali pro Romy ve svém 
regionu. Vzhledem k charakteru uvedených položek je však těžké rozhodnout, zda rozlišovacím znakem 
byla domnělá etnická příslušnost klienta nebo rámec povinností. Dotazovaní uváděli příklady typu: 
přidělování bytů, zajišťování bytů pro sociálně potřebné, zajišťování údržby bytů, resp. poskytování 
finančních prostředků na ni apod. Podobně sporné jsou příklady uváděné některými pracovníky sociálních 



odborů, kdy v rámci svých aktivit pro Romy "navfc" jmenovali např. poskytování sociálních dávek a 
podpor. 

Odmyslíme-li si tyto poněkud diskutabilní příklady, můžeme seřadit jednotl ivé druhy aktivit podle četnosti 
jejich výskytu (od nejvíce frekventovaných po výjimečné) následovně: podpora romské kultury, pomoc při 
zajišťování práce, výchovné a vzdělávací programy pro romské děti (včetně letních táborů a speciálních 
tříd), poskytování obecních prostor pro aktivity samotných Romů, podpora činnosti romského centra nebo 
romské organizace, speciální péče o problémové rodiny (včetně pomoci s vybavením bytu, nácvikem 
hygienických zvyklostí, přípravou stravy), podpora sportovní činnosti Romů, pomoc při kontaktu s úřady 
(zejména při vyřizování občanství a sociálních dávek), vzdělávací programy a besedy, programy prevence 
kriminality a drogová prevence, umožnění zástupcům Romů účastnit se rozhodování v rámci komisí, 
zdravotní osvěta a preventivní prohlídky. 

Spektrum činností je relativně široké, nicméně téměř polovina respondentů neuvedla ani jeden příklad 
aktivit nad rámec úředních povinností. Částečně je to dáno tím, že respondenti z některých okresů a měst 
nepovažují romský problém v jejich regionu za aktuální a příslušný úřad tedy ani nemá důvod realizovat 
podobné speciální programy pro Romy. Částečně tím, že respondenti považují za dostatečné věnovat 
Romům stejnou pozornost jako kterýmkoli j iným občanům, obvykle pak v rámci svých pracovních 
povinností. Kde je minimální a maximální hranice těchto povinností ovšem do značné míry záleží na míře 
osobního zaujetí, schopnosti definovat vážnost problému a na profesionálních schopnostech jednotlivých 
respondentů. 

Jednou z aktivit vybočujících z běžných činností okresních a městských úřadů je zřízení funkce poradce 
pro národnostní menšiny (s jasným zaměřením na romskou minoritu), romské poradny nebo romského 
koordinátora. Podle 13 % respondentů byla funkce poradce či koordinátora při jejich úřadu zřízena, 85 % 
tvrdilo opak (romský poradce u nich nepracuje). V 8 případech bylo zřízení tohoto místa jmenováno přímo 
mezi "nadstandardními" aktivitami úřadu. Podíl těch, kteří odpověděli záporně, je nadhodnocen -
odpovídali tak totiž často i ti respondenti, kteří o existenci poradce pouze nevěděli, přestože na úřadě 
působí. Tento fakt se pak promítl do rozdílu mezi průměrným podílem jednotl ivých odpovědí a podílem 
příslušných odpovědí (kladných a záporných) zástupců romských a proromských iniciativ (25 % uvedlo 
"ano"). 55 % poradců pro národnostní menšiny je orientováno výhradně na řešení romské problematiky. 
Podle jiných zdrojů pracují v současnosti v republice zhruba tři desítky poradců, často bývá tato funkce 
spojena s výkonem funkce jiné, obvykle jde o sociální pracovníky. 

Následně byli respondenti vyzváni, aby se pokusili ohodnotit spolupráci romského koordinátora či poradce 
s "jeho" úřadem či institucí na straně jedné a romskou komunitou na straně druhé. V obou případech 
většina dotázaných na tuto otázku vůbec neodpověděla (i proto, že funkce koordinátora nebyla zřízena) 
nebo pro nedostatek zkušeností úroveň spolupráce nehodnotila (90 %). Zbývající hodnotili lépe spolupráci 
s úřadem než s romskou komunitou. V obou případech, resp. směrech kladné hodnocení (svojí četností) 
převažovalo nad záporným. 

Poslední ze souboru otázek, zabývajících se proromskými aktivitami, nebyla svázána pouze s tím, co 
daný úřad či organizace sami organizují. Pokoušeli jsme se zjistit, zda a kolik vědí respondenti o 
speciálních programech zaměřených na romské obyvatelstvo a fungujících v jej ich regionu bez ohledu na 
to, kdo je inicioval, uspořádal či průběžně realizuje. 74 % všech dotázaných na tuto (volnou) otázku vůbec 
neodpovědělo. Ze zbývajících zhruba polovina uvedla jen jeden program, třetina programy dva, 62 
respondentů jmenovalo tři a 14 dokonce čtyři programy. Nejčastěji se ve výčtu objevovaly kulturní aktivity, 
hned za nimi následovala prevence drogové závislosti a prevence kriminality. Významnou pozici zaujaly 
programy vzdělávání, zejména romských dětí, spolu s organizováním jejich volného času. Ostatní 
jmenované aktivity již nebylo možné takto zjednodušeně kategorizovat a proto ve výčtu zaujaly marginální 
pozici. To samozřejmě neznamená jejich diskvalifikaci. Celkově však lze konstatovat, že drtivá většina 
uvedených programů je zaměřena výhradně na romskou populaci. Jen minimálně se objevily zmínky o 
existenci aktivit dotýkajících se jak minority, tak majority - boj proti rasové diskriminaci, účast romských a 
proromských iniciativ na řešení problémů obce, programy podporující toleranci a soužití různých etnik atp. 
Je to do jisté míry znamení paternalistického přístupu k řešení romské problematiky, který je sice 
jednodušší a pohodlnější, ale nerespektuje oboustrannou podmíněnost vztahů Romů a majoritní 
společnosti a neodstraňuje jednu z nejzávažnějších poruch soužití - nedostatky ve vzájemné komunikaci. 
Jeho součástí je nakonec i trpký povzdech některých dotázaných, že o proromské programy není z jejich 
strany zájem žádný nebo je velmi prchavý. 

2.4 Evidence obyvatel romské národnosti 

V rámci sčítání lidu v roce 1991 byl učiněn první pokus sečíst Romy na základě vlastního a svobodného 



rozhodnutí přihlásit se k romské národnosti. Pokus z různých důvodů selhal a výsledný údaj je využíván 
často spíše účelově vzhledem k jeho obecně známé nevěrohodnosti. Skutečný počet Romů žijících na 
území České republiky je odhadován na základě výsledků předchozích censů se započtením specifických 
reprodukčních měr, na základě starší evidence vedené bývalými národními výbory, evidence a odhadů 
romských organizací apod. Podle kvalif ikovaných odhadů žije na území České republiky mezi 160 a 200 
tisíci Romů. V praxi se tak sváří dva principy. Občanský, který zajišťuje relativně rovný a individuální 
přístup ke komukoli bez ohledu na národnost nebo etnickou příslušnost, ale zároveň není schopen vyřešit 
specifické problémy, vyplývající z příslušnosti jedince k určité sociální skupině obyvatel (ať už je 
vymezena jakkoliv). Druhý přístup respektuje zvláštnost příslušnosti na základě vymezených znaků a 
eviduje osoby splňující daná kritéria bez ohledu na to, zda ony samy svou příslušnost ke skupině pociťují 
a navíc dobrovolně deklarují. Oba dva přístupy lze využít i zneužít, oba mohou plnit dobře svůj účel v 
závislosti na konkrétním způsobu a konkrétní situaci, v níž jsou uplatněny. 

Nejednoznačnosti důsledků využívání zmíněných přístupů k evidenci obyvatel odpovídá i rozložení 
četností názorů respondentů na současné oficiálně důsledné uplatňování občanského principu a ochrany 
osobních dat, díky němuž chybí evidence romských obyvatel, která by dokumentovala faktický početní 
stav této menšiny, její demografickou strukturu i perspektivy dalšího vývoje. Více než polovina 
dotazovaných (55 %) se domnívá, že vybrané orgány státní správy by měly mít právo evidovat romské 
občany, neboť je to v jejich zájmu, aby bylo například možné a efektivní prosazovat některé proromské 
programy. Naopak menší část respondentů (44 %) možnost takové evidence nepřipouští. Podle jejich 
názoru, pokud se Romové sami nehlásí ke své národnosti, je jakákoliv úřední evidence projevem 
diskriminace a porušení zákona. Není bez zajímavosti, jak byly dva protichůdné názory ovlivněny typem 
práce respondenta, tedy i tlm, do jaké míry cítil potřebnost evidence Romů "pro dobro věci", či naopak - do 
jaké míry ji vnímal jako diskriminaci. Pracovníci sociálních odborů (v 57 % případů) a úřadů práce (v 61 % 
případů) nedobrovolnou evidenci občanů romské národnosti odmítají. Ve výrazné opozici stojí respondenti 
z bytových odborů (67 % z nich je pro evidenci) a policie (79 % schvaluje možnost evidence). Od 
průměrných hodnot se svými názory tentokrát významně neliší ani romští koordinátoři, ani zástupci 
iniciativ. 

Skutečnost od představ je - alespoň podle výsledků - značně vzdálená. Na otázku, zda úřadem či institucí, 
v nichž je respondent zaměstnán, je evidence Romů vedena, odpovědělo kladně pouze 12 % tázaných, 
86 % odpovědělo záporně. Tato evidence je vedena zejména pracovníky poraden pro národnostní 
menšiny (rom. koordinátory) - v 19 % případů, školských úřadů - v 28 % případů, úřadů práce - v 19 % 
případů, romskými a proromskými iniciativami - v 25 % případů. Nejméně často evidují Romy pracovníci 
živnostenských odborů a policisté (pouze 7 % z nich přiznalo, že evidenci Romů pro vlastní potřebu 
vedou). V případech, kdy respondenti přiznali, že pro pracovní potřebu rozlišují své romské a neromské 
klienty, byli si obvykle vědomi rizik tohoto počínáni, a to nejen právních. 

Problémy s určením počtu, struktury a rozmístění romské populace rostou úměrně počtu primárních zdrojů 
informací - např. pracovnice školského úřadu, chce-li získat představu o počtu romských žáků, musí se 
spolehnout na věrohodnost údajů poskytnutých řediteli jednotl ivých škol na území celého okresu, ti na 
třídní učitele a jejich ochotu požadovaný údaj poskytnout apod. Každá instituce se stará především o 
Romy, kteří spadají do jejich kompetence - o školní mládež, o romské nezaměstnané, o problémové 
rodiny, o romské delikventy atd., řada Romů se však neobjeví v žádné z těchto kategorií. I kdyby se 
teoreticky všechny zúčastněné úřady v regionu domluvily a pokusily se evidenci Romů nejen vést, ale 
informace posléze spojit v jakýsi registr, kýženého výsledku by nedosáhly: množství duplicit na straně 
jedné a chybějících případy na straně druhé by podobný pokus znehodnoti ly. 

Při analýze možných souvislostí názorů na evidenci občanů romské národnosti s j inými postoji se 
nepotvrdilo, že tento názor významně častěji (statisticky) zastávají lidé, jejichž přístup k řešení romské 
problematiky bychom mohli nazvat "pštrosím" a stručně shrnout řetězcem pojmů: neevidovat, nechat žít, 
nestarat se, neřešit. Neplatí tedy negativní hypotéza o alibismu v proklamacích občanského principu při 
evidenci obyvatel různých národností. Pouze v případě postojů k vzájemnému soužití Romů s majoritou 
existuje závislost mezi těmi, kteří by je rádi viděli žit koncentrovaně na jednom místě, a těmi, kteří by 
vyhradili úřadům právo Romy evidovat: 84 % stoupenců koncentrace je současně zastánci evidence. 
Opačná závislost je slabší: necelá čtvrtina respondentů podporujících evidenci romských obyvatel i bez 
jejich vědomí je toho názoru, že Romové by měli žít pohromadě ve vybraných částech města, resp. obce. 
Romové jako zvláštní skupina obyvatel jsou evidováni zejména tam, kde se očekává zvýšená iniciativa 
směřující k jejich integraci do majoritní společnosti, kde vzniká a je realizováno nejvíce proromských aktivit 
a současně jsou tyto aktivity hodnoceny jako potřebné, vzájemně výhodné a efektivní. 

2.5 Konflikty 



Na otázku, zda se respondent setkal ve svém okolí v posledních dvou letech s nějakými projevy 
nepřátelství mezi Romy a neromy, které zjevně vycházely z rasových předsudků a nesnášenlivosti, 
odpovědělo kladně 41 % tázaných. Nejvíce konfliktů s rasovým podtextem či projevů nepřátelství 
zaznamenali představitelé romských a proromských iniciativ (73 %), zaměstnanci policie (55 %) a romští 
poradci (53 %). Podíly kladných odpovědí pracovníků všech ostatních odborů a úřadů se pohybovaly pod 
průměrnou hodnotou (obvykle kolem jedné třetiny) s výj imkou sociálních odborů (41 %). Velké rozdíly v 
hodnocení jsou dány nejen mírou citlivosti a rozlišovacími kritérii (co je a co není projevem rasismu), ale 
také náplní a cílem práce jednotl ivých respondentů. 

Zkušenost lidí, kteří se Romy zabývají a pracují s nimi, často potvrzuje fakt, že jedna problémová romská 
rodina má na postoje lidí k celé menšině v dané lokalitě větší vliv, než deset rodin "normálních". Kumulace 
více problémových jedinců nebo rodin na jednom místě utvrzuje příslušníky majority v jejich názoru na 
celou komunitu bez ohledu na to, kolik podobných lidí je zastoupeno ve vlastních řadách. Vymezení "my" 
a "oni" je ostřejší, než v místech s málo četnou nebo bezproblémovou romskou komunitou, a podle 
zákona o akci a reakci v takových místech dochází k prohlubování negativního vymezení na obou 
stranách (neromů i Romů). Další rozměr vzájemné animozitě může být dodán působením extremistických 
skupin "bílých" v místě či okolí. Kombinace obou pólů, tj. problémových příslušníků jednoduše rozlišitelné 
etnické nebo i sociální skupiny na straně jedné a fašizujících skupin příslušníků majority na straně druhé, 
prohlubuje konfliktní atmosféru v místě a následně komplikuje možnost řešení. Konflikty pak mají 
teoreticky i prakticky častěji charakter sporu mezi příslušníky rozdílných skupin (etnických, rasových), než 
mezi jedinci opačných názorů, okolím jsou takto vnímány a posuzovány a jejich počet je úměrný míře 
napětí mezi oběma skupinami. Tato skutečnost, mimo jiné, pravděpodobně ovlivnila také odpovědi 
respondentů z některých okresů a měst na otázku, zda jsou j im známy nějaké projevy nepřátelství mezi 
Romy a neromy vycházející z rasových předsudků a nesnášenlivosti, které se v posledních dvou letech 
odehrály v jejich okolí (regionu). 

Více lidé zaznamenali činy zaměřené proti Romům ze strany majoritní populace - 76 % respondentů 
zaregistrovalo projevy nepřátelství neromů vůči Romům. Nicméně 67 % respondentů vědělo o činech 
zaměřených naopak - ze strany Romů proti majoritní populaci - a přikládalo j im rasové pohnutky. Na 
nesnášenlivost neromů vůči Romům jsou z pochopitelných důvodů citliví zejména zástupci romských a 
proromských organizací - ti nějaký přiklad tohoto typu uvedli všichni, o příkladu opačném z nich věděla jen 
necelá čtvrtina. Také téměř všichni pracovníci poraden (97 %) zaznamenal i protiromské činy , ale v 
polovině případů věděli i o činech zaměřených proti majoritě. Zaměstnanci ostatních sledovaných instituci 
se nelišili významně ve svých odpovědích od průměrů - u činů proti Romům se podíly těch, kteří si nějaké 
pamatovali, pohybovaly obvykle pod ním, u činů proti neromům naopak nad průměrem. 

Všichni ti, kteří odpověděli, že se v poslední době setkali v mistě svojí působnosti s projevy nepřátelství 
mezi Romy a majoritou (diskriminace, otevřeného násilí aj.), specifikovali blíže tyto události podle místa, 
kde se odehrály. Obvykle to, co se odehrává neveřejně, za zdmi, bez přítomnosti svědků nebo 
medializovaných důsledků, zůstává často skryto. Proto nelze říci, že projevy vzájemné nesnášenlivosti 
jsou především záležitostí konfliktních situací vznikajících na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných místech - tam jsou pouze více na očích. 54 % respondentů zaznamenalo projevy nepřátelství 
na veřejností a podle jejich odpovědí se tam odehrálo 86 % všech případů. Zarážející je vysoký počet 
registrovaných případů, které se týkaly dětí ve škole - 155 (32 %), uvedla je pětina dotázaných. Bez 
bližšího určení místa nebo obsahu zůstalo 29 % případů rasové nesnášenlivosti (18 % respondentů). Jen 
8 % dotazovaných vědělo o nepřátelstvím motivovaném počínání lidí na pracovišti nebo v pracovních 
vztazích (60 případů). Zhruba polovina respondentů uvedla dvě i více míst, kde došlo událostem s 
rasovým podtextem. 

2.6 Romské organizace 

V mnoha okresech existují a aktivně působí romské organizace - politická seskupení, občanská sdružení a 
nadace, kulturní spolky aj. Na otázku, zda o těchto organizacích a jejich činnosti respondenti vědí, 
odpovědělo kladně přes 40 % osob, naopak téměř 60 % tázaných. Nejlépe informovaní byli pochopitelně 
reprezentanti romských a proromských iniciativ (79 % znalo nějakou romskou organizaci v regionu) a 
romští poradci (66 %). Nejméně o organizovaném působení Romů ve svém okolí věděli pracovníci 
živnostenských odborů - jen zhruba čtvrtina z nich. 

Téměř 40 % z 502 respondentů (tj. z těch, kteří kladně reagovali na výše uvedenou otázku) uvedlo, že 
spolupráce úřadů a romských organizací je na dobré úrovni. Jejich pozitivní zkušenost byla vyvážena 
jednak 28 % těch, podle nichž je spolupráce na špatné úrovni, jednak 22 % dotázaných, kteří tvrdili, že o 
žádné spolupráci nelze hovořit, neboť o ni Romové nejeví zájem. Na nezájem úřadů o spolupráci si 
postěžovala jen necelá 4 % respondentů. Nadprůměrně dobré zkušenosti se vzájemnou spoluprací mají 



romští a proromštf aktivisté, špatné zkušenosti uváděli nejvíce pracovníci bytových odborů okresních a 
městských úřadů, úřadů práce a policie. Na nezájem o spolupráci ze strany Romů si stěžovali především 
úředníci ze sociálních a bytových odborů, na nezájem druhé strany, to jest úřadů, si tradičně nejvíce 
stýskali představitelé romských iniciativ. 

Volné odpovědi, týkající se konkrétních zkušeností ze spolupráce s romskými organizacemi, jsme shrnuli 
do několika obecnějších kategorií. Celkem se vyjádřilo 2 3 4 respondentů, častěji bohužel ti, kteří získali v 
průběhu posledních let negativní zkušenosti. Uvedené příklady (46 % všech případů) hodnocení 
vypovídaly o základních příčinách nefungujících vztahů: o nedůvěře a nevraživosti, na nichž pokusy o 
spolupráci váznou; o tom, že Romové se nejprve pro spolupráci nadchnou, ale jejich zájem brzy vyprchá; 
že romské organizace nemají velký vliv na "obyčejné" lidi a ti potom a společně pořádané akce nemají 
zájem; o nelibosti, protože Romové požadují pouze peníze a finanční dotace, domáhají se pomoci při 
uplatňování práv, ale povinnosti občanů neplní a jde j im jenom o osobní výhody. Jednoznačně kladné 
hodnocení bylo vysloveno pouze v 11 % případů. 

Ostatní respondenti vymezoval i především věcnou náplň vzájemné spolupráce, ale nehodnotili ji. 
Nejčastěji se spolupráce orientuje na oblast kultury (včetně společenských akcí), pomoc při podnikání a 
hledání zaměstnání, společné řešení rodinných, výchovných a bytových problémů, zmíněna byla i 
možnost Romů podílet se na samosprávě (včetně romských členů zastupitelstva či jeho komisí) - ta se 
navíc vždy pojila s kladným hodnocením úrovně. Zajímavé je také to, že respondenti z míst, kde byla 
zřízena funkce romského poradce (koordinátora) nebo tuto funkci v praxi vykonává jiná osoba (např. 
zaměstnanec sociálního odboru nebo reprezentant Romů) mají se spoluprací s Romy a jejich 
organizacemi častěji lepší zkušenosti než tam, kde romské organizace sice jsou, ale poradce nepůsobí. 
Výrazně méně si tito lidé stěžovali na nezájem o spolupráci, a to oboustranně. Více dobrých než špatných 
zkušeností nastřádali také zaměstnanci těch institucí, které - podle vlastního vyjádření - pro Romy dělají 
více, než je jejich povinností. 

2.7 Romové a drogy 

V souvislosti s romskou mládeží se často hovoří o rostoucích problémech s užíváním drog a drogovou 
závislostí, a to odděleně od obecně probírané problematiky drog. Připustíme-li, že romská populace, 
rodina a komunita vykazuje některé odlišné prvky od populace majoritní, promítnou se pravděpodobně 
tyto odlišnosti i v choulostivé oblasti zneužívání návykových látek. Problémy jíž dosáhly takových rozměrů, 
že jsme považovali za nutné zmínit se o něm i v realizovaném šetření - jak státní správa, tak romské a 
proromské iniciativy jsou institucemi, které by měly při jejich řešení sehrát významnou a pozitivní úlohu, 
uvědomí-li si je včas a s patřičnou naléhavostí. 

V celém souboru dotazovaných jen necelá jedna třetina respondentů potvrdila, že v jejich okolí se 
vyskytují problémy se zneužíváním návykových látek romskými dětmi a mládeží. Nejčastěji se o nich 
zmiňovali romští poradci (48 %), reprezentanti romských a proromských iniciativ, pracovníci školských 
úřadů, policie a sociálních odborů. Zhruba 11 % dotazovaných se přitom domnívá, že romské děti a 
mládež zneužívají drogy častěji, než stejné věkové skupiny majoritní populace, 4 3 % tento názor 
nezastává a 46 % nedokázalo posoudit, zda-li u romské populace tento problém nabývá odlišných 
rozměrů či podob než u ostatních mladých lidí. Vyšší míru rizika drogové závislosti u Romů pociťovali 
romští poradci (17 %) a pracovníci školských úřadů (16 %), neboť se s problémem setkávají relativně 
nejvíce. S tím, že jsou romské děti a mládež v porovnání s majoritou více ohroženy, nesouhlasili 
pozoruhodně v nadpolovičním počtu zástupci romských a proromských iniciativ (67 %) a policisté (58 %). 
Lidé s nejmenším počtem zkušeností či vědomostí o tomto problému obvykle pracovali v bytových a 
živnostenských odborech okresních úřadů a jako zaměstnanci úřadů práce. Celkově se však zdá, že 
úředníci státní správy a policisté častěji a intenzivněji než zástupci romských a proromských iniciativ 
chápou růst počtu mladých Romů užívajících omamné návykové látky jako specifický problém v rámci 
řešeni problematiky drogových závislostí v České republice. 

Užívání drog dětmi a mládeží - bez ohledu na etnickou příslušnost - často vede k doprovodným 
komplikacím v jejich běžném životě. Přesto jen čtvrtina dotazovaných, kteří zaregistrovali ve svém okolí 
problémy romské mládeže s drogami, uváděla následně, který z typických doprovodných jevů drogové 
závislosti se v obci nebo regionu vyskytuje ve zvýšené míře. Tři čtvrtiny z nich na tuto doplňující otázku 
neodpověděly. Nejčastěji problémy souvisejí se školní docházkou a prospěchem romských dětí užívajících 
omamné látky a majetkovou kriminalitu mladých Romů. Následovalo šíření drog ve školách a učilištích 
romskými distributory, násilné činy a dětská prostituce. 

Negativního vlivu užívání drog na školní docházku romských žáků a učňů a nebezpečí šíření drog ve 
školách si z pochopitelných důvodů nejvíce všímají ti, kteří se přímými i nepřímými důsledky tohoto 



počínání často setkávají: pracovníci odborů pro kulturu a školství při okresních a městských úřadech, 
zástupci Romů a romští poradci, zaměstnanci školských úřadů a vybraných škol a úřadů práce. Souvislost 
mezi kladnými reakcemi na tyto dva faktory a pracovní náplni respondenta je vysoká. Majetková i násilná 
kriminalita jako problém související s užfvánlm drog romskou mládeží i dětmi byla nadprůměrně 
registrována zaměstnanci sociálních odborů a policisty, naopak významně méně často ji ve srovnání s 
průměrem uváděli zástupci romských a proromských iniciativ. 

3. Dílčí výsledky (podle profesních skupin respondentů) 

Pracovníci každé ze sledovaných institucí nebo organizací odpovídali v druhé části dotazníku na několik 
otázek, které se bezprostředné dotýkaly nebo souvisely s náplni jejich práce. Pokoušeli jsme se mimo j iné 
zjistit, kolik romských klientů v současnosti mají nebo jaký podíl řešených případů se týká Romů. 
Výsledkem byly odhady (nikoli evidence), navíc odhady podílů, proto z nich nelze vyvozovat žádné 
dalekosáhlé závěry. Někteří respondenti uvedli, že j im nepřísluší rozlišovat romské klienty od neromských 
(obvykle od 15 do 25 %), a odmítli odpovědět, jiní si podíl netroufli odhadnout. Informace uložené v těchto 
výsledcích mají pouze orientační význam. Tam, kde se sféry zájmů a cílové skupiny několika odborů nebo 
institucí dotýkají, nebo dokonce prolínají, byly jejich představitelům položeny stejné otázky, aby bylo 
možné - tak jako v první části dotazníku - porovnat rozdíly postojů, názorů a přístupů příslušných skupin 
dotazovaných. 

3.1 Sociální oblast 

S Romy a jejich tradicemi je často spojována představa o vřelém vztahu k dětem, které jsou j imi 
považovány za jednu z největších životních hodnot a podle toho (avšak v rámci svých zvyklosti) chráněny 
a opatrovány. Pracovnici sociálních odborů však tuto představu sdílejí pouze v 6 % případů. Většina z 
nich (60 %) si naopak mysli, že děti již nemají v romských rodinách takovou hodnotu, jakou měly dříve, 
slouží často jenom jako jeden ze zdrojů snadných příjmů ze sociálních dávek a rodiče o ně dostatečně 
nepečují. Třetina sociálních pracovníků nevidí ve vztahů rodičů k dětem mezi romskou a majoritní 
populací v průměru žádný rozdíl, a to jak v dobrém, tak ve zlém. 

Poměrně velká část pracovníků sociálních odborů, popř. odborů pro rodinu a dítě, péče o dětí či sociálních 
dávek (22 %) neuvedla odhad podílu sledovaných romských rodin z celkového počtu řešených případů, a 
to z výše jmenovaných důvodů. 15 % respondentů odhadlo, že romské rodiny netvoří více než 10 % z 
celkového počtu, v intervalu od jedné desetiny do jedné čtvrtiny se pohybuje podíl sledovaných Romů v 18 
% a mezi čtvrtinou a polovinou v 23 % sociálních odborů. Více než polovinu všech řešených případů od 
počátku roku 1996 do dne šetření tvořily podle odhadů sociálních pracovníků romské rodiny na 
zbývajících 44 % místech. Osm osob z poslední skupiny dokonce uvedlo, že jejich klienti jsou v naprosté 
většině Romové. V odhadech podílu sledovaných romských rodin (ale i ve skutečném stavu) hraje velkou 
roli území, které je příslušným úřadem spravováno, a koncentrace romského obyvatelstva v něm. Počty (a 
podíly) romských rodin zachycené v systému sociální péče jsou významně vyšší, než by odpovídalo 
údajům o počtu Romů podle censu či odborných odhadů, a to i s přihlédnutím k nerovnoměrnosti jejich 
rozmístění. 

Nejméně populárním a nejtvrdším řešením problémů v rodině, resp. problémů s výchovou dětí, je 
odebrání dítěte rodině z důvodů zanedbávání povinné péče a jejich umístění do náhradní péče. Více než 
třetina respondentů podíl romských rodin ze všech případů návrhů na odebrání dítěte nechtěla nebo 
nedokázala odhadnout. Ze zbývajících dvou třetin polovina uvedla, že tento podíl je vyšší než 50 %. Opět 
platí to, co bylo řečeno v závěru předchozího odstavce. 

Relativně více uspokojivá je situace v zastoupení Romů mezi příjemci sociálních dávek. Na druhé straně 
na otázku, jak velký je podíl romských rodin z celkového počtu rodin, j imž jsou vypláceny podpory, 
neodpověděly tři čtvrtiny dotázaných. Oproti majoritní populací pobírají romské rodiny častěji zejména - a 
nikoli překvapivě - přídavky na děti. Následuje příspěvek na bydlení, mateřský příspěvek a další sociální 
dávky. Hodnota jejich podílů na celkovém počtu rodin majících nárok na sociální podporu odpovídá 
odlišným reprodukčním poměrům v romské populaci (včetně věkové struktury) a dalším faktorům, z nichž 
některé nesouvisejí přímo s etnickou příslušnosti (vzdělanostní struktura ap.). 

Na otázku, do jaké míry se věnují právě romským rodinám, devět desetin všech sociálních pracovníků 
odpovědělo, že vždy postupují podle závažnosti řešeného problému, tedy nikoli podle národnosti klienta. 
Větší pozornost - ať už z jakýchkoli důvodů - věnují pracovníci sociálních odborů romským rodinám pouze 
v 6 % případů. 



3.2 Bydlení 

Pokusíme-li se stručně charakterizovat typický způsob bydlení Romů v České republice, můžeme říci, že 
většina romských rodin žije ve městech v obecních domech nebo (tam, kde ve větší míře byly domy 
navráceny při restitucích či obcí prodány) v činžovních domech soukromých majitelů. Vlastnické a 
družstevní bydleni se v jejich případě vyskytuje minimálně. Přeměna romské populace v populaci 
městskou proběhla zejména v poválečných letech, měla řadu příčin popsaných v odborné literatuře, měla 
však také řadu následků, které dodnes tvoří jeden z pilířů problémů soužití romské menšiny a majority. 

Není náhodné, že ani jeden z tázaných pracovníků bytových odborů neuvedl, že jeho zkušenosti s 
romskými nájemníky obecních bytů jsou většinou dobré, protože se Romové dovedou dobře starat o byt, 
mají standardní sousedské vztahy, řádně platí nájemné a udržují pořádek i ve společných prostorách. 
Slovo "většinou" v tomto výroku má velkou váhu - nevylučuje, že Romové mohou být nájemniky jako 
kteříkoli jiní lidé. Jen čtvrtina respondentů souhlasila s výrokem, že jeho zkušenosti jsou stejně dobré či 
špatné jako s neromskými nájemníky. Tří čtvrtiny mají zkušenosti většinou špatné, neboť jsou s nimi 
(Romy) neustále problémy, chovají se špatně ke svěřenému bytu i domu a mají většinou špatné vztahy s 
ostatními nájemníky. Ačkoli tento výsledek může být ovlivněn tím, že pracovníci bytových odborů se s 
Romy setkávají obvykle v okamžiku, kdy vznikl a je třeba řešit nějaký problém, a do jejich povědomí se v 
menší míře dostávají romské rodiny, které nepatří mezi problémové nájemníky a uživatele bytového 
fondu, není povzbudivý. 

Romové se - podle odhadů úředníků - vyskytují mezi žadateli o obecní byty více, než odpovídá jejich 
zastoupení v populaci, v lokalitách s vyšší koncentrací romských obyvatel tvoří třetinu až polovinu 
žadatelů a jejich podíl má tendenci růst. Na otázku, jak velký podíl obecních bytů obývají v současnosti 
romské domácnosti, třetina dotazovaných nechtěla nebo nedokázala kvalifikovaně odpovědět. Zbylí 
odhadovali, že výše tohoto podílu nepřesahuje 10 % obecního bytového fondu. V devíti případech uvedli 
tázaní asi čtvrtinový podii, vyšší pouze 4 respondenti. Jiné proporce vykázaly odhady podílů Romů mezi 
neplatiči nájemného z obecních bytů. Ze sta úředníků 28 uvedlo, že romských neplatičů je do 10 %, 23 
odhadlo výši podílu mezi 10 a 20 %, více než čtvrtina, ale méně než polovina neplatičů z řad Romů je v 28 
případech. Více než poloviční podíl neplatičů nájemného ze všech evidovaných dlužníků uvedlo 24 
respondentů. Podle těchto výsledků tvoří romské domácnosti významnou část neplatičů nájemného v 
určitých místech a regionech, část převyšující podíl Romů mezi nájemníky obecních bytů. 

Obecná kritéria charakterizující sociální byt naše legislativa nezná, obce však v rámci svých možností mají 
k dispozici byty, které jsou v odůvodněných případech přidělovány na základě sociální potřebnosti 
uchazeče. Pouze 40 % respondentů potvrdilo, že v jejich okrese či městě takové byty jsou, a 34 % uvedlo, 
že v jejich regionu jsou také holobyty pro neplatiče nájemného. Ty však nejsou, podle jejich mínění, ve 
většině případů obsazeny romskými domácnostmi. Nadpoloviční počet Romů umístěných v holobytech se 
objevil ve vyjádření 17 respondentů ze 108. 

Podle 60 % dotazovaných se v jejich městě nebo některých dalších obcích okresu připravuje výstavba 
bytů pro sociální účely, včetně malometrážních bytů, na něž se vztahuje možnost využití státního 
příspěvku. Výstavba tzv. holobytů pro neplatiče nájemného je plánována v regionu či městě podle 36 % 
respondentů, většinou však nedovedli nebo nechtěli odhadovat, jaký podíl z nich bude obsazen po 
dokončení romskými domácnostmi nebo jednotlivci. Zbývající (43 resp. ze 143) se v polovině případů 
domnívají, že Romové budou tvořit méně než 50 % všech nových obyvatel holobytů, v polovině případů 
předpokládají, že Romové budou tvořit většinu nových obyvatel. Z uvedeného vyplývá, že nebezpečí 
vytváření nových ghet je velmi aktuální. 

3.3 Podnikání 

Pracovníci živnostenských odborů okresních a městských úřadů patřili v souboru všech respondentů k 
těm, kteří se k romské problematice vyjadřovali, řekněme, nejvíce váhavě - častěji než ostatní se 
uchylovali k možnosti neutrálních odpovědí (nevím, nedovedu posoudit). Svými názory nebo postoji se 
obvykle významně nelišili od průměrných hodnot. Pokud ano, patřili spíše k "umírněným optimistům" v 
otázkách vzájemného soužití romské minority s majoritou. 

Rozhodujícími informacemi poskytnutými pracovníky živnostenských odborů byla struktura oborů, resp. 
činností romských podnikatelů a firem a odhad počtu romských podnikatelů v regionu. 

Základními rysy romských podnikatelských aktivit jsou minimální požadavky na vzděláni a kvalifikaci 
pracovní síly na straně jedné a na straně druhé orientace na povoláni manuální a "typicky mužská". Z 366 



provedených záznamů o druhu činnosti ve třetině případů byly zmíněny kopáčské a j iné zemní práce, 
připočteme-li uvedené příklady stavebních a zednických prací, dlaždiče a pomocné práce všeho druhu pro 
nekvalifikované (zejména ve stavebnictví, ale také zemědělství a lesnictví), jsou vyčerpány téměř dvě 
třetiny všech variant činností. Část romských podnikatelů se prosazuje ve sféře služeb - ubytovacích a 
restauračních (14 příkladů), úklidových (36 příkladů a 1 čistírna)), dopravních (taxi) aj. Relativně často byla 
zmiňována také obchodní a zprostředkovatelská činnost (64 příkladů a 1 sběrné suroviny). Případy 
romských řemeslníků se živnostenským listem (malíři a natěrači, brusiči, obuvníci, truhláři, kominíci) byly 
ve výčtu zastoupeny ojediněle. Možná i z toho důvodu, že tato řemesla nepatří mezi tradiční romská 
povolání. 

S odhadem počtu romských podnikatelů v regionu měli pracovníci živnostenských odborů předpokládané 
potíže, a to nejen díky neexistující evidenci. Přesto se tři čtvrtiny dotazovaných z této skupiny pokusily na 
otázku odpovědět. Podle jejich odhadu působí na území naší republiky více než 9 tisíc fyzických osob se 
živnostenským listem romské národnosti. Regionální rozdíly v počtu romských živnostníků jsou dány 
především koncentrací příslušníků této minority v dané lokalitě. Romové se však podle pracovníků odboru 
často potýkají s problémy se získáním živnostenského listu, protože nemají potřebné vzdělání a 
kvalifikaci. 

Přestože veřejně prospěšné práce nespadají přímo do kompetence živnostenských odborů okresních či 
městských úřadů, na otázku, zda jsou Romové při nich zaměstnáváni, odpověděla kladně více než 
polovina pracovníků těchto odborů. 

3.4 Kultura 

Kulturní, společenské a osvětové akce patřily mezi aktivity, které jsou velmi často podporovány úřady 
místních správ i samospráv, těší se relativní přízni majority a samotných Romů, jejich počet roste a jsou 
považovány za velmi přínosné. Prostředky z veřejných rozpočtů vynaložehé v této oblasti jsou (narozdíl od 
podpory jiných romských nebo proromských aktivit) více než polovinou celého souboru respondentů 
hodnoceny jako efektivně použité. 

Podpora kulturních aktivit může mft dvojí charakter - buď jde o jednorázovou pomoc (finanční nebo jinou) 
při organizování jednotl ivých akcí, nebo o pravidelnou podporu práce kulturních souborů a spolků. Druhá 
ze jmenovaných forem mívá zpravidla dlouhodobější pozitivní efekt, je ale podstatně náročnější na 
schopnost vzájemné spolupráce. 

Ze 182 pracovníků kulturních odborů (také odborů pro kulturu a školství) 78 odpovědělo, že v jejich okrese 
či městě existují romské kulturní soubory a spolky. Většinou se jejich počet (v polovině případů) rovnal 
jednomu, maximálně dvěma, v šesti případech však přesáhl počet pěti souborů. Od počátku roku 1996 do 
března 1997 se v okrese či městě, v němž působí respondentův úřad, konala nějaká akce spojená 
speciálně s romskou kulturou, ať už je pořádali sami Romové nebo na nich Romové vystupovali, podle 
vyjádření 63 dotázaných, 113 z nich o žádné takové akci nevědělo nebo se nekonala. Obvykle nešlo o 
více než pět jednotlivých akcí, 12 pracovníků odborů kultury vědělo o větším počtu romských akcí, z toho 
4 uvedli, že v jejich regionu jich proběhlo více než 20. 

Na otázku, zda úřad, v němž respondent pracuje, nějakým způsobem podpořil romské kulturní aktivity od 
počátku roku 1996, odpovědělo kladně 64 tázaných, to je více než třetina. Nejpoužívanější formou byla 
finanční podpora, poté poskytnutí či pronájem vhodných prostor, část úřadů pomáhala Romům také s 
organizací. Často docházelo ke kombinacím zmíněných způsobů podpory. Mnoho romských akcí, 
zejména v rámci pravidelné kulturní činnosti, se odehrává bez asistence úřadů - na otázku, zda s 
pracovníky kulturních odborů Romové a jejich skupiny spolupracují, jen 16 % respondentů odpovědělo 
kladně. Přes 80 % naopak spolupráci nepotvrdilo. 

Je důležité připomenout, že právě kultura byla považována všemi respondenty (bez ohledu na to, koho 
nebo jakou instituci reprezentovali) za jeden z nejvýznamnějších faktorů svébytnosti romské menšiny a její 
odlišnosti od majority. Kultura spolu s jazykem je také často uváděna jako důležitý předpoklad existence 
skupinové, resp. národní identity a vytváří základ pro pozitivní sebehodnocení. 

3.5 Romský koordinátor, poradce pro národnostní menšiny 

Tato skupina respondentů nebyla početná, protože zřízení funkce romského poradce (sociálně 
poradenské služby pro romské občany) je věcí dobré vůle vedení příslušného úřadu. V některých 
oblastech není ani potřebné ji zřizovat, j inde se jejímu ustanovení brání, podle vyjádření jednoho z 



respondentů, odkazem na metodické pokyny MPSV, které "s touto funkci nepočítají a adresnou práci s 
romským etnikem považují za diskriminační, byť by šlo o diskriminaci pozitivní" (viz OÚ Praha 9). Tato 
poznámka byla pozoruhodná zejména v souvislosti s podporou, které se okresním úřadům dostalo při 
zřizování funkce poradce vládním usnesením č. 67 z roku 1993, s doporučujícím dopisem od ministra 
práce a sociálních věcí. Často funkce koordinátora (poradce ap.) bývá sloučena s výkonem funkce jiné, 
například v případě sociálních kurátorů. Přesto právě příslušníci této skupiny dotazovaných velmi často 
figurovali (obvykle spolu s reprezentanty romských a proromských iniciativ) jako představitelé obecně 
pozitivních přístupů k romskému etniku, optimistických názorů na možnosti řešení problémů, propagátoři 
proromských programů, iniciátoři či organizátoři proromských aktivit. To vyplývá nejen z podstaty funkce 
samé. Krajní pozice, kterou romští poradci svými postoji a názory zaujímali (často v protikladu k názorům 
většiny svých kolegů ze státní správy), může potvrzovat tezi vyslovenou v úvodu: čím více je člověk v 
určité problematice vzdělán (zde v romské), tím bývá tolerantnější a otevřenější. V republice v současnosti 
pracuje na okresních úřadech 29 romských poradců, 6 až 8 z nich je romské národnosti. 

Obsah práce poradců pro národnostní menšiny (včetně romských) spočívá především v prevenci 
interetnických a sociálních konfliktů v rámci minority samotné a ve vzájemném vztahu s majoritní 
společností a v aktivní pomoci při řešení již vzniklých a aktuálních problémů, např. zprostředkováním 
kontaktů mezi Romy a státní správou nebo samosprávou (funkce mediátora). To vyžaduje permanentní 
spolupráci s řadou institucí. Na otázku, jak hodnotí ochotu různých institucí spolupracovat, zhruba čtvrtina 
romských poradců neodpověděla vůbec nebo nevěděla, jak ji podle předložené škály hodnotit. V 
pomyslném žebříčku od ochoty velmi vysoké k velmi nízké se na předních místech umístily okresní a 
zejména městské úřady (lze se jen dohadovat, nakolik tento výsledek je ovlivněn tím, že romští poradci 
jsou sami jejich zaměstnanci) a starostové měst - okolo 85 % respondentů ochotu ke spolupráci hodnotilo 
pozitivně. Na dalších místech se sestupně řazeno umístily úřady práce a školské úřady (cca tři čtvrtiny 
pozitivních ohlasů), městská zastupitelstva a nevládní organizace (nadpoloviční podíl kladných 
hodnoceni). Nejhůře byla hodnocena ochota spolupracovat v případě majoritního obyvatelstva (32 % 
kladně, 68 % záporně), jen o trochu lépe skončilo romské obyvatelstvo (36 % kladně, 64 % záporně). 
Pozoruhodně se většinou negativního hodnocení dočkaly romské iniciativy a organizace - ve 40 % případů 
byla jejich ochota spolupracovat hodnocena jako velmi a spíše vysoká, ale ve zbylých (necelých) 60 % 
případů byla hodnocena naopak jako spíše (30 %) či dokonce velmi nízká (28 %). Často citovanou 
příčinou posledně uvedeného výsledku byla údajná nefunkčnost romských organizací pro jejich vnitřní 
rozpory a dále nezájem o spolupráci či naopak nereálné požadavky ze strany Romů a jejich 
reprezentantů. Příčinou nefungující spolupráce s většinovou populací (ale i úřady a zastupitelstvy) byly 
zejména přetrvávající předsudky a zvýšená ostražitost vůči Romům a nechuť řešit jejich specifické 
problémy. 

Koordinátoři (poradci) vnímají často svoji práci jako důležité poslání, zcela nezastupitelní se cítí právě v 
roli prostředníka a mediátora mezi dvěma odlišnými skupinami obyvatelstva, mezi Romy (a jejich 
reprezentací) a státními úředníky. Současně mají dojem, že ze strany Romů a romských organizací jsou 
podceňováni, na straně úřadů na nezájem a neochotu narážejí také, byť v podstatně menší míře. Vrátíme-
li se zpět ke všeobecné části dotazníku, kde v jedné z otázek byla hodnocena práce koordinátorů jejich 
kolegy a zástupci dalších úřadů i samotných Romů, dojdeme k podobnému výsledku: ačkoli většina se 
nedokázala k úrovni spolupráce vyjádřit, zbylí kladně oceňovali spíše spolupráci poradců s úřady, než s 
romskou komunitou. Výj imkou byli pouze policisté (nikoli však zástupci Romů). 

3.6 Vzdělání 

Úroveň vzdělání romské populace a obtíže provázející proces jejího vzdělávání jsou citovány na předních 
místech mezi příčinami mnoha dalších problémů spojovaných s touto minoritou - kvalifikační strukturou a 
zaměstnaností, hodnotovými a kulturními vzorci, kriminalitou, životní úrovní aj. Na druhé straně - spolu s 
kulturními - speciální vzdělávací programy a další osvětové aktivity se těší podpoře většiny z celkového 
souboru respondentů. Zejména programy zaměřené na vzdělávání romských dětí považuje více než 
polovina celého souboru dotazovaných za efektivní a očekává od nich významný přínos při integraci 
Romů do společnosti, spojený s řešením navazujících problémů. 

Necelá polovina respondentů z řad pracovníků školských úfedů a vybraných škol potvrdila, že v jejich 
okrese byly zavedeny na některých školách (včetně mateřských) speciální vzdělávací programy pro 
romské děti (nulté ročníky, speciální romské třídy, zapojeni do Hnutí spolupracujících škol - R apod.). Za 
potřebné a užitečné především v zájmu samotných Romů a v zájmu zvyšování jejich vzdělanosti tyto 
programy považuje 23 % z nich. 66 % si myslí, že jsou tyto programy potřebné a přinášejí užitek celé 
společnosti, tedy nejen Romům. Nicméně nikoli bezvýznamných 11 % pracovníků školských úřadů 
považuje tyto programy za zbytečné plýtvání času a penězi, neboť - podle jejich názoru - většina Romů o 
vzděláni nestojí. Zde je však potřeba připomenout možnost selháni nejen Romů jako "příjemců" ale také 



špatné postaveného programu, který je z nějakého důvodu pro Romy špatně přijatelný, v důsledku tedy 
neefektivní. 

Existence a další rozvíjení podobných programů je opodstatněno potížemi, s nimiž se romské děti potýkají 
často prakticky od samého počátku školní docházky a které jsou způsobeny řadou faktorů. Některé 
vyplývají z obecných charakteristik a odlišností romské populace (tak, jak byly pojmenovány v úvodních 
otázkách dotazníku), j iné se týkají pouze vzděláváni. Za nejvýznamnější příčinu problémů romských dětí 
během školní docházky považují pracovníci školských úřadů a vybraných škol odlišnou mentalitu a 
rodinnou výchovu - 67 % dotázaných uvedlo tento faktor jako velmi důležitý a dalších 29 % jako spíše 
důležitý. Na druhém místě v pořadí významnosti je příčina s první související - absence požadovaných 
sociálních a společenských návyků (93 % resp. jí přisuzuje důležitost). Vliv rodiny - hodnotové preference 
rodičů a jejich osobní příklad - na dítě a školní docházku se promítá také do třetího a čtvrtého faktoru, a 
tím je jednak nezájem romských rodičů o vzdělání jejich dětí - 92 % hodnotilo tuto skutečnost jako 
významnou, jednak neschopnost či neochota systematické práce, dodržování stanoveného a pravidelného 
režimu - pro 85 % respondentů je to důležitý faktor. 

S velkým odstupem hodnotila tato skupina respondentů důležitost dalších možných příčin problémů 
romských dětí ve škole. Například jazykový handicap malých Romů za důležitý považovalo pouze 46 % 
dotazovaných a naopak 53 % jej za důležitý nepokládalo (v tom 18 % ho cítilo jako zcela nedůležitý). 
Velkou váhu nepřikládali respondenti ani profesionalitě a tolerantnímu přístupu učitelů ve třídách s 
romskými žáky - jen třetina z nich si myslela, že postoje učitele jsou významné, dvě třetiny v učitelích 
nevidí podstatnější příčinu problémů romských dětí ve školách (celá jedna třetina dokonce osobnost 
učitele vnímá jako zcela nedůležitý faktor!). Na samém konci příčin těžkostí Romů při vzdělávání se ocitly 
dvě, které lze shrnou do jediného faktoru - vzájemná nevraživost "bílých" a romských dětí, negativně 
ovlivňující atmosféru ve třídě nebo škole. 

Problémy Romů ve škole nejsou zanedbatelné. Nemalá část romských' žáků přechází v průběhu školní 
docházky na zvláštní školy, oproti majoritní populaci významný podíl základní školní docházku řádně 
nedokončí. Velmi malá část mladých Romů pokračuje a posléze ukončí střední stupeň vzdělávání, 
zejména středoškolského s maturitou. 

Situace ve školní docházce (její pravidelnosti) romských žáků a ve spolupráci s jejich rodiči je podle 
přibližně dvou třetin na vzdělávání specializovaných respondentů stabil izovaná, neměn! se v čase ani k 
lepšímu, ani k horšímu. Na zhoršující se docházku si stěžovalo 18 %, na zhoršující se spolupráci 15 % 
dotazovaných. Část tázaných zastává naopak názor, že se docházka romských žáků (15 %) a spolupráce 
s romskými rodiči (13 %) zlepšuje. Naprostá většina (89 %) respondentů však soudí, že romští žáci mají v 
průměru horší prospěch než děti majoritní populace. Hlavní příčinu menší úspěšnosti romských žáků ve 
škole vidí v jejich sociální nepřizpůsobivosti (49 %), méně v tom, že objektivně nezvládají učivo v důsledku 
nedostatečně rozvinutého intelektu a celkové zaostalosti (39 %) a jen 12 % tázaných připustilo, že 
důvodem neúspěšnosti může být především jazykový handicap. Uvedené odpovědi přesně kopírují 
formulaci otázek v dotazníku. Není v nich zahrnuta souvislost mezi sociální zaostalostí a tudíž zdánlivou 
mentálni retardací romských dětí, ani problém měření intelektu pomocí IQ-testů konstruovaných pro 
kulturně a sociálně odlišnou populaci apod. 

Všechny uvedené poznatky se zprostředkovaně promítají do odpovědí respondentů ze sféry školství na 
dvě otázky, navozující jedno z možných řešení problémů romských dětí ve školách. Jen 18 % z nich se 
domnívá, že by bylo užitečné a potřebné zřídit ve školách (zvláště mateřských a na prvním stupni 
základních) s vysokým podílem romských žáků zřídit funkci romských asistentů-asistentek. Ti by působili 
jako prostředníci mezi malými Romy a školou, napomáhali by integraci mezi ostatní žáky a pomáhali j im 
překonávat jazykové bariéry (včetně vysvětlení učiva v romštině). Za dobré, ale ne nezbytné toto opatření 
považuje 44 %, za zcela zbytečné 39 % respondentů. Relativně příznivější je poměr postojů na zavedení 
vyučování romských dětí podle upravených osnov (např. kladením důrazu na hudební a výtvarnou 
výchovu, češtinu, změnami v osnovách dějepisu či občanské nauky apod.). S podobnými úpravami by 
souhlasilo zhruba 40 % respondentů, 60 % by se postavilo proti takovým změnám. 

3.7 Zaměstnanost 

Otázky zabývající se (ne)zaměstnaností Romů zodpovídali pracovníci úřadů práce. Tyto otázky bylo 
možné podle charakteru rozdělit do dvou skupin - v první se pokoušeli dotazovaní odhadnout kvantitativní 
charakteristiky (ne)zaměstnanosti romské populace, ve druhé skupině vyjadřovali své názory na příčiny 
nezaměstnanosti, na přístup Romů k práci a k aktivitám úřadu. Interpretace výsledků první skupiny otázek 
je komplikovaná - většinou jde o odhady podílů - nicméně lze vyslovit některé obecnější závěry. Podíl 
Romů na celkovém počtu uchazečů o práci je vždy vyšší, než odpovídá jejich zastoupení v regionální 



populaci. Mezi uchazeči z řad Romů převažují muži nad ženami. Pokud jde o délku nezaměstnanosti, 
figurují Romové často jednak mezi uchazeči o zaměstnání, kteří jsou krátkodobé (až do 6 měsíců), ale 
opakované bez uplatnění na trhu práce, jednak se významně podílejí na počtu uchazečů dlouhodobě 
nezaměstnaných, a to i více než jeden rok. Podle zkušeností některých pracovníků úřadů práce mají 
Romové často zájem jen o krátkodobá příležitostná zaměstnáni, případně práce sezónního typu. 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných romské národnosti má - podle pracovníků úřadů práce - ukončené pouze 
základní vzdělání, počet Romů-uchazečů o zaměstnání bez úplného základního vzdělání je vyšší, než 
počet Romů s výučním listem. Zcela zanedbatelný je podíl uchazečů o práci z řad Romů s maturitou. 
Vzdělanostní struktuře odpovídají obory a druhy činnosti, o něž mají romští uchazeči obvykle zájem. Jde o 
dělnické profese s minimálními požadavky na kvalifikaci - ve výčtu se nejvíce objevují kopáčské a zemní 
práce, stavební práce včetně pomocných, nekvalifikované práce všeho druhu, úklid, práce v lese. Málo 
jsou zastoupeny služby a řemesla. 

Příčiny vysoké nezaměstnanosti Romů je možné uspořádat, resp. seřadit podle důležitosti na základě 
dvou kritérií. První bere v potaz pořadí dané pouze podílem respondentů, kteří zcela souhlasili s tím, že 
jmenovaný faktor hraje v nezaměstnanosti Romů významnou roli. Toto pořadí je následovné (v závorkách 
uvedeny podíly souhl. respondentů): současný systém poskytování sociálních dávek (68 %), nízká 
kvalifikace a nedostatek pracovních příležitostí, které úřad práce nabízí lidem s touto kvalifikací (58 %), 
neochota zaměstnavatelů přijímat Romy (49 %), nechuť pracovat (39 %), výše mzdy nabízené za práci, 
kterou mohou Romové při své kvalifikaci obvykle vykonávat (28 %), současný systém poskytování podpor 
v nezaměstnanosti (25 %). Druhou možností je řazení podle součtu souhlasících, to jest všech, kteří z 
významem daného faktoru zcela nebo spíše souhlasili. Na prvním místě se pak opět ocitá současný 
systém poskytování sociálních dávek (93 %), následuje neochota přijímat Romy do zaměstnání (92 %), 
nechuť Romů pracovat (89 %), nízká kvalifikace a nedostatek příslušných prací v nabídce úřadů práce (81 
%), na posledních dvou místech je výše mezd (57 %) a podpora v nezaměstnaností (49 %). Již jednou se 
v textu objevila kritika současného systému poskytováni a výše sociálních dávek, jejich demotivujíci 
účinek na romskou populaci a pochybnosti o tom, zda nejsou romskými rodinami zneužívány. Samotná 
podpora v nezaměstnanosti podle soudu více než poloviny dotázaných nehraje v případě vstupování 
Romů na trh práce významnější roli, důležitosti nabývá až s působením dalších faktorů. 

Necelá pětina respondentů uvedla, že v jejich regionu jsou podniky, které zaměstnávají větší počet Romů 
než jiné a podle 82 % dotazovaných působí v regionu romští podnikatelé. Tito podnikatelé ale jen v 
polovině případů zaměstnávají především Romy a jejich přínos pro zaměstnanost Romů v regionu je 
podle většiny pracovníků úřadů práce malý (58 %) nebo dokonce žádný (18 %). Pouze 3 % tázaných 
označilo roli romských firem a podnikatelů v řešeni regionální zaměstnanost i příslušníků stejného etnika 
jako nezastupitelnou a 10 % jako důležitou. Hodnocení přínosu romských podnikatelů se odrazilo i v 
odpovědích na otázku, zda by bylo vhodné změnit zákon č. 199/1994 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, 
konkrétně pokud by šlo o zadávání veřejně prospěšných prací ve prospěch romských úklidových firem. 
Pouze 16 % respondentů by tuto změnu podpořilo a domnívá se, že by byla užitečná, 68 % nevidí žádný 
důvod, proč zákon měnit a podporovat právě romské firmy, zbylých 16 % na danou věc nemělo žádný 
názor a o námětu měnit příslušný zákon nevědělo. 

Úřady práce nejsou jen místem evidence volných míst a uchazečů o práci, aktivní politika zaměstnanosti 
se projevuje také organizací či zprostředkováním účasti uchazečů v rekvalif ikačních kursech, speciálních 
kursech přípravy na povolání aj. Na základě vlastní zkušenosti dvě třetiny respondentů tvrdily, že Romové 
o rekvalifikaci či získání kvalifikace nemají žádný zájem. 28 % uvedlo, že se sice na tyto kursy sami 
neptají, ale jsou-li j im konkrétně nabídnuty, účastní se jich, jen v 5 % případů se tázaní setkali s aktivním 
přístupem samotných Romů, kteří se na kursy ptají a posléze využívají nabídky k účasti. Úspěšnost Romů 
v kvalifikačních a rekvalifikačních kursech je úměrná míře jejich osobní iniciativy při hledání svého 
uplatnění na trhu práce. Častým problémem je, že rekvalifikační kursy jsou koncipovány pro "bílou 
populaci" obvyklou formou - teorie, psaní, nutná domácí příprava, ... S ohledem na strukturu romských 
uchazečů by tyto kursy měly být připravovány pro určitou cílovou skupinu (např. nekvalif ikovaných) a 
zaměřeny jak na získání praktických dovedností (bez "zbytečné" teorie a papírů), tak na rozvíjení 
požadovaných pracovních návyků. Kursy vycházející z představ o opt imálním způsobu vzdělávání pro 
majoritu se musí v případě Romů, z nichž mnozí měli problémy s ukončením běžné školní docházky z 
důvodů zmíněných v příslušné kapitole, nutně míjet požadovaným účinkem. 

3.8 Kriminalita 

Policisté se setkávají oproti ostatním skupinách respondentů s nejproblémovějšl částí populace obecně 
tedy nejen romské. Jejich postavení, vztahy a zkušenosti jsou daleko více zatíženy nedůvěrou a 
nepřátelskými projevy, v případě vyšetřování přestupků či trestných činů páchaných příslušníky minorit 



vstupuji do hry další negativní faktory. Z pochopitelných důvodů patří jejich postoje na jedné straně k 
radikálním (např. ve smyslu přísnějšího postihu trestné činnosti), na druhé straně k rezignujícím (ve 
smyslu možnosti nápravy pomocí speciálních programů apod.) a skeptickým při hodnocení přínosu jiných 
než represivních aktivit. 

Teoreticky - na základě občanského principu - je těžké vykazovat podíl trestných činů páchaných Romy, 
pokud oni sami svoji etnickou příslušnost nedeklarují. Přesto třetina zástupců policie uvedla, že tento podíl 
jsou schopni uvést velmi přesně. Necelých 40 % by si troufla podíl jen přibližně odhadnout, 16 % policistů 
je schopno uvést pouze velmi hrubý odhad, ostatní buď na otázku neodpověděli nebo tvrdili, že podíl 
takových deliktů nejsou schopni určit vůbec. Pokud byli policisté schopni a ochotni odhadnout podíl činů 
spáchaných Romy ze všech vyšetřovaných trestných činů v posledním roce, byl uvedený údaj regionálně 
ovlivněn mnoha okolnostmi - zejména koncentrací Romů v daném okrese či městě, typem a strukturou 
romské komunity. 26 % respondentů z řad státní a městské policie odhadlo, že podíl vyšetřovaných 
trestných činů nepřesáhl 10 % ze všech, od 10 do 25 procent se pohybuje podíl "romských" deliktů podle 
16 % tázaných, více než třetinu trestných činů mají Romové na svědomí podle 39 ze 171 policistů. 

Od počátku roku 1996 k datu šetřeni registrovali policisté (tj. celkem za všechna místa, kde byli ochotni 
odpovědět na otázku a údaj znali) 779 rasově motivovaných trestných činů, ne všechny byly směřovány 
proti Romům. Necelá čtvrtina policistů se plně ztotožnila s názorem, že rasově motivované činy jsou 
projevem extremistických skupin obyvatelstva (nebo jejich příslušníků a sympatizantů), jejichž existence je 
však běžným jevem v každé demokratické společnosti. Jen o málo nižší podíl zcela souhlasil s tím, že tyto 
činy jsou projevem zanedbané výchovy k toleranci a pochopení jiných národů, etnik nebo ras, jejich kultury 
a odlišného životního způsobu. Relativně nízkou míru souhlasu (vyjádřeného slovním spojením "spíše 
souhlasím), zastoupenou ale výrazně vyšším podílem dotazovaných, získal výrok, že rasově motivované 
činy jsou vyprovokovány jednáním a chováním samotných Romů a jejich špatnou pověstí. Považujeme 
zde za dobré připomenout, že otázka nebyla apriori stavěna na trestných činech proti Romům. Spolu s 19 
% respondentů, kteří s posledně uvedených výrokem souhlasili zcela, se tak tato příčina dostala do 
popředí mezi nabízenými variantami. Na posledním místě zůstaly při sečtení souhlasných odpovědí 
projevy zanedbané výchovy a nízká úroveň komunikace mezi rozdílnými etnickými a národnostními 
skupinami (tím vyšší byly podíly těch, kteří důvody pro rasově motivované činy nespatřovali v malé 
toleranci a nedostatcích ve vzájemné komunikaci). 

Na otázku, zda okres nebo město, v němž respondent pracuje, je zapojeno do nějakého programu 
prevence kriminality, odpovědělo více než 50 % tázaných záporné. Zhruba třetina policistů (všech, tedy i 
těch, kteří na předchozí otázku odpověděli "ne") si myslí, že tyto programy jsou velmi potřebné, ale zatím 
nepřinášejí žádné významné zlepšení. 60 % považuje programy za velmi potřebné a - fungují-li, mohou 
mít velký pozitivní dopad. 8 % respondentů pokládá programy prevence kriminality na zbytečné, drahé, 
časově náročné a především s mizivými výsledky. Je dobré se v této souvislosti vrátit zpět k postojům 
zaměstnanců policie tak, jak byly deklarovány ve všeobecné části dotazníku. Zatímco o potřebnosti 
speciálních programů nepochybuje 60 % policistů, jejich efektivnost je hodnocena hůře: pětina je považuje 
za velmi a 29 % za spíše efektivní, třetina za spíše neefektivní a 6 % policistů si myslí, že se zcela míjí 
účinkem. Zdánlivé rozdíly jsou pravděpodobně dány odlišnou formulací a použitím změkčujícího vyjádření 
slovy "fungují-li, mohou mít" v jednom z nabízených výroků nebo dosud vlastní zkušeností nepotvrzenými 
žádoucími účinky programů prevence. 

3.9 Romské a proromské iniciativy 

Otázky kladené představitelům romských a proromských organizací nebo iniciativ byly převzaty z druhé 
(ne společné) části dotazníku jednotl ivých odborů, úřadů a policie. Vzhledem k tomu, že analýza prvního 
bloku otázek potvrdila předpokládané rozdíly v názorech a postojích různých skupin respondentů v 
závislosti na druhu práce a typu romských klientů, bylo vhodné položit romské reprezentaci také některé z 
dotazů obsažených v části druhé a porovnat jejich reakce s postoji příslušné skupiny respondentů. 
Výsledek (byť i jen mechanického srovnání) je ukázkou, jak vidí Romové (ve zkratce tak budou dále 
nazýváni představitelé jejich organizací a proromských iniciativ) sami sebe a své společenství a jak jsou 
vnímáni okolím, reprezentanty státní správy. 

První z těchto otázek byla společná pro pracovníky sociálních odborů okresních a městských úřadů a 
Romy a týkala se romské rodiny. 45 % respondentů z řad Romů si myslí, že pro příslušníky romské 
minority je typický vřelý vztah k dětem, které jsou v rodině jednou z největších životních hodnot a podle 
toho se jim také rodiče věnují (výrok 1). 41 % dotazovaných této skupiny je zastáncem názoru, že romská 
rodina se svým vztahem ke dětem a mírou péče v průměru neliší od rodin majoritní populace, a to jak v 
dobrém, tak i špatném (výrok 2). Jen 13 % si postesklo, že děti již nemají v rodinách Romů takovou 
hodnotu, jakou měly dříve, rodiče o ně pečují nedostatečně a děti se stávají často jedním ze zdrojů 



snadných příjmů ze sociálních dávek (výrok 3). Měřítka hodnoty, stanovení norem a kritéria dobré nebo 
naopak špatné péče o děti jsou vágní a velmi subjektivní, kulturně a sociálně podmíněné. To je jedno z 
možných vysvětlení pro diametrální rozdíl postojů pracovníků sociálních odborů a Romů - ty se k sobě 
přiblížily pouze u druhého z uvedených názorů (romské rodiny podobné majoritě, souhlasilo 34 % 
zaměstnanců soc. odb.). U prvního a třetího výroku o romské rodině jsou podíly respondentů, kteří se s 
ním ztotožnili v obou skupinách tázaných, zcela opačné: sociální pracovníci vidí situaci současné romské 
rodiny velmi kriticky (60 % zastánců výroku 3 a necelých 6 % souhlasilo s výrokem 1). 

Další blok otázek byl společný pro Romy a pracovníky ve školství (zaměstnanci školských úřadů, 35 
zástupců vybraných škol). V prvé řadě měli respondenti posoudit, čím a do jaké míry jsou způsobeny 
potíže romských dětí ve škole. Základní rozdíly v postojích obou skupin dotazovaných byly: částečně 
rozdílné pořad! důležitosti faktorů ovlivňujících problémovost školní docházky romských dětí, vyšší podíly 
nerozhodných ve skupině Romů (odpověděli, že neví, zda jmenovaná příčina je nebo není důležitá), a to 
až o 10 procentních bodů, volnější, resp. rovnoměrnější rozložení odpovědí Romů na škále důležitosti 
(nikdy např. podíl těch, kteří některý z faktorů považoval za velmi důležitý nepřesáhl 50 %, u školských 
pracovníků ve dvou případech z osmi). Obě skupiny shodně spatřovaly základ problémů především v 
odlišné mentalitě a rodinné výchově romských děti (R - 77 %, Š - 96 %) a absenci požadovaných 
sociálních a společenských návyků (R - 70 %, Š - 93 %). Od třetího místa se skupiny ve svých postojích 
(přikládání důležitosti) liší. Romové za velmi a spíše důležité (v nadpolovičním počtu) považují jazykový 
handicap, málo profesionální a tolerantní přístup a postoje učitelů, nezájem "bílých" dětí přijmout romské 
spolužáky do kolektivu třídy, neschopnost malých Romů systematické práce a dodržování pravidelného 
školního režimu a také nezájem romských rodičů o vzdělání dětí. Na druhé straně mají pocit, že důvodem 
problémů není neochota romských dětí zapojit se do dětského kolektivu ve škole. Zaměstnanci školských 
úřadů a škol vidí příčinu problémů (více ne 50 %) zejména v nedostatečné prestiži vzdělání mezi dospělou 
romskou populací a neschopnosti dětí podřídit se režimu a požadavkům školy. Ostatní faktory ve více než 
polovičním počtu případů hodnotí jako spíše či zcela nedůležité. 

Obě skupiny respondentů v rozhodující většině souhlasí s tím, že je potřebné rozvíjet speciální výchovné 
a vzdělávací programy pro romské děti. Mezi Romy nebyl jediný odpůrce, který by takové programy 
považoval za zbytečné plýtvání nebo si myslel, že Romové o vzdělání nestojí (oproti 11 % školských 
pracovníků). K posunu došlo pouze v názorech, zda mají být podobné aktivity vyvíjeny zejména v zájmu 
samotných Romů a zvyšování jejich vzdělanosti, nebo jsou především v zájmu celé společnosti. První z 
názorů byl častější u Romů, druhý u státních zaměstnanců. 

Významně odlišné jsou názory obou skupin dotazovaných na to, zda součástí speciálních vzdělávacích 
programů by mohla být i úprava osnov pro romské děti - ať by šlo o zvýšenou dotaci vyučovacích hodin na 
uměleckou výchovu, nebo úpravy osnov dějepisu či občanské nauky apod. Zatímco Romové by podobné 
změny většinou uvítali (54 % velmi, dalších 28 % spíše), reakce školských pracovníků nejsou tak 
jednoznačné - úpravy podporuje pouze 40 % z nich, 60 % s nimi nesouhlasí. 

Problémy provázející školní docházku mají své logické pokračování po jejím skončení. Nízká kvalifikace a 
nedostatek pracovních příležitostí, které mohou úřady práce nabídnout lidem s nedostatečnou kvalifikací 
patří, spolu s neochotou zaměstnavatelů přijímat Romy do práce, mezi hlavní příčiny nezaměstnanosti 
Romů jak podle jejich vlastních reprezentantů, tak podle pracovníků úřadů práce. Při hodnocení dalších 
faktorů ovlivňujících zhoršené postavení Romů na trhu práce se však názory obou skupin rozcházejí. 
Nadpoloviční podíl úředníků mezi významné příčiny nezaměstnanosti uvedl ještě nechuť Romů pracovat 
(pravidelně, dlouhodobě, systematicky - 89 %), současný systém poskytováni sociálních dávek a výši 
mzdy za málo kvalif ikovanou práci. 68 % Romů s tím, že nepracují, protože nemají chuť, nesouhlasila. 
Výše mzdy nabízené za práci, kterou mohou obvykle vykonávat je pravděpodobně jednou z příčin romské 
nezaměstnanosti i podle větší části z nich, sociální dávky naopak nesou sice "svůj dli viny", ale 
zaměstnanost v rozhodující míře neovlivňují. Stejně jako v případě konfrontace postojů Romů a školských 
pracovníků podstatně více Romů se uchylovalo při posuzování příčin romské nezaměstnanosti k odpovědi 
nevím, nedokážu posoudit a jejich názory byly na škále od souhlasu k nesouhlasu rovnoměrněji rozloženy. 

Častěji (o 10 procent, bodů) uváděli Romové, že v jejich regionu jsou romští podnikatelé. To nemusí být 
dáno jen jejich větší informovaností, ale také sférou zájmu (starají se o "své", včetně podnikatelů, zatímco 
zaměstnanci úřadů práce se starají především o nezaměstnané) a tím, že reprezentanti Romů - narozdíl 
od úřadů práce - působí především v oblastech s vyšší koncentrací romské populace, ne na celém území 
státu. Zvláštní je až rozdíl mezi reakcemi obou skupin respondentů na otázku, zda romští podnikatelé 
zaměstnávají především romské pracovníky. Romové tvrdí v 78 % případů, že ano, pracovníci úřadů 
práce s tím souhlasili jen v necelé polovině případů. Současně 30 % Romů uvedlo, že v regionu existují 
podniky, které zaměstnávají významné větší podii Romů než jiné. V druhé skupině tázaných se kladná 
odpověď objevila jen u 18 %. 



Výrazný rozdíl v názorech mezí pracovníky úřadů práce a Romy se projevil v reakcích na eventuelní 
možnost změny zákona a zadávání veřejných zakázek. Většina respondentů první skupiny (68 %) nevidí 
žádný důvod, proč by se tento zákon měl měnit tak, že by byly zvýhodněny právě romské firmy. Romové 
by takovou změnu rozhodně podpořili (70 %) a myslí si o ní, že by byla velmi užitečná. 

Poslední větší blok otázek, u nichž bylo možné porovnat názory dvou odlišných skupin respondentů -
policistů a Romů - se týkal rasově motivovaných trestných činů. Tázali jsme se na míru souhlasu se čtyřmi 
výroky, které stručně charakterizovaly důvody vedoucí k páchání tohoto typu činů. Největší podíl Romů se 
domnívá, že hlavní příčinou je zanedbaná výchova k toleranci a pochopení j iných národů, etnik a ras, 
jejich kultury a životního způsobu (85 %). S velkým odstupem souhlasí s tím, že tyto činy jsou projevem 
extremistických skupin, které jsou však běžným jevem v každé demokratické společnosti (67 %) a 
důsledkem nizké úrovně vzájemné komunikace mezi rozdílnými etnickými skupinami (66 %). Zajímavé je 
rozdělení odpovědí na otázku, zda činy s rasovými motivy mohou být vyprovokovány jednáním a 
chováním samotných Romů a jejich špatnou pověstí. Třetina jejich reprezentantů s tímto výrokem 
souhlasila, dvě třetiny nikoli. Skupina zástupců policie považovala všechny nabízené varianty příčin v 
nadpolovičním počtu za významné, podle nich je ale právě chování Romů na prvním, působení 
extremistických skupin na druhé místě. 

Dvě skupiny respondentů si byly velmi podobné v celé řadě postojů k problémů obsažených v otázkách 
první, společné části dotazníku - romští poradci a zástupci Romů. Ve druhé části byla těmto skupinám 
předložena k posouzení jediná společná věc, a tou byla ochota nejrůznějších institucí spolupracovat na 
řešeni romských záležitostí. Tentokrát byl podii "nerozhodných" relativně vysoký v obou skupinách, 
pohyboval se od 10 až do 30 %. Názory Romů byly více diferencované a rovnoměrněji rozložené na 
čtyřstupňové škále od ochoty velmi vysoké po velmi nízkou. Romským poradcům vycházejí nejvíce vstříc 
pracovníci okresních a městských úřadů, úřadů práce a školských úřadů. Nejhůře hodnotili ochotu 
spolupracovat u obyvatelstva, a to bez ohledu na příslušnost, a také u romských iniciativ a organizací. 
Romové pozitivně posuzovali spolupráci a ochotu k ní zejména ze strany romského obyvatelstva (65 %), 
vzájemnou spolupráci mezi romskými organizacemi (55 %) a úřadů práce (53 %). Ostatní instituce byly 
hodnoceny kladně v menším než polovičním počtu případů, nicméně čtvrtina respondentů z řad Romů 
velmi vysoce ocenila vzájemné vztahy se starosty obcí. Spatnou úroveň podle nich má spolupráce s policií 
a nejhorší s "bílým" obyvatelstvem. Zjevný nesoulad názorů dvou skupin respondentů, jejichž zájmy, 
rozsah a obsah činnosti jsou si v mnohém podobné lze těžko zdůvodnit pouze (většinou) odlišnou 
etnickou příslušností či zaměstnavatelem a bude třeba hledat jeho příčiny i j inde. 

4. Shrnutí 

Následující shrnutí postojů respondentů podle skupin (institucí) k Romům, jejich současné situaci a 
možnostem řešení problémů bude částečně zjednodušující, ale užitečné pro orientaci v rozdílech mezi 
nimi tak, jak byly prezentovány v předchozím textu. Není účelem pouze reprodukovat již jednou řečené -
pokusíme se o vyjádření jakéhosi komplexního postoje (což neumožňují odpovědi na jednotlivé otázky) 
pomocí vybraného souboru otázek. Celý soubor respondentů je pomocí shlukové analýzy rozdělen do tří 
skupin tak, aby názory lidí na romskou problematiku uvnitř skupiny byly relativně homogenní, zatímco 
názory lidí z různých skupin se od sebe významně odlišovaly. 

První skupina (25 %) vidí příčinu problémů provázejících soužití romské menšiny s majoritou především v 
neschopnosti komunikovat a porozumět si - ať už je tato neschopnost dána mentálními a kulturními 
rozdíly, vzájemnou nedůvěrou, nebo samotným jazykem. Teprve tyto rozdíly stojí v základu dalších potíží -
přístupu k dodržování zákonů, zájmu o práci apod. Respondenti z této skupiny věří, že vzájemnou 
spoluprací Romů a představitelů majoritní společnosti bude možné postupně komunikační bariéry 
překonat a vytvořit prostor pro nekonfliktní soužití při maximálním zachování romské identity. S tím souvisí 
i jejich názor, že mentalita, zvyky a tradice jsou natolik odlišné, že - pokud jednání Romů není v přímém 
rozporu se zákony - měli by mít možnost žít po svém. 

Pokud jde o integrační aktivity, zejména proromské programy, jsou reprezentanti první skupiny toho 
soudu, že takové programy jsou potřebné, prospěšné jak v zájmu Romů, tak i v zájmu celé společnosti. Za 
efektivní pokládají především vzdělávací programy pro romské děti, podporu romských kulturních a 
společenských aktivit, kvalifikační a rekvalifikační programy pro dospělé Romy. Romská menšina má 
podle nich velmi mnoho specifických rysů a není možné uplatňovat při řešení problémů pouze standardní 
řešení (jako pro ostatní národnostní menšiny), romské a proromské programy je vzhledem k množství 
problémů třeba podporovat přednostně. Pokud jde o způsob soužití v obci, je v této skupině nejvíce 
zastánců názoru, že Romové by si měli žít v místech a takovým způsobem, který j im vyhovuje, jako každý 
jiný občan. Evidenci příslušníků romského etnika v případě, že se k němu sami Romové nehlásí, považují 
za diskriminaci a porušení zákona. 



Druhá skupina (37 %) se domnívá, že hlavním zdrojem problémů ve vztazích romské menšiny a majority 
jsou ty vlastnosti Romů, které jsou pro většinovou společnost nepřijatelné, protože jsou považovány za 
negativní - odlišný hodnotový systém, rozdílný způsob života, laxní přístup k dodržování zákonů, nezájem 
a neochota pracovat. Lidé zastoupení v této skupině předpokládají, že problémy s Romy budou spíše 
přibývat, a to bez ohledu na snahy o jejich řešení. Romové jako národnostní menšina by se měli co 
nejvíce přizpůsobit majoritní společnosti. 

Za zbytečné mrhání penězi a silami považují reprezentanti druhé skupiny speciální proromské programy, 
neboť jejich efekt je mizivý. Pouze vzdělávací programy pro romské děti pokládají za efektivní. Evidenci 
obyvatel romské národnosti tito respondenti považují za účelnou pro potřeby státní správy. K řešení 
problémů souvisejících s Romy je, podle nich, třeba využívat pouze standardních metod, uplatňovaných 
ve vztazích s jakoukoli národnostní menšinou na straně jedné, na straně druhé by bylo dobré přísněji 
postihovat jak romskou kriminalitu, tak nedodržování obecně přijímaných norem. Ačkoli většina lidí ze 
skupiny si myslí, že by Romové měli žít rozptýleně mezi ostatními obyvateli, ať už za účelem snazší 
integrace, nebo podle principu občanské rovnosti, ve srovnání se skupinou jedna a tři se významná část 
domnívá, že by měli bydlet pohromadě ve vybraných částech města, kde by j im mohla být věnována 
soustředěná pozornost. 

Třetí skupina (38 %) nerozlišuje prvotní a druhotné příčiny problémů. Všechny hrají svoji roli s větší či 
menší mírou důležitosti, vzájemně spolu natolik souvisejí, že není možné je oddělit a určit, která příčina je 
tou hlavní. Současně si myslí, že romské obyvatelstvo se společenským normám majority postupně 
přizpůsobuje a problémů bude spíše ubývat. Nepokládají za rozumné stavět se k řešení potíží zády, je 
však na obou stranách, aby se stejným dílem snažily o zlepšování vzájemného respektu a soužití, neboť 
Romové jsou (ač svébytnou) integrální součástí společnosti. 

Speciální programy zaměřené na romskou komunitu často považují za neopodstatněné zvýhodňování 
jedné skupiny obyvatel. Aby bylo možné a účinné tyto programy prosazovat a realizovat, myslí si, že by 
vybrané orgány státní správy měly mít právo evidovat romské občany. Část respondentů z této skupiny 
pochází z regionů, kde problémy související s Romy nejsou - podle jejich soudu - tak závažné, aby bylo 
třeba se jimi zabývat. Pokud závažné jsou, pak je třeba využít pouze standardních řešení. Nemají 
vyhraněný názor na to, jak by měli Romové žít: zda koncentrovaně na jednom místě, nebo naopak 
rozptýleně mezi majoritou, spíše se však kloní k rozptýlení romského etnika mezi majoritní společnost. 

Nejslabšímí rozlišovacími znaky ve smyslu odlišnosti jednotl ivých skupin byly názory na efektivnost 
programů prevence kriminality, názor na přístup majority k romské menšině (zda je "nechat žít" nebo 
integrovat) a názor na formu soužití v obci. Společným charakteristikou pro všechny tři skupiny je 
negativní hodnocení systému sociálních dávek ve vztahu k Romům. Nezávislé je zařazeni respondentů do 
skupiny na skutečnosti, zda v jej ich regionu byla zřízena funkce romského poradce. První a třetí skupina 
mají společný jeden znak - tím je větší podíl kladných odpovědí (oproti druhé skupině) na otázku, zda v 
jejich úřad v posledních dvou letech pro Romy něco udělal nad rámec běžných povinností. 

Skutečnost, že postoje dotazovaných jsou mimo jiné ovlivněny právě druhem práce a klientů, byla v textu 
zmíněn již několikrát, včetně pokusu o vysvětlení. Stručný přehled podílů pracovníků jednotl ivých institucí, 
kteří se ocitli v příslušné skupině respondentů poskytuje následující tabulka. 

(Podíly v %, řádkové součty = 100) 

Instituce 1. skupina 2. skupina 3. skupina 

19,2 38,4 42,4 

12,7 44,4 43,1 

23.0 40,4 36,6 

26.4 40,1 33,5 

39.1 26,6 34,4 

23.7 28,9 47,4 

18,1 32,5 49,4 

17.5 46,2 36,3 

84.8 6,1 9,1 

24,8 37,1 38,1 

Sociální odbory 

Bytové odbory 

Živnostenské odbory 

Kulturní odbory 

Romští poradci 

Školské úřady 

Úřady práce 

Policie 

Romské a proromské iniciativy 

Celkem 



V souladu se závěry uvedenými dříve jsou v první skupině zastoupeni nejvíce zástupci romských a 
proromských iniciativ, s velkým odstupem, ale přesto významně také romští poradci. Vysoká míra 
zastoupení ve druhé skupině je mezi pracovníky bytových odborů a zaměstnanci policie. Do třetí skupiny 
nejčastěji vstupovali pracovníci školských úřadů a úřadů práce. Důležitá je skutečnost, že vysoké podíly 
ve skupině první jsou kompenzovány nízkými podíly ve skupině druhé a naopak. Třetí skupina se vůči 
těmto dvěma jeví jako indiferentní. Připustíme-li možnost dalšího zjednodušení ve vymezení příslušných 
skupin, můžeme příslušníky té první charakterizovat jako lidi "dobré vůle", otevřené, optimistické, jedince s 
pochopením, znalostí a nadhledem. Ve druhé se soustředili skeptici a pesimisté, mírně xenofobní, 
negativisté - často ovlivněni špatnou zkušeností. Třetí skupina je z hlediska podobných zjednodušujích 
definic nejhůře uchopitelná - "ani ryba, ani rak", může skrývat jak zásadovost (např. ve smyslu občanské 
rovnosti), tak alibismus, ale také minimální znalost či osobní zkušenost. Na jedné straně tak poskytuje 
útočiště nevyhraněnosti, na druhé straně představuje perspektivní prostor pro řešení problémů soužití 
romské menšiny s majoritou. Lze předpokládat, že alespoň část lidí z této skupiny bude schopna snáze 
překonávat komunikační bariéry, opouštět předsudečné postoje a eliminovat vliv negativních informací 
(přejatých i získaných vlastní zkušeností), než reprezentanti druhé skupiny. 

5. Regionální diferenciace 

Množství, rozmístění a struktura romské populace v regionech ovlivňuje významně postoje majority, 
včetně reprezentantů státní správy na romskou problematiku. Lze předpokládat, že osobně získané 
poznatky z praxe, aktuální vztahy mezi většinovou a menšinovou společností a lokální atmosféra, v níž se 
promítá i dlouhodobá zkušenost vzájemného střetáváni (nejen ve smyslu konfliktů, ale i ve smyslu 
spolužití) s "místními" Romy hrají významnou roli při formování názorů na romskou minoritu a jej i 
příslušníky. Možná významnější, než informace zprostředkované a z "cizích" zdrojů, včetně obecně 
tradovaných názorů, sdílených postojů i předsudků v rámci celé společnosti. Současná romská populace 
přicházela z různých míst a prostředí, usazovala se v jednotlivých obcích a regionech v různé době a za 
odlišných podmínek. Vytvářela postupně diferencovaná společenství . jak ve smyslu odlišnosti "mezi 
sebou", tak ve smyslu různého stupně vnitřní heterogennosti. Ani majoritní společnost nebyla ušetřena -
zejména v pohraničních a dalších po druhé světové válce dosidlovaných oblastech - pohybů 
(geografických, demografických, sociálních) a změn, které nebyly dány jen přirozeným a kontinuálním 
vývojem. Poznání regionálních rozdílů v situaci příslušných romských komunit a v přístupech k Romům 
proto tvoří jednu ze základních informací pro rozhodování o účinných způsobech řešení všech 
souvisejících problémů s přihlédnutím ke specifickým rysům vzájemných vztahů v regionu. 

Základem pro porovnání jednotl ivých oblastí České republiky byly obecné postoje respondentů 
prezentované v předchozí kapitole a vybrané odpovědi na otázky ze společné části dotazníku, 
elementární územní jednotkou byly okresy. Při hodnocení výsledků je třeba mít na paměti nejen 
skutečnosti uvedené v předešlém odstavci, ale také některé další, které souvisejí s počtem a složením 
respondentů v jednotl ivých okresech. Počet validních odpovědí závisel na ochotě účastnit se šetření a na 
počtu a struktuře kontaktovaných institucí (např. ne ve všech okresech působí romské organizace, je 
zřízena funkce romského poradce či existuje škola se speciálním programem pro romské žáky apod.). 
Počet respondentů v některých okresech byl "uměle" zvýšen o zaměstnance městských úřadů vybraných 
měst (ne okresních). Osobnost konkrétního respondenta se navíc, vzhledem k malému počtu 
dotazovaných kolegů, mohla prosadit daleko silněji, než by odpovídalo skutečné situaci či převládajícím 
postojům v daném regionu. (Jako příklad lze uvést Prahu 13: podle svědectví pracovníků nezávislých 
institucí, kteří spolu se zaměstnanci tohoto městského obvodu řeší problémy spojené s místní romskou 
komunitou, pracují na obvodním úřadu i v místní samosprávě lidé se zájmem a znalostí problematiky, 
otevření a akt ivní. . . podle výsledků však reprezentanti obvodu zaujali významnou pozici ve druhé skupině 
respondentů. Při zjišťování, proč došlo k tomuto rozporu, jsme došli k závěru, že výsledek byl ovlivněn 
účastí dvou osob - ze sedmi dotazovaných - které byly v době šetření fyzicky přítomny, z hlediska náplně 
své práce a cílů šetřeni byly kompetentní odpovídat, ale jejich postoje nejsou zcela v souladu jak s postoji 
většiny kolegů, tak s praktickými aktivitami a snahami úřadu a samosprávy.) Obecně lze říci, že počty 
dotazovaných v jednotl ivých okresech byly nízké a nerovnoměrné, proto je nutné výsledky chápat jako 
orientační a interpretovat opatrně. 

Následující tabulka představuje všechny územních jednotky, které se odchýlily od průměrného podílu 
zastoupení respondentů ve skupině o více než 5 procentních bodů. Ty, které se od průměru skupiny 
odchýlily o více než 20 procentních bodů, jsou podtrženy. 

Skupina Okresy s vyšším než průměrným Okresy s nižším než průměrným podílem respondentů 
(kapit. 4) podílem respondentů ve skupině ve skupině 

Praha 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12; Praha 3, 7, 9; 



První 

Benešov, Praha-západ, Příbram; 

České Budějovice, Český 
Krumlov, Písek, Tábor; 
Plzeň-město, Rokycany; 
Teplice; 

Hradec Králové, Pardubice, 
Rychnov n /K , Semily, Ústí n/O.; 
Zlín, Kroměříž; 

Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, 
Nymburk; 
Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Prachatice, Strakonice; 
K. Vary, Klatovy, Plzeň-jih, Tachov; Česká Lípa, Děčín, 
Chomutov, Litoměřice, Most, Ústí n/L.; 
Náchod, Trutnov; 

Břeclav, Hodonín, Uher. Hradiště, Znojmo, Žďár n/S.; 
Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Šumperk, Jeseník; 

Frýdek-Místek, Vsetín; 
Praha 8, 13; 
Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 
Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-
východ, Rakovník; 
Pelhřimov, Prachatice; 

Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12; 
Benešov, Mělník, Příbram; 

České Budějovice, Český Krumlov, Plšek, Tábor; 
Karlovy Vary, Plzeň-město, Plzeň-jih, Rokycany; Louny; 

Domažlice, Klatovy, Plzeň-sever, 
Sokolov, Tachov; 

Druhá Česká Lípa, Děčín, Chomutov, 
Liberec, Litoměřice; 
Chrudim, Náchod, Svitavy, Ústí 
n/O.; 

Havl.Brod, Hradec Králové, Jičín, Pardubice, Rychnov 
n/K,Semi ly; Blansko, Brno, Zlín, Jihlava, Prostějov, 
Uherské Hradiště; Karviná, Olomouc, Vsetín; 

Břeclav, Hodonín, Kroměříž, 
Vyškov, Znojmo; 
Bruntál, Frýdek-Místek, Opava, 
Přerov, Šumperk, Jeseník; 

Praha 3, 5, 7, 9; 
Kutná Hora, Mělník; 

Jindřichův Hradec, Strakonice; 
Cheb, Karlovy Vary, Plzeň-jih; 
Louny, Most, Ústí n/L.; 

Třetí Havl. Brod, Hradec Králové, Jičín, 
Semily, Trutnov; 
Blansko, Brno, Zlín, Prostějov, 
Třebíč, Uherské Hradiště, Žďár 
n/S.; 
Karviná, Nový Jičín, Olomouc, 
Ostrava; 

Praha 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13; 
Kolín, Praha-východ, Praha-západ, Příbram; 
Pelhřimov, Tábor; Plzeň-sever, Sokolov, Tachov; 
Děčín, Liberec, Teplice; 
Chrudim, Rychnov n/K., Svitavy, Ústí n/O.; 
Hodonín, Kroměříž, Vyškov, Znojmo; 

Bruntál, Frýdek-Místek, Opava, Přerov, Šumperk, Přerov, 
Jeseník; 

Některé další společné rysy měly okresy, které se ocitly v levém sloupci tabulky ve druhé a třetí skupině 
respondentů. Jedním z nich byl názor na systém sociálních dávek. Ačkoli většinou dotazovaných bez 
ohledu na instituci, regionální příslušnost či postojovou skupinu byl tento systém označován za 
demotivujlcí, ve zmíněných okresech byli respondenti vůči němu výrazně kritičtější. Více než 90-ti 
procentní podíl dotazovaných, kteří považují současný systém za demotivujícl pro Romy, lze nalézt v 
okresech Kladno, Mladá Boleslav, Strakonice, Domažlice, Plzeň-sever, Sokolov, Česká Lípa, Chomutov, 
Ústí nad Labem, Chrudim, Jičín, Brno, Žďár nad Sázavou, Bruntál, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín, 
Opava, Vsetín. Respondenti z jedenácti těchto okresů se často náleží ke druhé skupině, ze sedmi okresů 
ke třetí skupině, výjimku tvoří pouze okres Vsetín (první skupina). Dalším společným rysem byla vysoká 
míra skepse, týkající se možnosti řešit, resp. někdy v budoucnu vyřešit "romský problém". 

t 

Na otázku, zda se v posledních dvou letech setkali ve své blízkosti s projevy nepřátelství, nesnášenlivosti, 
diskriminací či násliím s jasným rasovým motivem, odpověděla z celého souboru kladně necelá polovina 
tázaných (41 %), jsou však okresy, kde souhlas tuto hranici převyšuje. Jsou to: Praha 1, 3 a 13, Kutná 
Hora, Mladá Boleslav, České Budějovice, Písek, Domažlice, Plzeň-město, Sokolov, Česká Lípa, 
Chomutov, Jablonec nad Nisou, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Náchod, Pardubice, Trutnov, 
Brno-město a Brno-venkov, Břeclav, Prostějov, Žďár nad Sázavou, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, 
Opava, Ostrava a Vsetín. Respondenti, kteří odpověděli kladně, dále uváděli, zda zaznamenal i činy 



zaměřené proti Romům ze strany majoritní populace nebo činy zaměřené proti majoritě ze strany Romů 
(či obojí). 

V regionech, kde podle respondentů jsou rasově motivované projevy relativně častým jevem, ať už jejich 
původci jsou příslušníky majority nebo romské komunity, je více příznivců separovaného bydlení. Nejvíce 
je jich v těch okresech, které současně mají nadprůměrné zastoupení ve druhé "postojové" skupině - jde 
zejména o okres Kladno, Děčín, Chomutov, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Kroměříž, Přerov a Šumperk. 

Více než polovina osob, které zaznamenaly ve svém okolí nepřátelský čin Romů proti příslušníkům 
majority, by problém řešila přísnějším postihem romské kriminality. Naopak významná část respondentů 
(tři čtvrtiny), kteří o takto orientovaném projevu rasové či etnické nesnášenlivosti nevědí, odpověděla, že 
přísnější postih není řešením konfliktních situací provázejících soužití Romů a neromů. Tam, kde se podle 
výpovědí častěji projevuje animozita "bílých" vůči Romům, je více zdůrazňována jak potřeba výchovy k 
toleranci, tak i nutnost aplikovat nestandardní řešení problémů pomocí programů specificky zaměřených 
na Romy. 

Projevy nepřátelství v uvedených okresech byly častěji zaměřené 

proti Romům ze strany majority než 
naopak 

Praha 1, 3, 4, 5, 6 a 8; 
Benešov, Kolín,Kutná Hora, Praha-západ, 
Příbram, Rakovník; 
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Jindřichův 
Hradec, Písek, Strakonice; 
Domažlice, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-
sever; 
Jablonec n/N., Liberec; 

Havl. Brod, Hradec Králové, Jičín, 
Náchod, Pardubice, Semily, Svitavy, Ústí 
n/O.; 
Blansko, Brno-město, Hodonín, Uherské 
Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár; 
Frýdek-Místek, Karviná, Olomouc, Vsetín 

proti neromům ze strany Romů než 
naopak 

Kladno, Mladá Boleslav; 

Cheb, Karlovy Vary, Rokycany, 
Sokolov; 
C. Lípa, Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most, Teplice, 
Ústí n/L.; 
Chrudim, Trutnov; 

Břeclav, Jihlava, Kroměříž, 
Prostějov; 

Bruntál, Opava, Ostrava, Jeseník 

stejně proti Romům jako 
proti neromům 

Praha 2, 7, 9, 10, 11, 
12, 13; 
Beroun, Mělník, 
Nymburk, Praha-
východ; 
Pelhřimov, Prachatice, 
Tábor; 

Klatovy, Tachov; 

Rychnov n/K; 

Brno-venkov, Třebíč; 

Nový Jičín, Přerov, 
Šumperk 

Zvláštním problémem je užívání drog a rostoucí počet romské mládeže závislé na drogách (viz také kap. 
2.7). Více než dvě třetiny respondentů tvrdily, že se ve svém okolí s tímto fenoménem nesetkali. To 
samozřejmě neznamená, že tam něco takového neexistuje. Celkový výsledek je ovlivněn nejen možnou 
neznalostí nebo nevšímavostí či tím, že dotazovaní nerozlišují míru závažnosti šíření a užívání drog 
oddělené pro Romy a neromy (romské děti a mládež neužívají, podle nich, drogy častěji než stejné věkové 
skupiny majoritní populace). Je také výrazně územně diferencován. Z 89 okresů respondenti 17 z nich 
uvedli, že v jejich blízkosti problémy se zneužíváním drog romskou mládeží nevyskytují, v mnoha dalších 
je zmínil jeden, maximálně dva tázaní. Na druhé straně v pěti okresech o nich věděli téměř všichni 
dotazovaní (Praha 3 a 5, Teplice, Ústí nad Labem, Ostrava) a v dalších 18 vice než polovina z nich. 
Prostý výčet okresů zde lze nahradit jejich sloučením do větších územních celků. Nejčastěji problém drog 
u Romů registrují v Praze a středočeských okresech s nl sousedících, zejména směrem na severozápad. 
Další celek vytvářejí západočeské a severočeské pohraniční okresy, plzeňská, brněnská a ostravská 
aglomerace. Nejméně jsou podle výsledků zasaženy j ihočeské okresy, vyjma Písku, a okresy 
východočeské. 

Zatím byly uváděny spíše problémové a negativní charakteristiky jednotl ivých území, nyní uveďme 
pozitivní příklady a přístupy k řešení romské problematiky. Jsou jimi především proromské aktivity včetně 
spolupráce úřadů s romskými organizacemi a aplikace specifických programů. Jednoduchá úvaha nabízí 
schéma, podle něhož aktivní jsou zejména ty okresy (města), kde je na jedné straně existence romské 
komunity chápána jako problém (ať už z hlediska počtu, koncentrace a struktury romského společenství, 
nebo z hlediska projevu a chování příslušníků této minority), na druhé straně v zainteresovaných 
institucích (státní správa, školy, romské organizace, ...) pracují lidé, kteří cítí potřebu problém řešit, jsou 
schopni a ochotni pro řešení něco dělat (např. přednostní podporou proromských programů) a v minulosti 
již získali nějaké praktické zkušenosti (nad rámec svých oficiálních povinností). Skutečnost sledovaná 



podle jednotlivých okresů není tak přímočaře jednoduchá, přestože analýza celého souboru na relativně 
vysoké hladině významnosti výše naznačené souvislosti potvrdila. Pouze 23 z celkového počtu 89 okresů 
(na základě postojů a výpovědí příslušných respondentů) ve větší či menší míře splňuje všechny tři 
vstupní podmínky úvodního schématu (Praha 5, 6, 7, 8; Benešov, Nymburk; České Budějovice, Český 
Krumlov; Rokycany; Děčín, Louny, Most, Ústi nad Labem; Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Pardubice, 
Ústí nad Orlicí; Brno-město a Brno-venkov; Frýdek-Místek, Olomouc, Ostrava, Jeseník). Respondenti z 
některých dalších okresů vnímají závažnost problémů vznikajících při soužití majority s romskou minoritou 
a aktivně přistupují к jejich řešení, ale jsou častěji zastánci standardních postupů a způsobů a nehlásí se 
tolik к upřednostňování proromských programů (Kladno, Mladá Boleslav, Sokolov, Česká Lípa, Chomutov, 
Břeclav, Prostějov, Karviná, Nový Jičín). Zvláštní a zdánlivě nelogickou skupinu tvoří okresy, jejichž 
reprezentanti se alespoň v polovině případů domnívají, že v jejich regionu nejsou problémy spojené s 
romskou populací tak závažné, aby bylo třeba se zabývat otázkou jejich řešeni, zároveň ale často uvádějí, 
že pro Romy pracují nad rámec svých povinností. Obvykle, byť ne vždy, nacházejí pochopení pro zvláštní 
podporu proromských programů (Praha 2 a 10, Rakovník, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou, Semily, Kroměříž, Uherské Hradiště, Žďár nad Sázavou, Přerov, Opava, Vsetín). 

Okresy uvedené v závorkách v předchozím odstavci jsou ty, které podle vyjádření svých zástupců vykazují 
nadprůměrné hodnoty proromských aktivit (průměrem byl podíl dotazovaných, kteří kladně odpověděli na 
otázku, zda jejich instituce udělala pro Romy více, než j im velí pracovní povinnosti). To samozřejmě 
neznamená, že v ostatních regionech se neděje nic "proromského" - prosté poměřování výsledků pouze 
vykázalo podprůměrné hodnoty. V 27 případech z 35 těchto "ostatních" okresů byla nízká aktivita 
provázena vysokým podílem respondentů s názorem, že v jejich okresech není romský problém příliš 
vážný a není tedy třeba vyvíjet zvláštní úsilí na jeho řešení. V osmi zbývajících okresech neodpovídá 
(relativně vysoká) míra pociťované závažnosti romského problému nízkému rozsahu deklarované aktivity 
(Praha 1, 3, 4, 9, Cheb, Plzeň-město a Plzeň-sever, Jablonec nad Nisou, Teplice, Chrudim, Jičín, 
Znojmo). 

Jestliže jsme již dříve nabádali к opatrnosti při hodnocení jednotl ivých okresů, je v tomto případě nutná 
dvojnásobná ostražitost, neboť řada respondentů uváděla jako práci "navíc" vše, co se týkalo romské 
komunity bez ohledu na to, zda šlo o součást pracovních povinností nebo nikoli (viz kapitola 2.3). Je-li 
těžké posuzovat kvantitu, ještě těžší je hodnotit kvalitu. Roztříštěné, chaotické a nekoordinované činnosti, 
špatně odhadnuté možnosti obou stran (majority a Romů), chybná interpretace postojů a přístupu partnera 
atd. mohou ve svém důsledku znehodnotit sebevětší množství vykázaných i realizovaných dobrých 
úmyslů a činů právě tak, jako jeden dobře zvolený a důsledně provedený projekt může mít dlouhodobě 
pozitivní vliv na soužití minority s majoritou či vývoj romské komunity samé. 

Jednou z cest vedoucích jak к prosazování zájmů jakékoli národnostní menšiny, tedy i romské, tak к 
řešení jejích problémů, je spolupráce organizací reprezentujících tuto menšinu se státní správou či 
samosprávou. Necelá polovina všech dotazovaných (502 osob včetně zástupců romských a proromských 
organizací a iniciativ) připustila, že v jejich okrese nebo městě fungují romské organizace, a mohla vyjádřit 
svůj názor na úroveň spolupráce. Z jejich hodnocení zcela vypadly okresy Praha 9, 11 a 12, Benešov, 
Nymburk, Praha-západ, Příbram, Prachatice, Tábor, Cheb, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Blansko, Kroměříž, 
Vyškov a Opava, protože buď respondenti o žádné podobné organizaci ve svém okolí nevěděli, nebo se s 
nl při své práci nesetkali. V řadě okresů sice existenci romských organizací zaregistrovali, ale více 
informací o nich neposkytli, protože - podle jejich vyjádření - tyto organizace obvykle o spolupráci nejeví 
žádný zájem (zvláště v okresech Praha 4 a 7, Praha-východ, Kolín, Kutná Hora, Strakonice, Domažlice, 
Liberec, Teplice, Jičín, Břeclav, Svitavy, Bruntál, Frýdek-Místek, Olomouc, Šumperk). Nezájem o 
spolupráci nemusí být pouze záležitostí Romů, resp. jejich organizací, právě tak ho mohou projevovat 
úřady a státní instituce (např. v okresech Karlovy Vary, Tachov, Jičín, Žďár nad Sázavou, Šumperk). Z 
mnoha míst se ozvala kritika - zaměstnanci státní správy zde zatím mají se spoluprací s Romy více 
špatných než dobrých zkušeností (zejména Praha 3, Kolín, České Budějovice, Písek, Sokolov, Česká 
Lípa, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Havlíčkův Brod, Chrudim, Semily, Trutnov, Břeclav, Jihlava, 
Znojmo, Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Ostrava a Jeseník). Dobrou úroveň vzájemné spolupráce (častěji 
než špatnou) uváděli respondenti z některých pražských obvodů, zejména Prahy 1, 5, 8 a 10, a dále z 
okresů Beroun, Kladno, Mělník, Rakovník, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Strakonice, 
Rokycany, Tachov, Louny, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Hodonín, Prostějov, Přerov a Vsetín. 

Osobní vlastnosti reprezentantů obou zúčastněných stran, to jest státní správy, event. samosprávy na 
straně jedné a zástupců romských organizací a Romů na straně druhé, maji na úroveň a kvalitu 
spolupráce, celkovou atmosféru a vývoj vzájemných vztahů v místě i širším regionu velký vliv (viz kapitola 
2.6). Současně nelze přehlédnout podmíněnost lokální situace objektivními příčinami (historickými, 
sociálně-ekonomickými atd.) - je třeba ji respektovat, protože vytváří základ postojových stereotypů a 
setrvačných přístupů majority к minoritě a naopak. Cílevědomým, místně diferencovaným a individuálním 
úsilím lze tyto stereotypy v dobrém slova smyslu narušovat a tím postupně rozšiřovat prostor pro 



nekonfliktní spolubytí a smysluplnou komunikaci dvou nepochybně rozdílných komunit. Sebelepší úmysly 
a obecná doporučení musí najít odezvu nejen místní, ale také osobní, aby se dočkaly svého naplnění. 
Modelová řešení problémů musí být dostatečné pružná, aby byla schopna absorbovat konkrétní podmínky 
a požadavky kladené jak místně, tak personálně. Úspěšnost závisí i na reálnosti dosažení stanovených 
cílů, které jsou zcela jistě odlišné např. v okrese Benešov (s rozptýlenou a relativně bezproblémovou 
romskou populací) a v pánevních okresech západních a severních Cech (právě tak, jako jsou rozdílné 
výchozí podmínky). S tímto vědomím je potřeba přistupovat k hodnocení a zvláště srovnávání jednotlivých 
okresů, není možné jednoduše ukázat na okresy tzv. problémové nebo naopak vzorové. Lze jen říci, kde 
je problémů více a kde méně, kde je patrná snaha problémy řešit, jakého druhu a kam je třeba směrovat 
úsilí vedoucí k nápravě neutěšeného stavu, kde a u koho je možné hledat inspiraci. 

6. Závěr 

Pohled zaměstnanců státní správy na romskou komunitu a problémy s ní spojené je silně diferencován. 
Respondenti vytvořili několik skupin, které se od sebe navzájem významně lišily nejen primárně (podle 
činnosti, klientů), ale také sekundárně - typem postojů a názory na řešení problémů. 

Pracovní zařazení ve smyslu obsahu činnosti a náplně práce předurčuje typ a strukturu klientů, s nimiž 
přichází zaměstnanec do kontaktu a jejichž případy v rámci svých kompetencí řeší. Osobní, relativně úzká 
zkušenost s příslušnou skupinou klientů, v tomto případě romských, se promítá do hodnocení celé romské 
komunity, má vliv na kvalitu a úroveň práce s nimi, na vývoj vzájemných vztahů a míru ochoty 
spolupracovat na řešení specifických problémů. Styk s problémovou populací do jisté míry vysvětluje 
názorový pesimismus a příklon k paternalistickým řešením. 

Postoje a názory nejsou jednou provždy danými veličinami. Na jejich utváření se výrazně podílí znalost 
podstaty problému - tedy nejen empirická zkušenost, ale také množství a kvalita informací, které mají v 
tomto případě o Romech, jejich historii, tradicích ap. lidé k dispozici ; nebo mají možnost je průběžně 
doplňovat. Lidé, kteří věnují profesionální i osobní úsilí integraci Romů do společnosti, kteří se dlouhodobě 
a iniciativně zabývají problémy Romů, jsou ve svých vyjádřeních optimističtější, liberálnější a v 
prosazování proromských opatření aktivnější. 

Státní zaměstnanec, a to zejména na regionální a místní úrovni, je ve svých postojích významně 
ovlivňován lokální atmosférou a "lokálně většinovými" postojovými stereotypy, setrvačnými přístupy 
majority (jejíž příslušníkem je obvykle i on sám) k Romům, ať už jsou tyto postoje vytvářeny dlouhodobě, 
nebo na základě výrazných událostí souvisejících se střetáváním sociokulturně rozdílných společenství v 
posledním období. 

Výkon státní správy se opírá o evidenci cílových skupin obyvatelstva. Zde narážejí její zaměstnanci na 
neřešitelný rozpor mezi dvěma principy. Občanským a , řekněme, diskriminačním. Občanský, zajišťující 
relativně rovný individuální přístup ke komukoli bez ohledu na národní, etnickou či j inou skupinovou 
příslušnost, není schopen pomoci při řešení specifických problémů skupiny obyvatel a jejích členů, a to 
zejména existujl-li silné vnitroskupinové vazby. Více než polovina státních zaměstnanců by evidenci Romů 
podpořila s cílem pozitivní diskriminace, domnívají se, že evidence by napomohla prosazování 
integračních programů. 

Mají-li být vládní opatření k postupnému zlepšování situace romské komunity v České republice účinná, je 
třeba zaměřit pozornost nejen na odstraňování její vlastní sociální, vzdělanostní aj. degradace (příčin i 
důsledků) a posilování identity. Současně je nutné vytvářet podmínky pro realizaci vstřícných kroků přímo 
ve státní správě zvyšováním účelové kvalifikace zaměstnanců, a to především tam, kde z jakýchkoli 
důvodů existuje nejvíce překážek vzájemné komunikace. Ať už jde o druh klientely, porozumění podstatě 
problémů, umění překonávat myšlenkové stereotypy a předsudky či schopnost překročit lokální horizonty. 
Zatímco efektivnost některých proromských aktivit byla respondenty zpochybňována, zlepšování 
vzájemné komunikace mezi představiteli státní správy, místních samospráv a Romy viděla jako 
smysluplnou cestu k řešení problémů soužití naprostá většina z nich. 



Příloha 



USNESENI VLÁDY ČR k romským komunitám 1990 - dodnes 

463/91 ze dne 13.11.1991 k návrhu zásad politiky vlády ČR ke společenskému vzestupu romského 
obyvatelstva 

29/92 ze dne 15.1.1992 k rozpracováni zásad politiky vlády České republiky ke společenskému vzestupu 
romského obyvatelstva České republiky 

594/92 ze dne 14.10.1992 o zásadách politiky vlády ČR ke společenskému vzestupu romského 
obyvatelstva 

67/93 ze dne 10.2.1993 ke zprávě o poradě k romské problematice 

210/93 ze dne 28.4.1993 k situační zprávě o problematice romské komunity 

409/93 ze dne 21.7.1993 o poskytnutí finančních prostředků na tisk národnostních a etnických menšin 
v ČR na druhé pololetí roku 1993 

506/93 ze dne 8.9.1993 o opatřeních k řešení situace romských dětí a mladistvých 

259/94 ze dne 11.5.1994 o schválení statutu Rady pro národnosti vlády ČR 

24/95 ze dne 11.1.1995 o poskytnutí finančních prostředků na tisk příslušníků národnostních menšin v ČR 
na rok 1995 

279/95 ze dne 10.5.1995 k informaci o projevech extremistických postojů v České republice 

391/95 ze dne 28.6.1995 o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění 
některých politických stran a politických hnutí 

580/95 ze dne 11.10.1995 k rasově motivovanému násilí, ke kterému došlo dne 7.října 1995 v Břeclavi 

8/97 ze dne 8.1.1997 o plánu práce vlády na 1.pololetí 1997 a výhledu na 2.pololetí 1997 

384/97 ze dne 1.5.1997 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1.května 1997 
do 31.května 1997 

398/97 ze dne 2.7.1997 o plánu práce vlády na 2.pololetí 1997 a o výhledu na 1.pololetí 1998 

518/97 ze dne 27.8.1997 o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci objektu určeného pro 
umístění Muzea romské kultury v Brně 

581/97 ze dne 17.9.1997 o zřízení meziresortní komise pro záležitosti romské komunity 



418/99 ze dne 5.5.1999 o Národním plánu zaměstnanosti 

486/99 ze dne 17.5.1999 k pietni úpravě místa bývalého cikánského tábora a památníku v Letech u Písku 

488/99 ze dne 17.5.1999 o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění 
některých politických stran a politických hnutí 

505/99 ze dne 26.5.1999 ke Zprávě o postupu ve věci usnesení zastupitelstva městského obvodu Ústí 
nad Labem - Neštěmice z 15.září 1998 č.Z/69/68 týkající se stavebních úprav v Matiční ulici v ústí nad 
Labem - Neštěmicích 

549/99 ze dne31.5.1999 k přípravě kampaně proti rasismu 

640/99 ze dne 23.6.1999 o opatřeních na podporu osob obtížně umístitelných na trhu práce ((se zřetelem 
na příslušníky romské komunity) 

720/99 ze dne 14.6.1999 ke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných 
rasismem a xenofóbií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických 
uskupení na území České republiky v roce 1998 

789/99 ze dne 28.7.1999 o opatřeních proti hnutím směřujících k potlačení práv a svobod občanů 

790/99 ze dne 28.7.1999 k průběhu rekonstrukce objektu určeného pro umístění Muzea romské kultury 
v Brně 

796/99 ze dne 28.7.1999 k návrhu na učinění prohlášení ČR podle čl. 14 Mezinárodni úmluvy o odstranění 
všech forem rasové diskriminace, kterým se uznává příslušnost Výboru OSN pro odstranění rasové 
diskriminace přijímat podání jednotl ivých osob nebo skupin osob podle odst.1 tohoto článku 

797/99 ze dne 28.7.1999 k návrhu na obeslání Mezinárodní konference Fenomén Holocaust 

978/99 ze dne 22.9.1999 o podpoře výstavby Vesničky Soužití v Ostravě - Muglinově 

1054/99 ze dne 6.10.1999 k problematice stavby plotu v Matiční ulici v Ústí nad Labem 

1111/99 ze dne 18.10.1999 k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k žádosti o rozhodnutí ve 
věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice 

1225/99 ze dne 15.11.1999 ke Zprávě o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění 
všech forem rasové diskriminace 

1226/99 ze dne 15.11.1999 k informaci zástupce vlády o průběhu jeho jednání o odstranění plotu 
v Matiční ulici v Ústí nad Labem - Neštěmicích 

1258/99 ze dne 29.11.1999 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., 
trestní zákon ve znění pozdějších předpisů 

102/00 ze dne 24.1.2000 ke Zprávě o průběhu kampaně proti rasismu 

260/00 ze dne 15.3.2000 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím v roce 2001 a sjednoceni některých jejích technicko organizačních pravidel 

386/00 ze dne 19.4.2000 k Zásadám poskytování účelových dotací z položky Podpora projektů Integrace 
romské komunity kapitoly Všeobecná pokladní správa zákona č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České 
republiky na rok 2000 

387/00 ze dne 19.4.2000 k rozvojovému programu komunitniho bydlení občanů romské národnosti 
v městě Brně a zlepšeni interetnických vztahů ve společnosti 



599/00 ze dne 14.6.2000 ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající 
jejích integraci do společnosti 

994/00 ze dne 11.10.2000 o opatřeních vlády vedoucích k uspořádání celospolečenské a parlamentní 
diskuse o nápravě vztahů mezi většinovou společností a romskou menšinou 

1052/00 ze dne 23.10.2000 ke Zprávě o působení romských poradců na okresních úřadech 

1105/00 ze dne 8.11. 2000 o převedení finančních prostředků v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní 
správa státního rozpočtu na rok 2000 

1172/00 ze dne 22.11.2000 k návrhu na převedení nevyčerpaných f inančních prostředků poskytnutých na 
kampaň proti rasismu do rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury 

14/01 ze dne 3.1.2001 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové 
řešení 

16/01 ze dne 3.1.2001 k úpravě limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců Úřadu vlády České 
republiky na rok 2001 

114/01 ze dne 7.2.2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy 

147/01 ze dne 14.2. 2001 k přípravě kampaně proti rasismu 

225/01 ze dne7.3.2001 o jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva, předsedy Rady pro národnosti 
vlády České republiky, předsedy Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a předsedy Rady 
vlády České republiky pro lidská práva 

300/01 ze dne 28.3.2001 ke Zprávě o plnění úkolu 9.a) uloženého usnesením vlády ze 14. června 2000 č. 
599 ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do 
společnosti 

331/01 ze dne 9.4. 2001 ke Zprávě o plnění Strategie prevence kriminality do roku 2000 za rok 2000 a 
stanovení priorit na rok 2001 

366/01 ze dne 18. 4. 2001 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. 
března 2001 

422/01 ze dne 2.5.2001 o změně usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 14 k Rozboru poradních a pracovních 
orgánu vlády a návrhu na jejich systémové řešení 

498/01 ze dne 21.5.2001 ke Stručné informaci k prosazování zákonných možností postupu Ministerstva 
vnitra a Policie České republiky vůči projevům rasismu a xenofóbie 

621/01 ze dne 20.6.2001 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím v roce 2002 a k Rozboru financování nestátních neziskových organizací v roce 2000 

651/01 ze dne 25.6.2001 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2001 a o přehledu námětů pro 
Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2002 

737/01 ze dne 18. 7. 2001 o souhlasu s účastí delegace České republiky s doprovodem vedené 
místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na Světovou konferenci Organizace spojených 
národů proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofóbii a související intoleranci 

781/01 ze dne 25. 7. 2001 o zřízení funkce koordinátora romských poradců při vyšších územních 
samosprávných celcích 

831/01 ze dne 22.8.2001 k Vyhodnocení situace související s britskými kontrolami na letišti Praha -



Ruzyně 

1145/01 ze dne 7. 11. 2001 k Návrhu opatření k zintenzívnění implementace Koncepce politiky vlády vůči 
příslušníkům romské komunity, napomáhající jejích integraci do společnosti. 

1264/01 ze dne 26.11.2001 k informaci o realizaci kampaně proti rasismu 

1362/01 ze dne 19. 12. 2001 o realizaci Závěrečných doporučení Výboru pro lidská práva 

1371/01 ze dne 19.12.2001 o Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity 

87/02 ze dne 23. 1. 2002 k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a 
aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 
2001 a k návrhu Koncepce romské integrace 

143/02 ze dne 11. 2. 2002 o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002, 
rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa 

175/02 ze dne 20. 2. 2002 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády 

394/02 ze dne 17. 4. 2002 o řešení problému vzdělávání dětí romské menšiny či j iných menšin 
prostřednictvím jejich zvláštní přípravy a pozitivních opatření 

419/02 ze dne 22. 4. 2002 k přípravě kampaně proti rasismu 

627/02 ze dne 12. 6. 2002 o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002, 
rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj 

670/02 ze dne 19. 6. 2002 o změně usnesení vlády z 22. dubna 2002 č. 419 k přípravě kampaně proti 
rasismu 

761/02 ze dne 5. 8. 2002 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z České 
republiky o azyl v zemích Evropské unie a Norsku 

768/02 ze dne 7. 8. 2002 o odvolání a jmenování předsedy poradního orgánu vlády 

1009/02 ze dne 14. 10. 2002 o zrušení a změnách usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům 
ve vztahu k Ministerstvu práce a sociálních věcí 

1094/02 ze dne 6.11.2002 o jmenování členů Rady pro národnostní menšiny 

1112/02 ze dne 13.11.2002 ke Zprávě o dosavadní aplikaci Koncepce integrace romské komunity v oblasti 
školství 2002 

243/03 ze dne 12. 3. 2003 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit 
a aktivního přístupu státní správy při uskutečňováni opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 
2002 

253/03 ze dne 12. 3. 2003 o návrhu Nejvyššimu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění 
některých politických stran a politických hnutí 

346/03 ze dne 7. 4. 2003 ke kampani proti rasismu - Projektu tolerance 2003 

347/03 ze dne 7. 4. 2003 o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha 

361/03 ze dne 14. 4. 2003 k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu /aktuální znění pro rok 2003/ 

478/03 ze dne 19. 5. 2003 k závěrečným doporučením Výboru pro odstranění diskriminace žen -
kontrolního orgánu Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen 



545/03 ze dne 4. 6. 2003 o Národním plánu zaměstnanosti na rok 2003 

597/03 ze dne 18. 6. 2003 o Hlavních oblastech dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 
pro rok 2004 a k rozboru jejich f inancování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 

626/03 ze dne 23. 6. 2003 k návrhu na účast místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a 
lidské zdroje, v zastoupení předsedy vlády, na Regionální konferenci o romské problematice v Maďarské 
republice ve dnech 30. června a 1. července 2003 

822/03 ze dne 6. 8. 2003 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002 

898/03 ze dne 10. 9. 2003 k závěrečným doporučením Výboru pro práva dítěte - kontrolního orgánu 
Úmluvy o právech dítěte 

1035/03 ze dne 20. 10. 2003 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 
30. září 2003 

1160/03 ke Zprávě o analýze soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze Slovenské 
republiky na území České republiky 

1162/03 ze dne 19. 11. 2003 ke zprávě o plněni úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. října do 
31. října 2003 

90/04 ze dne 28. 1. 2004 k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění rasové diskriminace -
kontrolního orgánu Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace 

100/04 ze dne 28. 1. 2004 o Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity 

323/04 ze dne 7. 4. 2004 k Informaci o současné situaci v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí a k Návrhu cílů koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání 

539/04 ze dne 2. 6. 2004 kterým se doplňuje usnesení vlády ze dne 18. června 2003 č. 597, o Hlavních 
oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004 a k rozboru jejich 
financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 

607/04 ze dne 16. 6. 2004 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se romských komunit a aktivního 
postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003 a 
k návrhu třetí aktualizace Koncepce romské integrace 

663/04 ze dne 30. 6. 2004 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003 

1062/04 ze dne 27. 10. 2004 o jmenování předsedy Rady vlády České republiky pro záležitosti romské 
komunity 

1097/04 ze dne 3. 11. 2004 o jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády pro 
lidská práva 

136/05 ze dne 26. 1. 2005 o přistoupení k mezinárodni iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015 

219/05 ze dne 23. února 2005 k návrhu na pomoc romské komunitě prostřednictvím zdravotně sociálních 
pomocníků 

» 

276/05 ze dne 9. března 2005 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice 

532/05 ze dne 4. května 2005 o změně Koncepce romské integrace a 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 2004 



556/05 ze dne 11. května 2005 o nařízeni vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se 
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity 

564/05 ze dne 11. května 2005 k návrhu Koncepce (projektu) včasné péče o děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání 

916/05 ze dne 13. července 2005 č. 916 k přípravě kampaně proti rasismu - Projektu tolerance 



Příloha 



Místopředseda vláay 

a předseda Legislativní rady vlády 

Čj. : 3533/00 - LRV 

V Praze dne 24. května 2000 

Pro schůzi vlády České republiky 

Věc : Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající 
jejich integraci do společnosti 

Důvod předložení : 

Materiál je předkládán na základě usnesení 
vlády ze dne 7. dubna 1999 č. 279, o 
Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům 
romské komunity, napomáhající jej ich 
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6. Školství 

6.1. Nelze jednostranně uvažovat o přizpůsobení romských dětí školskému systému. Tento systém se 
musí naopak přizpůsobit dětem. Úplné nebo podstatné přizpůsobení dětí by ostatně nebylo žádoucí. 
Romské děti se samy přizpůsobit nedokáží a jej ich rodiny j im v tom neumí pomoci. Pro romské děti, jaké 
jsou, musí školský systém vytvořit školu, která je vzdělá dle jejich možností a potřeb, která pro ně bude 
přitažlivá stejně jako pro všechny ostatní děti a do které je rodiče budou rádi posílat. Metody 
(pedagogické, psychologické) k dosažení těchto cilů jsou známé. Jde jen o vůl i tyto metody uplatňovat a 
uhradit zvýšené náklady s t ím spojené. Částky dnes do vzdělání romských dětí vkládané se v blízké 
budoucnosti vrátí snížením nákladů na f inancování nezaměstnanosti, sociálních dávek a nákladů na 
řešení interetnických konfliktů. 

6.2. Mezi přístupy, které se již dnes osvědčují, patří předškolní výchova v mateřských školách, přípravné 
ročníky, přítomnost romských asistentů ve školách a vyrovnávací třídy. Nejdůležitější je však individuální 
přístup v základní škole, který je umožněn nižším počtem žáků ve třídách a speciální přípravou učitelů. 
K dosažení individuálního přístupu bude nutno jednak učitele doškolit, jednak snížit počty žáků především 
v prvních ročnících. I když za ideální lze považovat snížení počtu žáků ve všech třídách, z ekonomických 
důvodů by toto snižování mělo probíhat di ferencovaně podle toho, kolik žáků ve třídě bude pedagogicko-
psychologickymi poradnami označeno jako déti se vzdělávacími a výchovnými problémy. K výuce na 
základních školách s větším počtem žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy budou využit i i učitelé 
dosavadních zvláštních škol, neboť mají potřebné speciální vzdělání a zkušenosti s individuální prací 
s dětmi. 

6.3. Doporučuje se pokračovat ve všech dosud osvědčených aktivitách včetně doučování romských dětí 
s t ím, že je nezbytné rozšířit je tak, aby byly dostupné pro všechny romské děti i dospělé v místech, kde 
žijí. Naléhavá je pomoc starším Romům, kteří si chtějí doplnit vzdělání. Zde lze postupovat v součinnosti 
s vyučováním dětí - výuka dětí i dospělých bývá v romských rodinách vzá jemně podmíněna. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí zveřejní, jak bude 
projekty vzdělávání dospělých podporovat. Půjde nejen o dokončení základního vzdělání, nýbrž í 
special izované kurzy a rekvalif ikace. 

6.4. Pozornost bude věnována i mateřským školám, kde počet romských žáků v posledních letech 
poklesl. Po zjištění, jaký vl iv hrají v poklesu počtu romských žáků mateřských škol zvýšené poplatky, 
bude nutné přijmout opatření f inanční kompenzace těchto poplatků formou fakultativní sociální dávky, 
případně uvažovat o možnosti poskytovat dětem ze sociálně slabých rodin svačiny nebo obědy 
bezplatně. Taková investice se státu a společnosti vrátí. 

6.5. V mateřských školách v místech s vyšší koncentrací mladých romských rodin se potřeba romského 
asistenta jeví zvláště naléhavá. Jednou z možností, jak usnadnit romským dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí vstup do školy, je práce s dětmi předškolního věku a s jejich rodinami v 
mateřských školách. 

6.6. V krajích, kde se nacházejí lokality s větší koncentrací Romů, by měla být zřízena funkce 
koordinátora mateřských škol pro komunikaci s romskou komunitou. Romským koordinátorem by měla být 
učitelka mateřské školy nebo osoba s adekvátním pedagogickým vzděláním, která absolvuje speciální 
kurz s důrazem na romistiku, romštinu a komunitní práci. Romský koordinátor bude vyhledávat rodiny dětí 
předškolního věku a informovat je o možnostech a výhodách návštěv jejích dětí v mateřské škole, 
vytvářet zázemí mateřského klubu pro romské i neromské matky na půdě mateřské školy (aktivní podíl 
matek na dění v mateřské škole j im zajistí možnost nahlédnutí do fungování mateřské školy), věnovat 
pozornost také mladším sourozencům, zajišťovat komunikaci s rodiči dětí příslušníků majority a 
objasňovat j im přístup multikulturního vzdělávání, vytvářet projekty směřující k propagaci romské kultury 
(týden romské kultury: romské písně, romská jídla, romské pohádky - v aktivní spolupráci s romskými 
matkami) a v případě potřeby zprostředkovávat informace o sociálně-zdravotních institucích. 

6.7. Přípravné ročníky budou zřizovány při základních školách; za kontraproduktivní se považuje 
zřizování těchto přípravných ročníků při zvláštních školách. Měli, by v nich však učit zkušení speciální 
pedagogové, kteří projdou školením zaměřeným na specifika práce s romskými dětmi. Přípravná třída 
musí mít svého romského asistenta, který jednak vypomůže učiteli při vedení dětí, jednak bude 
spolupracovat s rodinami dětí a zajistí jejich docházku do školy. 

6.8. Pro romské asistenty škol je do budoucna nezbytné rozšířit přípravu z dosavadních 80 hodin na 



minimálně 120 hodin. Na tento kurz by mělo navázat cyklické doškolování v době školních prázdnin. 

6.9. Pro spolupráci s romským asistentem bude třeba odpovídajícím způsobem proškolit i učitele, který 
s ním má spolupracovat. Při dalším vzdělávání pedagogů se doporučuje rozšířit nabídku pedagogických 
center o semináře pro učitele a romské asistenty. 

6.10. Vyrovnávací třídy jsou považovány za nejúčinnější cestu k postupnému omezování zvláštních škol. 
Romské děti mají v důsledku odlišné rodinné výchovy nedostatky ve strukturaci pojmů, ve vyučovacím 
jazyce a v pojetí kázně. Všechny tyto nedostatky lze odstranit vhodným výchovně-vzdělávacím úsilím. 
Poté může žák bez problému pokračovat ve vzdělávání v některém programu základní školy. 

6.11. Transformaci zvláštních škol na školy základní je rozumné provést bez stěhování dětí z jedné školní 
budovy do druhé. Ve zvláštní škole je možné vytvořit třídy (oddělení) s vyučovacím programem základní 
školy a schopnější děti do tohoto programu postupně přeřazovat. Tento postup umožní využít schopností 
speciálních pedagogů zvláštních škol (především individuální přístup k žákům), děti z jedné rodiny 
zůstanou v jedné škole i když jedno bude vyučováno v programu zvláštní školy a druhé v programu 
základní školy. Nic nebrání ani tomu, aby dítě absolvovalo část předmětů podle programu základní školy 
a část předmětů podle programu národní školy, případně zvláštní školy. Mělo by být možné, aby dítě v 
takto vnitřně strukturované integrované škole v jednom předmětu opakovalo ročník, ale v ostatních 
předmětech pokračovalo, aby v jednom předmětu pokračovalo rychleji (např. dva ročníky najednou) a ve 
druhém pomaleji (jeden ročník za dva roky). 

6.12. Pokud mají školy jednoho zřizovatele, je možno sloučit školu základní se školou zvláštní a 
transformaci provést uvnitř takto nově vzniklé školy. Pokud je nemají, je žádoucí usilovat o jejich 
sjednocení příslušným předpisem. 

6.13. Nabídka přípravných tříd má být dostatečná pro všechny romské děti. Přípravné třídy však nejsou 
cí lovým řešením. Do budoucna musíme vytvořit takový systém vzdělávání, aby základní školy byly od 
prvního ročníku až po poslední pro všechny děti, ať přijdou do školy' jakkoliv připravené, či zcela 
nepřipravené a školy podobné dnešním zvláštním školám vyhradit jen dětem s vrozeným mentálním 
defektem. 

6.14. Je nutné vyjít vstříc těm, kteří vychodil i zvláštní školy, přestože by v příznivějších sociálních 
podmínkách mohli chodit do škol základních. Pro dospělé, kteří projeví zájem o doplnění základního 
vzdělání, existují v současné době kurzy pro doplnění základního vzdělání, které potřebují větší 
propagaci. 

6.15. Pro romské žáky, kteří navštěvují zvláštní školy dnes, lze připravit na základě doporučení 
pedagogicko-psychologických poraden individuální programy, včetně doučování. Na základě dosažených 
výsledků budou pak tito žáci následně přeřazeni do základních škol. Tento postup si zaslouží plnou 
podporu. 

6.16. Do budoucna se musíme zamýšlet nad způsobem odměňování učitele, který má ve své třídě více 
romských dětí nebo "dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se specif ickými vzdělávacími a 
výchovnými potřebami". Jedni navrhují příplatky na každé takové dítě ve třídě, druzí navrhovali každé 
takové dítě započítávat dvakrát, a tak snižovat skutečný počet žáků ve třídě. Námitka proti příplatkům je, 
že nezaručují zvýšení kvality výuky, zatímco snížení počtu žáků ve třídě ano. Vhodné je zřejmě 
kombinovat obě metody, tedy vyplácet nevelký motivační příplatek za každé takové dítě a úměrně 
snižovat počty žáků ve třídách. 

6.17. Učitelé v místech, kde žijí Romové, a to i v malém počtu, by měli být proškoleni v j istém minimu 
znalostí o romské komunitě, o zvláštnostech romského jazyka a romské kultury a zvláštnostech 
komunikace s romskými rodiči. Pokud možno ještě před nástupem dítěte do školy by měli být romským 
poradcem (na okresním úřadě), případně romským pedagogickým asistentem (v příslušné škole) 
seznámení se sityací rodiny, z níž dítě pochází. To se týká jak začínajících učitelů, kteří by velkou část 
těchto. informací měli získat již při studiu na pedagogické fakultě, tak učitelů, kteří učí po delší dobu, ale 
kteří se romskými dětmi setkávali dosud jen sporadicky. Je bohužel pravda, že někteří učitelé mají 
tendenci zobecnit negativní zkušenost s romským dítětem tak, že ke všem dalším romským dětem 
přistupují stejně. 

6.18. Romští pedagogičtí asistenti mají působit, kde je jich třeba, ve vyšších třídách základních škol. 
Jejich působení pouze v nultých a případně prvních ročnících se jeví často jako nedostatečné, naopak 



jejich intervence ve vyšších ročnících jsou většinou ještě úspěšnější než u dětí nejmenších. Je třeba 
zvážit působení romských asistentů i na druhém stupni. 

6.19. Zvláštní situace vznikla v takzvaných komunitních školách, do nichž spádově, ale i z důvodů 
vzájemné distance etnik, chodí převážně romské děti. Takové školy jsou např. v Chánově v Mostě, v 
Předlicích v Ústí nad Labem, v Ostravě-Přívoze a v dalších místech. V těchto školách doporučují 

odborníci alespoň v přípravných a prvních třídách používat romštinu jako pomocný vyučovací jazyk. 
Znalost romského jazyka u učitelů v těchto školách by měla být vzata v úvahu při osobním finančním 
hodnocení. 

6.20. Podle amerických zkušeností je výhodné pracovat s dětmi z etnických menšin od tří let jejich věku a 
do práce zapojit jejich rodiče. Někteří rodiče se pak stávají asistenty ve třídách, v nichž je více dětí z 
menšiny. V USA existují programy, včetně televizních seminářů, rozvíjející dvojjazyčnost a pěstující u 
dětí z menšin ducha soutěživosti. Tyto programy by mělo nyní Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy posoudit a případně ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí navrhnout vytvořit 
obdobné pro romské děti. 

6.21. Při výchově romských dětí, ale také při multikulturní výchově všech dětí, budou školy a učitelé klást 
důraz na romské vzory - slavné osobnosti romské identity, jako jsou zpěváci, sportovci, spisovatelé apod. 
V USA je pod portrétem vzorů ve škole uvedeno nejčastěji Play it cool, stay in school - Buď frajer, zůstaň 
ve škole. Základní školy by si měly zvát na besedy romské středoškoláky a střední školy, kam chodí 
Romové, romské vysokoškoláky. 

6.22. Při vypracovávání učebních dokumentů dbají ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, školy a 
učitelé, aby se od první třídy (od slabikářů) v učebních textech objevovaly reálie ze života Romů. Podaři-
li se do učiva vnést něco ze světa, který romské děti znají, usnadní jim to učení. 

6.23. Není záměrem předkladatele navrhovat budování romského školství odděleného typu, jakým je v 
České republice polské školství. Stát ale bude podporovat výuku romštiny ve školách s etnicky smíšenou 
populací. Naopak nebude usilovat o zakládání škol s českým vyučovacím jazykem, které by byly určeny 
výhradně nebo převážně pro romské děti. Ve státních školách je žádoucí dosahovat pokud možno 
rovnoměrného zastoupení menšinových dětí ve třídách. Ze státních prostředků mohou být, případ od 
případu, podporovány soukromé, církevní nebo nadační školy a třídy, určené romským dětem, s 
vyučovacím jazykem romským nebo i českým, pokud bude jejich výuka směřovat k romské kulturní 
emancipaci a k integraci Romů do společnosti. Podmínkou zde je, aby sami romští rodiče a romské 
spolky (sdružení) se rozhodli poskytovat romským dětem takové vzdělání v souladu s českým právním 
řádem. 

6.24. Zpracovatelé této koncepce se hlásí k obecnému názoru, že v zájmu multikulturní společnosti by 
stát měl spíše podporovat dvojjazyčné školy a třídy než vzdělávací zařízení oddělené a jednojazyčné. To 
platí nejen pro Romy, nýbrž í pro děti a rodiče dalších etnických menšin, které své,,školství dosud nemají, 
i pro obyvatele České republiky, kteří si zvolili dvojí kulturně-etnické zaměření. 
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1. Úvod 
Souhrnná zpráva o situaci romských komunit v České republice býla vládě naposledy předložena 29. října 
1997 (tzv. Bratinkova zpráva). V láda j í vzala na vědomí usnesením č. 686. Zpráva vycházela z podkladů 
jednotlivých resortů, zkušenosti nevládních organizaci a také z obsáhlého průzkumu v terénu, který 
iniciovala tehdejší kancelář ministra vlády odpovědného za národností menšiny. Poté byly pravidelně 
zpracovávány Informace o plněni usneseni vlády týkající se integrace romských komunit, které spolu s 
každoročně aktualizovanou Koncepcí romské integrace, plnily funkci informace o situaci romských 
komunit a jejich změnách. Výj imkou byl rok 2000, kdy tehdejší zmocněnec vlády pro lidská práva přiložil 



stručnou „Zprávu zmocněnce pro lidská práva o současné situaci romských komunit" k (první) Koncepci 
politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti.[1] 

Zpracování předkládané zprávy bylo uloženo místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a 
lidské zdroje usnesením vlády ze dne 16. června 2004 č. 607 s termínem do 31. prosince 2004. Její 
smyslem není Informaci a Koncepci nahradit (ty budou předloženy vládě k projednání spolu s návrhem 
nových opatření), ani znovu uvádět údaje, které jsou obsahem Zprávy o situaci národnostních menšin 
v České republice, kterou každoročně zpracovává a vládě předkládá Rada vlády pro národnostní menšiny, 
nebo údaje obsažené ve Zprávě o stavu lidských práv v České republice, kterou rovněž každoročně vládě 
předkládá zmocněnec vlády pro lidská práva. Zpráva doplňuje tyto materiály nezaujatými, objektivními 
informacemi o stavu romských komunit, jak plynou z rozrůstajícího se poznání akademických, 
univerzitních a výzkum-ných pracovišť i j iných nezávislých zdrojů. Zpráva zachycuje zejména sociokulturní 
rozměr romské integrace ve smyslu Koncepce romské integrace (2004) Zpráva je založena především na 
výsledcích průzkumů a šetření provedených v posledních několika letech různými odbornými pracovišti.[2] 
Jejich výsledky srovnává s názory, znalostmi a poznatky pracovníků samospráv obcí, pověřených 
výkonem státní správy v oblasti integrace romských komunit, které na žádost kanceláře Rady vlády ČR 
pro záležitosti romské komunity zaslali jako podklad ke zprávě.[3] Zpráva popisuje stav, jak ho vidí 
nezávislí odborníci. Zpráva ale nemohla zachytit a zohlednit obsáhlá nejnovější šetření zaměřená na 
vyloučené romské enklávy (tzv. „vyloučené romské lokality"), která byla finalizována souběžně s touto 
zprávou.[4] Tato šetření by měla přinést nové poznatky z terénu. 

V celé zprávě jsou užívány pojmy „Romové", „příslušníci romských komunit" a „romská populace" v 
zásadě jako synonyma. V tomto volném užívání uvedených termínů zpráva navazuje na exitující vládní 
materiály, především na (třetí aktualizovanou) Koncepci romské integrace (2004).[5] 

„Rom" je v České republice z hlediska právního občan, který se podle čl. 3, odst. 2 Listiny základních práv 
svobod a podle § 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, hlásí k romské 
národnosti. Zákon neřeší, za jakých okolností se má ke své národnosti hlásit. Počet Romů podle sčítání 
lidu a počet Romů, kteří se jinak hlásí k romské národnosti či příslušnosti k romské menšině, tak nelze bez 
výjimky ztotožňovat.[6] Stejně tak je nutné reflektovat i skutečnost, že výraz „Romové" je užíván v běžném 
jazyce, ale i v oficiálních dokumentech (např. Rada Evropy, nejnověji také Evropská unie) v širším 
významu. 

Romská populace je pojem užívaný především demografy a zdravotníky. V odborné literatuře se 
setkáváme i s dalšími pojmy, např. romská společenství, romské etnikum, romská menšina a další. 
Nejčastěji používaný pojem „romská komunita", zavedený jako klíčový termín Radou vlády pro 
národnostní menšiny v tzv. Bratinkově zprávě, zahrnuje vedle Romů i další osoby, které s Romy žijí a 
sdílejí jejich osud a romskou kulturu. Vzhledem k tomu, že některé romské skupiny se vzájemně 
distancují, je přesnější mluvit o romských komunitách v plurálu. Kritika, že zvláště v případě tzv. 
„vyloučených romských komunit" (tj. územně definovaných skupinách Romů) se ve skutečnosti o komunity 
nejedná, ale jde (často) pouze o množiny jedinců a nukleárních rodin, které se ocitly v podobné situaci, je 
z pohledu kulturní antropologie oprávněná.[7] Jiné sociální vědy ale komunitu vymezují volněji. Např. 
sociální psychologie jako přirozené společenství v určité lokalitě, nebo skupinu lidí sdílející společné 
zájmy. Komunitou označuje např. sousedství, zaměstnance určité organizace apod. [8 ] Velmi volně pojem 
komunita pak používá i hovorová čeština. Důležité také je, že pojem „romská komunita", případně „romské 
komunity", se již vžil, v právním a politickém diskursu (v České republice i na Slovensku) i ve vědecké 
obci. Tak výrazy „práva příslušníků romské komunity" a „integrace příslušníků romské komunity" jsou 
obsaženy v zákoně č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, a badatelé studují 
„otázky sociální inkluze romské komunity" (viz např. název Sborníku prací Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně). 

Zpracovatelé předložené zprávy souhlasí ale s názorem, že přesnější vymezení pojmů se stane také 
z praktických potřeb tvorby integračních politik brzy nezbytným.[9] Mělo by se tak stát na základě širšího 
konsensu, který přinese další odborná i politická diskuse. 

Zpráva je rozdělena do dvou hlavních částí. První (část 3.) představuje situaci Romů v klíčových oblastech 
života (vzdělávání, práce a sociální otázky, kultura, bydlení a zdraví), druhá (část 4.) doplňuje sektorový 
popis průřezovými tématy (sociální vyloučení, sociální patologie, migrace) a některými dalšími aspekty 
postavení Romů (např. otázky demografické). Schéma je převzato z nedávno publikované Zprávy o situaci 
Romů v rozšířené Evropě, kterou vydala v roce 2004 Evropská komise. Zpracovatel považuje tento formát 
za vhodný. Česká zpráva by do budoucna mohla být komplementárním doplněním zprávy evropské.[10] 
Před sektorovým popisem pak zpráva uvádí stručnou informaci o institucionálním a politickém rámci 
romské integrace. Tato informace byla zařazena, co se domácích institucí týče, aby zpráva tvořila 
autonomní celek. Kapitola zachycuje také situaci v EU. Stručný závěr rekapituluje nejdůiežitéjší problémy 
a trendy. Konstatuje, že situace Romů v České republice se v poslednfch letech v některých sférách 



zlepšuje (zajištění menšinových práv, vzdělávání, ochrana před diskriminaci či rasové motivovanými 
útoky), ale negativní trendy v sociální a ekonomické sféře se nepodařilo zastavit. Za nejpalčivějši problém 
označuje fenomén „ghettoizace" - vznik a šířeni chudých vyloučených převážně romských enkláv. Seznam 
podkladů využitých pro zpracování této zprávy je uveden v poslední části. 

2. Institucionální a politický rámec romské integrace 

Česká republika 
Na integraci příslušníků romských komunit se podílejí dva poradní orgány vlády - Rada 
vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Rada vlády ČR pro národnostní menšiny. 
Obě rady jsou iniciativními a poradními orgány vlády, nemají přímé výkonné 
kompetence. Na ministerstvech práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy 
a vnitra působí speciální odborné útvary, které se také věnují této tématice. Součástí 
institucionálního zajištění na místní úrovni jsou romští poradci, respektive pracovníci 
pověření agendou integrace příslušníků romských komunit a asistenti v obcích, jakož i 
koordinátoři romských poradců na krajských úřadech. V širším slova smyslu patří 
k institucionálnímu zajištění i další profesionálové zaměstnávaní státem či 
samosprávami, tj. asistenti pedagoga ve školách a romští terénní sociální pracovníci v 
obcích. 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, zřízena usnesením vlády ze dne 
17. září 1997 č. 581, o zřízení Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity 
(původní název), je poradní, iniciativní a koordinační orgán víády pro otázky spojené 
s postavením Romů v české společnosti. Předsedou Rady je člen vlády, členy jsou: 
zmocněnec vlády ČR pro lidská práva, náměstci dvanácti ministrů a čtrnáct zástupců 
romských komunit, z každého kraje jeden. Kancelář Rady je zřízena při Úřadu vlády ČR. 

Rada vlády ČR pro národnostní menšiny 
Rada vlády ČR pro národnostní menšiny byla zřízena v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb., o 
právech příslušníků národnostních menšin. Členy této Rady jsou vedle zástupců orgánů veřejné správy 
zástupci jedenácti národnostních menšin. Romové mají v této Radě tři zástupce. 

Rada vlády ČR pro národnostní menšiny iniciovala přijetí „Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se 
stanoví podmínky a způsob poskytování dotaci ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity". Toto nařízení se týká podpory uchování, 
rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin, rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin (mj. vydávání národnostního tisku), vzdělávání v jazycích národnostních menšin, 
multikulturní výchovy a podpory integrace romských komunit. Ve vztahu k Romům jde i o podporu 
programu vyrovnávání podmínek romských komunit v oblasti vzdělávací a sociální, s důrazem na 
zamezování společenského vylučováni příslušníků romských komunit a zajištění spoluúčasti Romů při 
zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti prostřed-
nictvím poznávání historie a tradic romské kultury a zlepšování komunikace mezi příslušníky romských 
komunit a majoritní společností. 

Vláda každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na integraci romských komunit. 
[11].Podle zpětných informací získaných z terénu ale nejsou finanční prostředky vždy 
adekvátně zacílené a neřeší zatím problém integrace sociálně vyloučených romských 
komunit systémově. Podle vyhodnocení některých programů, které provedl kolektiv 
autorů ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí - Výzkumné centrum Brno - je 
malá efektivita zapříčiněna mj. tím, že vládní politika v konkrétních opatřeních 
upřednostňuje integrační snahy založené na národnostním hledisku před inkluzívními 
intervencemi založenými na hledisku sociálním.[12] 

Rok 2004 Rok 2005 
Kapitoly státního rozpočtu (v tis. Kč) návrh 

(v tis. Kč) 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 



Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity 16 245 34 185 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity 
Program podpory romských žáků středních škol [13j 

14 700 

0 

14 700 

10 000 
Ministerstvo kultury 
Program podpory projektů příslušníků romské komunity 2 000 2 000 
Ministerstvo vnitra 5 000 5 000 
Všeobecná pokladní správa 
Koordinátoři romských poradců na krajských úřadech 
Předcházeni sociálního vyloučeni v romských komunitách 
a odstraňování jeho důsledků 
Podpora projektů integrace romské komunity 

5 000 
30 000 

20 000* 

5 000 
30 000 

10 000 
CELKEM 92 945 110 885 

Evropská unie 
Protože problematika postaveni etnických menšin není přímo v kompetenci Evropských 

společenství ani Evropské unie, neexistuji v rámci struktury EU orgány, které by se soustředily na 
problém postavení Romů. Nicméně s rozšiřováním EU se romská problematika dostává stále více 
do zorného úhlu činnosti orgánů EU. Evropská komise, všeobecné ředitelství pro zaměstnanost a sociální 
otázky, kam spadá antidiskriminační politika, uhradilo z prostředků Akčního programu Společenství pro boj 
s diskriminací a z Akčního programu boje proti sociálnímu vyloučení zpracováni již v úvodu citované 
Zprávy o Romech v rozšířené Evropské unii. Politické rámce, v nichž se o romských problémech v EU 
pojednává, shrnuje 3. část citované zprávy. Vedle politik boje s diskriminací jsou to úsek sociálni inkluze a 
exkluze, evropské strategie zaměstnanosti a Evropských strukturálních fondů. [ 14 ] 

Jeden z aspektu postavení Romů - projevy rasismu a xenofobie namířené vůči nim - spadají do 
sféry aktivit agentury EU - Evropského střediska pro sledování projevů rasismu a xenofobie se sídlem ve 
Vídni (EUMC). [15] Středisko vydává mj. výroční zprávy o situaci v EU z hlediska rasismu a xenofobie. 
Zpráva za rok 2004 zahrne již i situaci v nových členských zemích. (Zpráva za rok 2003/2004, co se 
nových členských zemí týče, obsahuje jen stručnou informaci o vzdělávání menšin. ) [16] 

Komise rovněž spolupracuje při tvorbě politik a opatření se „střechovými evropskými nevládními 
organizacemi" - což je v dané oblasti zejména European Roma Information Office (ERIO)fl 7] (založena 
v roce 2003, se sídlem v Bruselu). Významnou roli odborného konzultanta má European Roma Rights 
Centre (ERRC)flSJ se sídlem v Budapešti. 

Z j iného úhlu se dotkla postavení Romů i činnost nově ustavené sítě nezávislých expertů, kteří se zabývají 
problematikou lidských práv. Experti ve Zprávě o situaci základních práv v Evropské unii v roce 2003 
navrhli, aby Evropská komise zvážila vydání „směrnice o integraci Romů" na základě „antidiskriminačniho" 
ČI. 13 Smlouvy o založení ES. [19 ] Návrh sice vzbuzuje právní i j iné pochyby, odráží ale skutečnost, že 
také z pohledu lidských práv považují experti situaci Romů v Evropě za velmi špatnou. 

3. Romové v klíčových oblastech života 

3.1. Vzdělávání a kvalifikace 
Romské děti a mládež dnes dosahují vyššího vzdělání, než jejich rodiče a prarodiče. To dokládá i 

skutečnost, že přibývá romských žáků středních a vyšších škol a Romy studujících na vysokých školách 
lze již počítat na desítky. Bohužel dosud mnoho romských děti chodilo do zvláštních škol a po jejích 
ukončení nezískávaly žádnou další kvalifikaci. Bylo tomu tak přesto, že pro absolventy zvláštních škol byly 
v ČR odborná učiliště umožňující vyučení v cca 60 učebních oborech a mohli rovněž studovat na jakékoli 
vybrané střední škole, splnili-li požadavky přijímacího řízení. Bohužel však mnozí romští absolventi 
zvláštních škol nevyužívali státem nabízené možnosti dalšího vzdělávání, a velká část z těch, kteří do 
odborných učilišť nastoupili, tyto posléze nedokonči. 

Konstatování, že mnoho romských dětí chodilo do zvláštních škol a po jejich 
ukončení nezískávalo na trhu práce uplatnitelnou kvalifikaci, nelze doložit přesnými 
statistickými daty (viz také dále). Romské komunity jsou, pokud jde o vztah ke vzdělání, 
nesourodé a všechny děti tohoto etnika nevyžadují stejný přístup. Existují i děti 
nevyžadující speciální vzdělávací programy, jejichž rodiče pracují a žijí obdobně, jako 



většina příslušníků majority. Jedná se o romskou elitu, často vysokoškolsky vzdělané 
občany, podnikatele, profesio-nální hudebníky apod. 

Popisované problémy se týkají především dětí Romů, vyžadujících špeciálni 
vzdělávací péči, případně zásadní preventivně výchovná opatření. Jedná se o rodiny 
chronicky nezaměstnaných občanů s nízkou kvalifikaci, chybějícímí pracovními návyky, 
silnou sociální patologii, závislostí na sociálních dávkách apod., což popisuje další text 
materiálu. 

Přesnější indikátory jsou k dispozici pouze o počtu romských žáků středních škol 
(na základě dotačního programu podpora romských žáků středních škol, 
administrovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) a o počtu žáků 
přípravných tříd, kteří začínají svou školní dráhu v základních školách. I z těchto dílčích 
dat však můžeme čerpat jistý optimismus: „Na konci osmdesátých let po plošně 
uplatněných opatřeních navštěvovalo střední školy v tehdejší CSR cca třicet romských 
dětí. V rámci programu podpory romských žáků středních škol je dnes počet studujících 
žáků vyšší než 1 400."[20] 
Šetřením znalostí pracovníků obcí pověřených výkonem státní správy (2003) bylo zjištěno, že mezi 51 691 
dospělými příslušníky romských komunit jejichž vzdělání a kvalifikaci si tito pracovníci troufli odhadnout, 
jich bylo pravděpodobně absolventy zvláštních škol, případně nedokončilo základní školu v posledním 
ročníku 31 240, tj. 60% případů, ukončenou základní školu mělo 14 986, tj. 29%, vyučených bylo 4 776, tj. 
9,3% a střední nebo vyšší školu má ukončenu 689 tj. 1,3% [21 ] . 

Jednou z hlavních příčin mnoha potíží, které mají mnozí příslušníci romských komunit v České republice, 
je vedle předsudků majoritní společnosti, jejich nedostatečné formální vzdělání a nízká, či žádná 
kvalifikace v profesích uplatnitelných na trhu práce. V nejstarší generaci najdeme dosud ojediněle 
pologramotné, střední generace má většinou základní vzdělání ze zvláštní školy nebo neukončené 
vzdělání ze základní školy. Pokud jsou příslušníci romských komunit vyučeni, jedná se většinou o profese, 
na které se bylo možné vyučit po ukončení zvláštní školy, respektive i po základní škole ukončené 
v nižším ročníku či dokončené se špatným prospěchem. Tyto profese jsou dnes na trhu práce málo 
žádané, pracovníci jsou většinou nahrazováni mechanizací. Nedostatečné vzdělání komplikuje však 
mnohým příslušníkům romských komunit život i v dalších oblastech. Znesnadněná orientace na pracovním 
trhu a obtížná možnost uplatnění na něm je jenom jednou z nich. Většina příslušníků romských komunit 
nemotivuje své děti ke vzdělávání, pokud si vůbec přejí, aby jejich děti získaly vyšší vzdělání, nedovedou 
jim s učením pomoci. 

Většina romských dětí nastupovala do základních škol, pouze děti u kterých byla předškolním zařízením 
navržena zvláštní škola, mohly být po splnění všech požadavků rovnou zapsány do zvláštní školy. Dítě 
mohlo být zařazeno do zvláštní školy na návrh školy, po doporučení pedagogicko-psychologickou 
poradnou a s písemným souhlasem rodičů či zákonných zástupců. Důvodem přeřazení romského dítěte 
ze základní do zvláštní školy nebyla jeho romská národnost, ale jazykový handicap, odlišná dynamika 
osobnostního vývoje, jiná hierarchie hodnot a sociokulturnl odlišnost jeho rodiny, které jsou závažnou 
překážkou pro jeho další vzdělávání. Významnou roli hrála skutečnost, že prostředí zvláštních škol je 
známé generaci rodičů, kteří tak mnohdy automaticky směřovali dítě do stejné školy, kterou prošli sami, 
případně sami žádali o jeho přeřazení do zvláštní školy.. 

Prvním krokem ke snížení negativních dopadů sociokulturni odlišnosti na romské děti byla změna 
způsobu diagnostiky celkové úrovně nadání dítěte a jejt struktury. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy provedlo analýzu všech testů používaných v p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k ý c h 
po radnách pro r o z h o d o v á n í o přeřazení dítěte do zvláštní školy a následně nechalo zpracovat českou 
revizi celosvětově nejužívanéjšího testu WISC-III-UK. Tento test byl lokalizován na české jazykové a 
kulturní prostředí a standardizován na vzorku. Při přeřazování se postupovalo především s ohledem 
na zájem dítěte a v součinnosti zvláštni a základní školy a pedagogicko-psychologické poradny, která 
v případě potřeby vypracovala dítěti individuální studijní plán. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo celou řadu pokynů, jež měly umožnit žákům ze 
zvláštních škol získat úplné základní vzdělání. V roce 1996 vydalo' pokyn[22] k doplnění vzdělání 
poskytovaného základní školou pro absolventy zvláštních škol. Podle tohoto pokynu si mohou doplnit 
vzdělání žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku zvláštní nebo 
základní školy, což např. umožní žákům praktických škol přeřazení do učebního oboru odborného učiliště. 
Dále vydalo metodický pokyn[23] k zajištění přeřazování úspěšných žáků zvláštních škol do základních 
škol. 

Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. , [24] který nabývá účinnosti k 1. lednu 2005, již nepočítá s další 



existencí zvláštních škol. Budou nahrazeny základními školami se speci f ickým vzdě lávacím programem. 
K nápravě současného stavu však nestačí pouze zrušení zvláštních škol. Legislat ivní změna je sice 
žádoucí, ale sama o sobě nezaručí, že se vyhlídky romských dět i na dosažení jej ich schopnostem 
odpovídajícího vzdělání zásadně změní. K překonání sociokulturního handicapu potřebují tyto děti cí lenou 
asistenci. Ideální formou takovéto cí lené asistence v předškolním věku by byla pravidelná docházka do 
mateřské školy od tři do šesti let. Vzh ledem k tomu, že většina matek romských dětí je nezaměstnaná a 
tedy v domácnost i , a také proto, že mateřské školy nejsou bezplatné, většina romských rodin své děti do 
mateřských škol nezapisuje. Náhradní formou cí lené asistence je vytváření př ípravných tříd pro děti ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí (dále jen „přípravné třídy") a využívání vychovate lů - asistentů 
učitele (dříve označovaných jako „romští pedagogičtí asistenti"). V roce 2000 vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy metodický p o k y n [ 2 5 ] ke zř izování přípravných tříd pro děti se sociálním 
znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele. (Podle nového školského zákona 
asistenta pedagoga). 

Přípravné třídy 
Ve snaze čelit neblahému vývoji, kdy velká část romských dětí byla vzdělávána 
ve zvláštních školách, vznikají s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. V roce 2003 jich 
bylo v České republice 137 a v nich se na vstup do školy připravovalo 1 824 převážně 
romských dětí, v roce 2004 bylo přípravných tříd 126 a v nich se připravovalo 1 779 dětí. 
Vzhledem k tomu, že dle demografických údajů (odvozených ze sčítání lidu domů a bytů 
1991) tvoří romské děti ve věku 5 - 6 let 3,7% romské populace, tak při velikosti této 
populace 180 000 až 200 000, zjišťujeme, že oněch 1 824 dětí je 39% z celkového 
předpokládaného počtu těchto romských dětí. 

Cílem práce učitelů v přípravných třídách je připravit děti ze soc ioku l tu rněznevýhodňu j íc ího prostředí k 
bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od prvního ročníku základní školy a předcházet tak 
u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jej ich dalšího 
vzděláváni a tím i jej ich perspektivy v dalším životě. Cíle se dosahuje up la tňováním nejrůznějších 
výchovně vzdělávacích prostředků. Zák ladem je organizovaná činnost dětí - různé hry, rozhovory, 
vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti i výuka podobná té školní. Těžiště práce je v 
jazykové a komunikat ivní výchově, rozvoji matematických představ a v rozvoji poznáni . V přípravné třídě 
se rovněž procvičují zručnost i a praktické dovedností děti. Motivující je pro tyto děti výtvarná, tělesná a 
hudební a výchova. Přípravná třída se zřizuje dle ustanoveni § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a j iném vzdělávání (školský zákon), pokud je př ihlášeno alespoň 
sedm dětí. 

V roce 2003 byl Fakultou humani tních studií Univerzity Karlovy z podnětu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy proveden Monitoring efektivity přípravných ročníků..[26] Monitor ing využi l jak kvantitativních, 
tak kvalitativních metod šetření. Dotazníky pro kvantitativní šetření byly zaslány do všech 103 škol (11 
mateřských škol, 65 základních škol a 27 zvláštních škol), ve kterých byly př ípravné ročníky zřízeny. 
Kvalitativní šetření bylo provedeno jednak analýzou třídních výkazů ve čtyřech zák ladních školách a 
řízenými rozhovory s odpovědným zástupcem a učitelem přípravného ročníku vždy ve třech až čtyřech 
školách ze tři regionů. 

Efektivita přípravných ročníků byla šetřena za čtyři školní roky - 1999/2000. 2000/2001, 2001/2002 a 
2002/2003. V těchto letech navštěvovalo přípravné ročníky při základních školách ce lkem 1 993 žáků, ze 
kterých postoupilo do prvního ročníku základní školy 1 779 žáků, zat ímco jen 64 žáků postoupi lo do 
prvního ročníků zvláštní školy (zbývající žáci pokračoval i dále druhý rok v př ípravném ročníku). Do 
přípravných ročníků při zvláštních školách chodi lo ve sledovaných letech 1 315 dětí, z nich postoupi lo do 
prvního ročníku základní školy 645 dětí a do prvního ročníků zvláštní školy 251 dětí, ostatní pokračovaly 
v přípravné třídě. Do přípravných ročníků při mateřských školách chodilo ve s ledovaných letech 360 dětí, 
z nich postoupilo do prvního ročníku základní školy 329 a do prvního ročníku zvláštní školy 10 dětí. 
Považujeme-l i za úspěch to, že děti po přípravné třídě pokračuj i v první třídě základní školy, pak můžeme 
shrnout, že přípravné třídy při základních školách byly úspěšné v 89%, přípravné třídy při zvláštních 
školách byly úspěšné jen v 49% a přípravné třídy pří mateřských školách v 92%. Úspěšnost mateřských 
škol možno připsat tomu, že učitelky mateřských škol jsou nejlépe připraveny na práci s dětmi této věkové 
kategorie (ale je třeba vzít v úvahu, že počet dětí byl malý). Neúspěšnost zvláštních škol pak j istě souvisí 
i s tím, že rodiče projevil i přáni, aby dítě navštěvovalo nadále školu, kde si j iž zvyklo. Závěry Monitor ingu 
efektivity přípravných ročníků jsou jednoznačné: 

• romské děti mají specifické problémy ve škole 
• přípravné ročníky jsou efektivní 



• absolventům přípravných ročníků se ve škole daří lépe 
• zřizování přípravných ročníků při zvláštních školách je nevhodné 
• přípravné ročníky nejsou zřizovány v dostatečném množství. 

Upřednostňování přípravných tříd před docházkou do mateřské školy rodiči romských 
žáků bylo dáno i bezplatností přípravné třídy. Lze proto uvítat zavedení bezplatného 
posledního ročníku mateřské školy pro všechny děti, které jistě přivede další část 
romských dětí do předškolní přípravy. Toto opatření představuje i žádoucí první krok ke 
změně, tj. upřednostnění standardních vzdělávacích možností." 
Nelze dále opominout i jednu z nevýhod přípravných tříd, kterou je skutečnost, že je-li 
žák do této třídy zařazen po odložení školní docházky (což je většina případů), měl by 
školní docházku dokončit až po dosažení věku 15 let, kdy mu již skončí povinná školní 
docházka. V mnoha případech dochází k tomu, že dnem patnáctých narozenin žák 
přestane do školy docházet a základní vzdělání nedokončí. 

Asistenti pedagoga 
Další formou pomoci romským dětem při překonávání školních problémů je umisťování asistentů 
pedagoga (dříve romský pedagogický asistent, později název vychovatel - asistent učitele)) do školských 
zařízení s větším zastoupením romských žáků, respektive chovanců. V roce 2003 bylo sledováno ve 
školských zařízeních - především v přípravných a prvních třídách základních a zvláštních škol celkem 227 
asistentů pedagoga (38 mužů a 189 žen)[27J. V roce 2003 pracovalo ve školách a školských zařízeních 
celkem 366 asistentů pedagoga, v roce 2004 pak 332 asistentů pedagoga. 

Asistenti pedagoga jsou vybíráni z úspěšných absolventů základních škol, starších osmnácti let, 
netrestaných a po absolvování osmdesátihodinového kursu pedagogického minima mohou nastoupit do 
konkrétní třídy. Praxí se jejich výkon ve třídě zlepšuje a je potěšitelné, že 71 z nich ve škole působí již 
pátým rokem a 58 čtvrtým rokem. V poslední době díky zvyšování počtu romských absolventů středních 
škol jsou při výběru upřednostňováni středoškoláci[28J. Za přednost se považuje, ovládá-li asistent 
romský jazyk (není podmínkou), který využije při komunikaci s některými dětmi, jejich rodiči a především 
staršími příbuznými dětí. 

Asistent pedagoga je přítomen vyučováni, pomáhá učiteli s individuální výukou, zajišťuje dětem kvalitní 
trávení volného času o přestávkách i po vyučování, dohlíží na vypracovávání domácích úloh, děti doučuje 
a komunikuje s jejich rodinami. Jeho role je ve třídách s větším počtem dětí ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí nezastupitelná. V posledních třech letech pracují dva asistenti v dětských 
domovech a dva v učilištích s převahou romských učňů. 

Podpora romských žáků středních a vysokých škol 
Od roku 2000 jsou (z iniciativy Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity) středním školám pro jejich 
romské žáky poskytovány zvláštní dotace na úhradu některých nákladů spojených se studiem. Z těchto 
dotací je žákům možno uhradit školné, ubytování ve školním internátu, stravování ve školní jídelně, školní 
a ochranné pomůcky. Od roku 2003 administruje program „Podpora romských žáků středních škol" 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jestli v roce 1989 studovalo na všech středních školách v České republice jen 30 romských žáků, [29] jen 
o dotaci svého studia na těchto školách prostřednictvím škol požádalo v roce 2003 již 1 441 žáků[30] . Lze 
ale předpokládat, že skutečný počet romských studentů je ještě o něco vyšší. I když jsou tato absolutní 
čísla povzbudivá, znamenají jen tolik, že z přibližně 25 000 romských mladistvých ve středoškolském věku 
jich studuje střední školy 1 441, tedy jen 5,8%, oproti dětem majority, ze kterých dnes studuje střední školy 
49,2%. 

Pro školní rok 2005/2006 je připraven program podpory i pro romské vysokoškolské studenty, jde ale o 
podporu v rámci programu „vyrovnávání příležitosti přístupu ke studiu uchazečů z různě znevýhodněných 
skupin", který má širší cílovou skupinu. Studenti- Romové jsou pouze jednou z podporovaných skupin. 
Dosud mohli někteří z nich čerpat podporu z Nadace pro rozvoj občanské společnosti, ta však program 
podpory romských studentů ukončuje. 



3.2. Kultura a rozvoj jazyka 
Situace Romů v kulturní oblasti doznala v posledních letech rozvoje a je srovnatelná se situací ostatních 
národnostních menšin. [31] Romové mají přístup do veřejnoprávních médií: vysílání rozhlasu - pořady O 
Roma vakeren v ČRo. Česká televize se v roce 2003 omezila pouze na příležitostné pořady o Romech a 
pro Romy v souvislosti s některými významnějšími kulturními událostmi - festival Khamoro ap. V České 
televizi pracují tři Romové, které mohou občané vídat na obrazovce. Vysílá také internetové Rádio Rota 
International provozované sdružením Dženo, které je podporováno Ministerstvem kultury v rámci 
dotačního programu na podporu integrace příslušníků romské komunity. 

Romsko česky vycházel s podporou Ministerstva kultury v roce 2003 romský periodický tisk - tituly Amaro 
gendalos, vydavatel Sdruženi Dženo v nákladu 3 000 výtisků, v roce 2004 nebyl podpořen, Romano 
hangos, vydavatel Společenství Romů na Moravě v nákladu 3 600 výtisků, Romano vodi, vydavatel 
občanské sdruženi Romea, náklad 3 000 výtisků a Kereka, vydavatel Demokratická aliance Romů v ČR 
v nákladu 4 700 výtisků. Všechny tiskoviny vycházely s podporou Ministerstva kultury v roce 2003 ve výši 
5 142 tis. Kč. 

Pozornost si zaslouží i webové stránky www.romea.cz a www.dzeno.cz, které nejen pedagogickým 
pracovníků, ale i pracovníkům pomáhajících profesí poskytují dostatek informaci o kultuře, aktuálním dění 
apod. Podobný cíl sleduje i periodikum Romano džaniben, které má velký význam pro uchování a 
presentaci romské kultury. 

Většina romských občanských sdružení se alespoň částečně věnuje rozvoji romské kultury, provozuje 
hudební, taneční a pěvecké a divadelní soubory, pořádá výstavky fotografii a kreseb, podílí se účastí 
svých členů na festivalech romské kultury. K nejvýznamnějšlm festivalům patří Romská píseň, kterou již 
po desáté uspořádala v roce 2004 Demokratická aliance Romů v Rožnově pod Radhoštěm, Karvinský 
romský festival pořádaný již po páté občanským sdružením Romů Severní Moravy a Jablonecký festival 
romské kultury, hudby a tance. 

Situace v užívání romského jazyka je považována romskými aktivisty za alarmující. Většina příslušníků 
romských komunit již v důsledku minulých zásahů státu do vývoje těchto komunit (před rokem 1990) 
romský jazyk neovládá dobře, nejmladší generace pak často vůbec. Tuto situaci potvrdili i pracovníci 
pověřených obcí. V dotaznících vypověděli o jazykové situaci 77 571 příslušníků romských komunit a o 
těchto uvedli, že v domácnosti užívá romštinu 42 549 osob, tedy jen 55%. (Ke zpřesnění poznání bylo 
třeba uskutečnit kvalitativní výzkum.) 

Romský jazyk se učí jen na dvou středních školách a na třech vysokých školách. Odborně se romským 
jazykem zabývá Ústav romistiky katedry jazyků Asie a Afriky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Je sice 
vydána učebnice romského jazyka a romsko - český slovník, oboje určeno pro dospělé zájemce, není 
však dosud vypracována metodika výuky a nejsou zpracovány učebnice pro děti (s výj imkou slabikáře a 
početnice pro nejmenšl). Pokud je romský jazyk vyučován na pedagogických fakultách (Praha, Ústí nad 
Labem), je jako nepovinný předmět pro studenty speciální pedagogiky. 

3.3. Zaměstnanost a sociální situace 
Zaměstnanost 
Vysoká nezaměstnanost příslušníků romských komunit má více příčin. Většina z nich má nízkou nebo 
dokonce žádnou kvalifikaci. Častý je špatný zdravotní stav a z něho vyplývající změněná pracovní 
schopnost (9,2% částečně invalidních). Někteří příslušníci romských komunit mají špatnou pracovní 
morálku a zaměstnavatel, který s nimi má tuto zkušenost, nechce napříště zaměstnávat ani j iné romské 
pracovníky. Příslušníci romských komunit se chovají ekonomicky a odmítají pracovat za plat nižší nebo jen 
málo převyšující sociální dávky. Navíc nikdo neuhlídá, zda si k sociálním dávkám načerno nepřivydělávají. 

Zaměstnavatelé však nemají zájem o romské pracovníky i proto, že mohou (nelegálně) najímat levnější 
zaměstnance z řad cizinců bez pracovního povolení, nebo (legálně) ze zaměstnanců zprostředko-
vatelských firem. Mnozí zaměstnavatelé však nezaměstnají příslušníka romské komunity pro vlastní 
předsudky vůči Romům (anticikánismus) a z rasově diskriminačních důvodů. 

Autorský kolektiv Jan Winkler, Tomáš Sirovátka, Miroslava Rakoczyová, Ivana Šimíková a Milada 
Horáková zpracoval pro Radu vlády ČR pro záležitosti romské komunity Analýzu potřeb integrace Romů 
na českém trhu práce.[32] V analýze autoři postihují specifický charakter nezaměstnanosti Romů. Je to 
především vysoká míra jejich nezaměstnanosti. Pouze 26% ekonomicky aktivní romské populace nemá 
dosud s nezaměstnaností zkušenost, dalších 35% trpí opakovanou nezaměstnaností ale celých 39% je 
opakovaně a dlouhodobě nezaměstnaných. Podle Analýzy je charakteristickým rysem nezaměstnanosti 
Romů dlouhodobost (déle než 1 rok). Dlouhodobě je nezaměstnaných asi 75% ze všech nezaměstnaných 
Romů, z toho přibližně 30% je bez zaměstnánf déle než 4 roky. Když uvážíme, že přibližně 45% 
nezaměstnaných Romů je nezaměstnaných opakovaně, můžeme konstatovat, že pro většinu Romů 
v produktivním věku je nezaměstnanost dominantní sociální problém, při němž ztrácejí zbytky kvalifikace, 

http://www.romea.cz
http://www.dzeno.cz


vzniká a upevňuje se kultura chudoby. Podle Analýzy je nezaměstnanost Romů výrazné vyšší v některých 
lokalitách (Mostecko, severní Čechy, Ostravsko). Zde vznikají vyloučené enklávy a ghetta s vysokou 
koncentrací romského obyvatelstva postižené průmyslovým úpadkem. 

Příčiny marginálního postaveni Romů na pracovním trhu autoři nacházejí jednak v jejich nízké kvalifikaci, 
jednak ve v minulosti vzniklých oblastech s průmyslem, který využíval tuto nízce kvalif ikovanou pracovní 
sílu, a který byl postižen úpadkem. Faktorem zhoršujícím pracovní pozice Romů na trhu práce jsou 
projevy diskriminace, které se opírají o předsudky a stereotypy o odlišných způsobech pracovního a 
sociálního chování romského etnika jako celku. Současné výzkumy [33 ] identifikují a popisují významnou 
účast Romů na formálním i neformálním trhu práce. Upozorňují, že z Romů, kteří se deklaruj i jako 
nezaměstnaní, asi 15% pracovalo v posledním měsíci před dotazováním v neformální ekonomice, 
a dalších asi 5% ve stejném období pracovalo v neziskových organizacích. 

Romové tvoří podle autorů na trhu práce skupinu s nízkými vyhlídkami na získání zaměstnání. Podle 
citovaných statistik Správy služeb zaměstnanost i je míra zaměstnatelnosti nekvalif ikované osoby přibližně 
5x nižší než nezaměstnaného vysokoškoláka. V procesech tržní transformace a modernizace ekonomik 
zanikají nekvalifikovaná a méně kvalifikovaná pracovní místa. Nízká úroveň kvalifikace Romů, z nichž 
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někteří nemají ani dokončené základní školní vzdělání, zůstává jejich základním handicapem na trzích 
práce. 

Míra nezaměstnanosti Romů podle vzdělání (v procentech) 

Neúplné 
základní a bez 
vzdělání 

Základní Neúplné 
střední 

Střední a 
vyšší 

Celkem 

Česká republika 75.7 55.6 33.8 . 10.3 46.3 

Madársko 78.7 57.0 41.5 39.1 56.5 

Rumunsko 82.7 76.6 66.9 63.6 76.9 

Bulharsko 89.5 80.9 73.7 53.3 80.0 

Slovensko 94.1 87.6 85.0 56.1 84.8 

Převzato: UNDP 2000/2001 

Ani v nejmladší generaci Romů, která vstoupila na trhy práce už v prostředí tržní 
ekonomiky, nedošlo zatím k pozitivnímu posunu v jejich vzdelanostní úrovní a 
kvalifikační struktuře v porovnání s předchozími generacemi. 

V České republice má podle výběrových šetření pracovních sil nekvalif ikovaná pracovní síla 
(většinové společnosti) specifickou míru nezaměstnanosti přes 20%, vyučení ji mají jen 8%, a vyšší 
vzdělanostní kategorie ještě nižší (2-6%). Míry nezaměstnanosti, u Romů v odpovídajících vzdělanostních 
kategoriích proti příslušníkům majority, jsou stále až pětinásobně vyšší, bez velkých rozdílů podle 
vzdělání. Diskriminace v přístupu k zaměstnání je podle Romů samotných vážným problémem pro většinu 
z n ich. [35] Za vážný problém dotýkající se domácnosti respondenta považuje diskriminaci v přístupu 
k zaměstnáni 58% českých Romů, 18% ji považuje za problém, byť méně významný[36 ] , (Viz následující 
tabulka: Které jsou podle Romů hlavní důvody jejich potíží při hledání zaměstnání?) 

Tabulka: Které jsou podle Romů hlavní důvody jejich potíží při hledání 
zaměstnání? 

Moje etnická příslušnost 80,4% 

Nedostatečná kvalifikace 65,9% 



Celková ekonomická recese v zemi 53,3% 

Nedostatek štěstí 39,2% 

Můj špatný zdravotní stav 9,1% 

Můj věk 19,8% 

Mé pohlaví/rod 8,1% 

Převzato: UNDP 2000/2001 

Autoři považují za příznačné, že ačkoliv největším handicapem Romů na trhu práce je vedle diskriminace 
na základě etnické příslušnosti jejich nedostatečná kvalifikace, jen málo z nich se účastní programů 
pracovní přípravy a preferovány jsou ve vztahu k nim zejména programy veřejně prospěšných prací. 
Ačkoliv velká část Romů je nezaměstnaná nebo už nezaměstnanost zažila, jen 7 až 12% Romů ve věku 
do 55 let, se zúčastnilo programů aktivní politiky zaměstnanosti. Potenciálně rozhodující formou podpory 
šancí Romů na trhu práce je ovšem podpora jejich zaměstnatelnosti, tedy pracovní příprava a 
rekvalifikace, upozorňuje Analýza. Problémem je do určité míry dostupnost programů. V České republice 
jsou v oblasti profesních rekvalifikací preferovány především cílené rekvalifikace, tedy takové, kde je 
účastníkům předem dán příslib zaměstnavatele na zaměstnání . [37] Sami Romové nemají příliš zájem 
o programy rekvalifikaci v případě, že nemají jasnou perspektivu zaměstnání. 

Autoři poukazují na to, že nezaměstnanost má negativní dopad i na psychiku romských 
nezaměstnaných. Romští muži zakládali své sebevědomí na schopnosti uživit rodinu. Dnes, když k tomu 
nemají (legální) příležitost, často sahají k pololegálním či nelegálním činnostem. Rodiny dlouhodobě 
nezaměstnaných (déle než půl roku) jsou zcela závislé na příjmech ze sociálních dávek, zejména z dávek 
sociální péče, kterými se jejich příjmy dorovnávají do životního minima vypočteného pro domácnost. 
Přitom životní minimum je nastaveno na překlenuti krátkodobé nepříznivé životni situace způsobené 
dočasnou ztrátou zaměstnání a nepočítá s tlm, že nezaměstnanost může trvat několik let, či být 
permanentní. Z dávek sociální péče mohou rodiny uhradit nezbytné náklady na bydlení a stravování, 
Romské rodiny, které dlouhodobě žijí z příjmů rovnajících se životnímu minimu, se stávají chudými a jejich 
chudoba se časem dále prohlubuje. Jejich životní podmínky se postupně měn! ze standardních na 
substandardní, dochází k jejich materiální deprivaci, jsou pro chudobu vylučovány z obvyklého způsobu 
života a i bez sociokulturních specifik spějí k sociálnímu vyloučení. 

V závěru autoři konstatují, že současné politiky v oblasti vzdělávání, proti-diskriminační 
opatření, opatření v oblasti politiky trhu práce a podpora pro zvýšení účasti Romů 
samotných na veřejné politice nejsou dostatečně důrazné. Příčinou tohoto stavu je 
patrně ta skutečnost, že potřebná opatření nemají příliš velkou legitimitu a podporu na 
straně majoritní společnosti. 
Postavení příslušníků romských komunit na trhu práce zjišťoval také reprezentativní Výzkum 
interetnických vztahů, který letech 2001 a 2002 realizoval tým pracovníků Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně. [38] .V následující tabulce je možno porovnat zaměstnanost členů romské 
minority se zaměstnanost i členů majority žijících v jejich bezprostředním sousedství. 

Sociální postavení příslušníků romských komunit a příslušníků majority v sousedství 

romská minorita majorita 
muži ženy celkem muži ženy celkem 

zaměstnaní 44,3 19,1 32,3 63,7 50,3 56,8 

nezaměstnaní 30,0 23,2 26,6 7,4 6,0 6,7 

ekonomicky neaktivní 2,6 36,7 19,8 8,8 17,9 13,6 

důchodci 11,8 14,2 13,1 19,0 24,9 21,9 

neodpověděli 11,3 6,8 8,2 1,1 1,2 1,1 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Převzato: Výzkum interetnických vztahů. 2002 

Z tabulky je patrno, že podii romských nezaměstnaných ve s l e d o v a n é s k u p i n ě j e v ý r a z n ě 
v y š š í , n e ž n e r o m s k ý c h . K n e z a m ě s t n a n ý m m ů ž e m e p ř i p o č í s t e k o n o m i c k y neaktivní 
a pravděpodobně i všechny, kteří neodpověděli, a tak dostaneme 54,6% nezaměstnaných příslušníků 
romských komunit. Odpočítáme-li od základu důchodce (podobně jako nebyly započítány osoby do 
dvaceti let), a započteme mladé dospělé ve věku 1 8 - 2 0 let, dostaneme se k sedmdesáti procentní 



nezaměstnanosti, jak jí odhadují pracovníci úřadů práce. Ale i bez těchto úprav byla nezaměstnanost 
romských dospělých čtyřikrát vyšší, než nezaměstnanost jejich sousedů z majority. 

Výzkum dále sledoval socioekonomický status podle současného či minulého postavení v zaměstnání. 
Zatímco mezi romskými respondenty nalezl jen 0,1% těch, kteří své postavení označili jako vyšší 
odborník, v majoritě to byly více jak 2%, tedy 20 krát více. Jako pomocný dělník označilo své 
socioekonomické postavení 29,3% romských respondentů oproti 5,2% respondentů z majority. Nikdy 
nebylo zaměstnáno 19,4% romských respondentů, ale jen 8,5% respondentů z majority. 

Tomu odpovídala i vzdělanostní a kvalifikační struktura romských respondentů. Neukončené základní 
vzdělání mělo 12,9%, ukončené 56,3%, vyučeno bylo 24,4% a vyšší vzdělání mělo 6,4% romských 
respondentů. Výzkum potvrdil, že nejsnáze získávají zaměstnáni romští muži se středoškolským a vyšším 
vzděláním, nejhůře pak ti s nedokončeným základním vzděláním. Mezi nezaměstnanými byl ovšem i 
vysoký počet těch, kteří kvalifikaci a vzdělání měli. Potvrdilo se tedy, že získaná kvalifikace není zárukou 
zaměstnanosti, pouze zvyšuje pravděpodobnost získání zaměstnání. 

Z faktorů ovlivňujících zaměstnanost se ukázala jako významná znalost češtiny. Romští 
zaměstnanci označili svou znalost češtiny jako dobrou v 84%, zatímco romští nezaměstnaní jen v 52%. 

Jeden z dotazů sledoval i diskriminaci příslušníků romských komunit na trhu práce. Celých 40% 
respondentů z majority předpokládalo, že jsou romští uchazeči na pracovním trhu diskriminováni. Podle 
výpovědí samotných příslušníků romského etnika se jen třetina z nich setkala na trhu práce s diskriminacf 
(39% mužů a 27% žen), proti tomu celá polovina romských respondentů odpověděla, že se s diskriminací 
na trhu práce osobně nesetkala. 

Překvapivým zjištěním výzkumu je, že 26% z dnes zaměstnaných romských respondentů nemá vůbec 
žádnou zkušenost s nezaměstnaností, na druhou stranu mezi nezaměstnanými romskými respondenty je 
75% dlouhodobě nezaměstnaných a 40% nezaměstnaných, kteří nepracují už více jak čtyři roky. 
V sousedské majoritní skupině dnes zaměstnaných dosud nemá zkušenosti s nezaměstnaností více jak 
60% respondentů. 

Výzkum tedy ukázal, že odhady pracovníků úřadů práce o 70% nezaměstnanost i příslušníků romských 
komunit jsou blízké pravdě. Rasová, národnostní, kulturní či jazyková diskriminace se na této situaci sice 
významně podílí, ale hlavní důvody romské nezaměstnanosti jsou v nízké kvalifikaci většiny příslušníků 
romských komunit a ve špatně nastaveném sociálním systému, který živitele vícedětných rodin nemotivuje 
k práci. Romská nezaměstnanost je nižší ve městech s nízkou nezaměstnaností všech obyvatel. Mezi 
ekonomicky činnými romskými pracovníky ve sledovaném vzorku byla téměř třetina těch, kteří dosud 
nepoznali nezaměstnanost. 

V roce 2003 uskutečnila nevládní organizace Poradna pro občanství, občanská a lidská práva šetření 
problému diskriminace na trhu práce, o kterém publikovala zprávu Hodnocení projevů diskriminace 
v přístupu k zaměstnání a v pracovněprávních vztazích z pohledu Úřadů p ráce [39 ] Ve zprávě je 
poukazováno na diskriminační tendence nebo názory zaměstnavatelů, kteří nedůvěřují lidem z romského 
etnika. (Zpochybňuje se vážný zájem Romů o práci a zaměstnavatelé často tvrdí, že rovněž jejich 
zákazníci a odběratelé služeb nemají důvěru k tomu, aby jejich zakázky zajišťovali Romové). Pracovníci 
úřadů práce sdělili, že diskriminačními důvody pro nepřijetí do zaměstnání jsou často rasová nebo etnická 
příslušnost. Zaměstnavatel diskriminační důvod sice otevřeně nesděluje, ale při výběru se j ím řídí. Mezi 
skrytými praktikami diskriminace příslušníků romských komunit úřady práce uvádějí požadavek na čistý 
rejstřík trestů, který je vyžadován i pro profese dělnické, což vede k nezaměstnanost i určité skupiny málo 
kvalifikovaných osob se záznamem v rejstříku trestů. 

Pro ilustraci diskriminačních praktik na trhu práce uvádíme zprávu ČTK z 31. března 2004: 

PRAHA, 31. března 2004 Pražský městský soud rozhodl, že drogistický koncern Rossmann se musl 
omluvit Romee Renátě Kotlářové za diskriminaci. Navíc jí má vyplatit 50.000 korun. Kotlářové se v 
chebské pobočce firmy ucházela o zaměstnání, tam se s ní ale odmítli bavit. 

Ředitel společnosti Rossmann Tomáš Babka se k případu nechtěl vyjádřit - potřebuje ho prý nejdříve 
konzultovat s f iremním právníkem. Tajemník Rady vlády pro záležitosti romské komunity Czeslaw 
Walek naopak rozhodnutí soudu uvítal. 

Žalobu na nadnárodní řetězec drogerií podala Kotlářové za pomoci pražské Poradny pro občanství, 
občanská a lidská práva. Poradna do inkriminované prodejny poslala svou členku, s níž uskutečnila 
pracovnice prodejny řádný přijímací pohovor. Zástupkyně poradny přitom nabízela stejnou kvalifikaci 
jako Kotlárová. Reakci personálu ženy nahrávaly diktafonem skrytým v kabelce. "Žalobkyni nebyla dána 
šance, jde o zásah do jejích osobnostních práv," uvedla soudkyně Dagmar Stamidisová. 

Kotlárová u soudu vypověděla, že měla delší dobu problémy s hledáním nového místa. Všude prý byla 
odmítána, zřejmě z etnických důvodů. Kontaktovala tedy nejprve romskou poradkyni, potom se 
seznámila sa zástupci poradny. V červnu loňského roku se přihlásila na inzerát z výlohy drogerie 



Rossmann v Chebu, kterým prodejna hledala prodavačku. Zástupkyně vedoucí provozovny jí však po 
několika minutách rozhovoru řekla, že místo je již obsazeno. Když se ptala na j iné pracovní příležitosti 
ve firmě, byla též odmítnuta. "(Zástupkyně vedoucí) mi ublížila, ponížila mě, byla jsem z toho 
nešťastná," řekla dnes u soudu Kotlárová. 

O stejné místo jako Kotlárová předstírala později zájem přibližně stejně stará Barbora Bukovská, členka 
poradny. I když personálu řekla, že není vyučená a nemá praxi v oboru, navíc má dvě děti, firma jí 
naznačila, že by práci získat mohla. Zástupkyně žalované nadnárodní společnosti se snažila soud 
přesvědčit, že žalobkyně neprokázala, že by byla odmítnuta kvůli svému etnickému původu. Hlavním 
důvodem odmítnutí byla podle ní ženina neprůbojnost, zájem o práci prý pouze předstírala. 

Bukovská byla podle žalované strany během pohovoru se zástupkyní společnosti podstatně 
průbojnějšl. Zástupkyně Rossmannu nyní zvažuje odvolání. Ředitel Babka řekl, že se k případu vyjádří 
ve čtvrtek po konzultacích s právníkem. Advokát Kotlářové upozornil, že odlišné jednání s oběma 
ženami bylo jasně prokázáno. "Rozhodující je, že žalobkyni vůbec nebylo umožněno, aby o sobě 
během pohovoru něco řekla," prohlásil před vynesením rozsudku. Firma podle něj nebyla schopna 
racionálně zdůvodnit, proč se k zájemkynim o práci chovala odlišně, což je podle něj důkaz 
diskriminace. 

"Tyto případy jsou z našeho pohledu velmi důležité, protože dosud není samostatný nediskriminační 
zákon, podle kterého by soudy mohly v soukromoprávních věcech rozhodovat," sdělila 
místopředsedkyně poradny Pavla Boučková. "Soudy případy diskriminace zatím rozhodují podle 
ustanovení o ochraně osobnosti v občanském zákoníku," uvedla Boučková. 

Podle tajemníka Romského demokratického kongresu Ivana Veselého je soudní řízení ve věci 
diskriminace Kotlářové pozitivní zprávou. "Je to průlom, že se soud těmito věcmi zabývá," řekl před 
soudním jednáním. Proces uvítal i tajemník Rady vlády pro záležitosti romské komunity Walek. "Diky 
bohu za to, že soud rozhodl, že šlo o diskriminaci. Víme, že se podobné případy stávají. Pak je potřeba 
více podobných soudů, aby se problém řešil," uvedl Walek, který připomněl i podobný případ z října 
loňského roku. Tehdy přiznal soud v Hradci Králové Romee Marcele Zupkové odškodné 200.000 korun 
za to, že ji firma Akyma odmítla zaměstnat v kuchyni. 

Pražské Poradně pro občanství, občanská a lidská práva se navíc tento měsíc podařilo vysoudit 50.000 
korun odškodného za rasovou diskriminaci pro j iného občana, Jana Kováče. V roce 2000 nebyl vpuštěn 
do karlovarské diskotéky Inferno se zdůvodněním, že ostraha má zakázáno vpouštět do podniku Romy. 
Nevládni organizace se zabývala i nedávným případem z ostravského baru Diablo, kam obsluha 
odmítla vpustit jednu Romku a dva Romy. Noční podnik se hájil tím, že večer byl určen pro uzavřenou 
společnost. Policie případ vyšetřovala jako rasově motivovaný přestupek, nyní se j im zabývá magistrát. 

iln.čtk 

Sociální situace 
Citovaný Výzkum interetnických vztahů[40] sledoval rovněž sociální situaci romských rodin, a to 
především na subjektivních pocitech a výpovědích respondentů. 

Podle výzkumu téměř polovina romských respondentů na otázku, jak vychází se svými současnými příjmy, 
odpověděla, že s obtížemi, 21% dokonce s velkými obtížemi. Toto je považováno za subjektivní znak 
chudoby. Respondenti z majority v sousedství se subjektivně za chudé považovali jen v 8% případů. 

Výzkum rovněž sledoval zadluženost romských domácností. Naprosto bez dluhů bylo 74% romských 
domácnosti, jejichž živitel byl zaměstnaný, proti tomu jen 39% romských domácností, jej ichž živitel byl 
nezaměstnaný. Velké dluhy mělo jen 4% zaměstnaných, zato více jak 15% nezaměstnaných. Skoro dvě 
třetiny romských domácností sí tedy půjčuje alespoň příležitostně peníze, tíživá zadluženost je však 
především u nezaměstnaných příslušníků romských komunit. Výzkum bohužel nesledoval, od koho sí 
respondenti peníze půjčuji a za jakých podmínek dluhy splácejí Bylo by jistě zajímavé zjistit, zda někteří 
z respondentů nejsou oběti lichvy. 

Výzkum dále sledoval závislost respondentů na sociálních dávkách. Tuto závislost přiznalo 50% romských 
respondentů, ale jen 16% respondentů z majority v sousedství. V romské populaci pak ani zaměstnanost 
neznamená nezávislost na sociálních dávkách. Téměř 17% romských zaměstnaných přiznalo, že pobírají 
k platu sociální dávky a dalších 10% na tuto otázku neodpovědělo. Z nezaměstnaných romských 
respondentů 81% přiznalo pobíráni sociálních dávek a téměř 7% neodpovědělo. 

Více než 80% romských respondentů, kteří pobírali sociální dávky uvedlo, že je pobírají déle než rok, 40% 
déle než tři roky. Při výzkumu byla zjištěna výrazná korelace mezi dosaženým vzděláním a pocitem 
chudoby a závislostí na sociálních dávkách. Respondenti s nižším vzděláním častěji pobírali sociální 
dávky a rovněž častěji hodnotili svou situaci jako chudobu. Na pocit chudoby nemělo vliv pohlaví 
respondenta a přítomnost děti v domácnosti, vyšší pocit chudoby byl zaznamenán pouze u rodin se čtyřmi 



a více dětmi. 

Z měst, ve kterých byl výzkum realizován, byla nejvyšší závislost romských respondentů na příjmu 
sociálních dávek zjištěna v Chomutově (téměř 70%), dále v Uherském Hradišti, Přerově a Ostravě, 
nejmenší závislost pak v Českém Krumlově (méně než 20%) a v Pardubicích. Znovu se tedy ukazuje, že 
závislost příslušníků romských komunit na sociálních dávkách je vysoká především tam, kde jsou vztahy 
mezi romskou komunitou a majoritou špatné, a kde je obecně vysoká nezaměstnanost. Naopak tam, kde 
jsou vztahy dobré, jsou i příslušníci romských komunit na sociálních dávkách méně závislí. 

Uvedená fakta by mohla svádět k interpretaci, že příslušníci romských komunit jsou majoritou odmítáni 
právě v místech, kde jsou častými konzumenty sociálních dávek. Proti tomu překvapivě svědčí situace 
v Přerově, kde jsou příslušníci romských komunit přijímáni relativně pozitivně, přitom jsou zde značně 
závislí na sociálních dávkách. K objasnění těchto rozporů by bylo třeba provést výzkum zasahující hlouběji 
do sociálně psychologických vztahů. 

Sociální situaci příslušníků romských komunit je věnována i Analýza sociálně ekonomické situace romské 
populace v České republice s návrhy na opatření (Socioklub 2003). [41 ] Analýza je zaměřena především 
na problém geneze současné sociální situace a na hledání metod změny této situace v žádoucím směru, 
tedy nikoli na deskripci, kterou zpracovatelé považovali za dostatečnou v jiných dokumentech. 

V průběhu roku 2003 byl v České republice zpracováván Národní plán boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení (viz také část sociální exkluze níže). Specifickou situací 
České republiky je skutečnost, že ve významném průmětu se hranice vymezující chudé 
až extrémně chudé obyvatelstvo shoduje s hranicí vymezující značnou část etnických 
Romů. Pro řešení chudoby a sociálního vyloučení je řešení problematiky sociálního 
vyloučení romských komunit proto velmi významné.[42]. 

Terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách 
Jedním z mála účinných postupů boje proti sociálnímu vyloučení příslušníků romských komunit je terénní 
sociální práce ve vyloučených romských lokalitách, která se rozvijí v posledních pěti letech. Program 
terénní sociální práce podporuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity prostřednictvím 
územních samospráv a terénní sociální práci uskutečňuje i řada nestátních neziskových organizací. Jeho 
cílem je přispět k přechodu od poskytování sociálních dávek k sociální pomoci s důrazem na práci s 
klienty přímo v romské komunitě. Program je realizován vyškolenými terénními sociálními pracovníky, kteří 
působí v nejohroženějších romských koncentracích. Cílem práce terénního sociálního pracovníka je 
analyzovat sociální situaci romské rodiny a vhodnými prostředky s využitím metod sociální práce přispět k 
odstranění nežádoucích faktorů bránících jejich integraci do společnosti. Práce terénních sociálních 
pracovníků se jeví přínosná také při poskytování pomoci a podpory rodičům v péči o děti v raném období. 
Úkolem pracovníků v této oblasti je podporovat kompetentnost rodičů dítěte při rozvíjení poznávacích, 
citových a sociálních schopností jejich dětí a poskytovat rodičům dítěte poradenskou pomoc zejména při 
rozhodování o zařazení dítěte do předškolního vzdělávání. Program je financován ze státního rozpočtu, 
dále z rozpočtu měst a nestátních neziskových organizací. S podporou Ministerstva práce a sociálních 
věcí a Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pracovalo v roce 2004 172 terénních sociálních 
pracovníků. Terénní sociální práce již přinesla kladné výsledky; v současnosti ale také probíhá odborná 
diskuse o jejím dalším zaměření, např. nezbytné míře profesionalizace a zvýšení standardů.[43] 

3.4. Bydlení příslušníků romských komunit 
Citovaná Zpráva o situaci Romů v rozšířené Evropě konstatuje, že Romové všude v Evropě žijí 
v nízkostandardních či extrémně špatných podmínkách. Bydlení je ale jednou z oblastí, kde Unie nemá 
přímé kompetence, a bydlení tak ani nemůže být přímo financováno z unijních prostředků, např. 
z Evropského fondu regionálního rozvoje. Řešení tíživé situace je tak především úkolem státu a obcí. 

Příslušníci romských komunit do roku 1990, v důsledku politiky předcházejícího režimu, bydleli 
rozptýleně na celém území České republiky, převážně ve starší, zanedbané zástavbě průmyslových měst, 
ve státních bytech. Jen malá část bydlela ve vlastních domech a v družstevních bytech. Po roce 1990 se 
část domů, ve kterých příslušníci romských komunit bydleli, vrátila při restitucích původním majitelům, 
druhá velká část byla státem převedena do majetku obcí. Obce však mnoho z těchto domů odprodaly 
soukromým majitelům i s nájemníky. Mnozí noví nabyvatelé domů, ve snaze zhodnotit svůj majetek, začali 
příslušníky romských komunit (jako ovšem i jiné nájemníky s regulovaným nájmem) z těchto domů 
vystěhovávat, s využitím všech právních prostředků, a v některých případech i protiprávně. Po převedení 
státního majetku na obce se některé obce začaly rovněž zbavovat příslušníků romských komunit, 
především z turisticky atraktivních části měst. V důsledku tohoto vystěhovávání začaly na okrajích měst, či 
na okrajích průmyslové zástavby měst, vznikat enklávy obydlené především příslušníky romských komunit 
a dalšími sociálně slabými obyvateli. 



Bydlení příslušníků romských komunit se v posledních letech nevěnoval žádný systematický 
výzkum, který by usiloval o celkové zmapování situace. Jediný pokus tohoto druhu uskutečni la 
prostřednictvím romských poradců okresních úřadů kancelář Rady v l á d y Č R p r o z á l e ž i t o s t i r o m s k é 
k o m u n i t y ve s p o l u p r á c i s Ministerstvem pro místní rozvoj ve druhé polovině roku 2 0 0 0 [ 4 4 ] , Šetření, 
založené pouze na znalostech romských poradců, bylo poznamenáno subjekt ivním pohledem jednot l ivých 
z nich, kteří na základě vlastních zkušenost i a znalostí vyhodnocoval i , která komuni ta odpovídá zadáním 
šetření . [45] . Celkem bylo poradci nalezeno 404 p r o b l e m a t i c k ý c h k o m u n i t , v e k t e r ý c h ž i l o 24 3 1 7 
o b y v a t e l . Podrobným vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, že tazatelé do souhrnu zahrnul i i komunity, 
které neměly problémy s bydlením (37), i když ostatní problémy měly, a rovněž komunity, které sice měly 
problémy s bydlením, ale měly méně než pět dalších problémů (153). Správně tedy bylo zařazeno 214 
komunit s celkovým počtem 16 994 obyvatel. 

Celorepubl ikové šetření potvrdilo zkušenost, že bytové problémy romských rodin vysoce korelují 
s ostatními negativními jevy. Šetřeni rovněž potvrdilo, že nejvíce se tyto romské komunity s kumulovanými 
problémy vyskytují v průmyslových městech severní Moravy a severních Čech. K výs ledkům šetření bylo 
přihlíženo při rozmisťování terénních sociálních pracovníků a napomohly při výběru měst, na které se 
zaměři l další v ý z k u m [ 4 6 ] , 

V letech 2000 a 2002 vydal Socioklub dva sborníky věnované bydlení romských rod in . [47 ] 
Výzkum se mimo j iné zabývá také mechanismy vytěsňování romských rodin z dosud obývaných bytů, 
právními předpisy, které toto vytěsňování umožňuj i , i omezenými právními možnostmi , jak mohou tomuto 
vytěsňováni nájemníci a př ípadně i obecní úřady předcházet. 

Romské rodiny přicházejí nejčastěj i o bydleni z z následujících d ů v o d ů [ 4 8 ] 

• neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu za delší 
dobu než tří měsíce, 

• poškozování zařízení domů a bytů, 
• hrubé porušování dobrých mravů v domě, 
• přenechání celého bytu (nebo jeho části) do podnájmu dalším osobám bez p ísemného souhlasu 

pronaj imatele bytu. 

V těchto případech může pronajímatel, podle § 711 odst. 1 písm. d.), občanského zákoníku, dosáhnout 
soudní cestou vypovězen i nájmu. 

Existují však dalšf postupy, jak „vytěsnit" nepohodlné nájemníky z bytu, které sice j iž hranič! s nelegálností 
nebo j sou přímo v rozporu se zákony, přesto byly v mnoha případech použity: 

• „odkoupení" nájemní smlouvy od nájemníků, kteří jsou ve f inanční tísni a jsou přesvědčeni , na základě 
minulých zkušeností , že od „úřadů" po čase dostanou j iný byt (nájemníci po dohodě s pronaj imatelem 
zruší nájemní smlouvu a dobrovolně opust i byt s tím, že se např. stěhují zpět na Slovensko), 

• provedení fiktivní „výměny bytu", kdy za účasti realitní kanceláře je papírově provedena výměna bytu, ve 
kterém romská rodina bydlí, za fakticky neexistující byt (a f inanční doplatek), 

• výměna bytu za rodinný dům v osobním vlastnictví, který je ovšem v takovém stavu, že vyžaduje 
rozsáhlou rekonstrukci, na kterou rodina nemá peníze, 

• vyhrožování a fyzické napadání nájemníků pravicovými extremisty, in ic iované maj i te lem domu. 

Příslušníci romských komunit ovšem v mnoha případech opouštějí své byty (bydlení) i „dobrovolně" při 
pokusech o emigraci do ciziny nebo při snaze uniknout před l ichváři či j inými pronásledovatel i . Většina z 
nich končí v přeplněných bytech vlastních příbuzných nebo po čase v tzv. holobytech, které některé obce 
pro tyto lidi zřizuji, případně v komerčních ubytovnách, jej ichž majitelé zneužívaj í t ísnivé situace romských 
rodin, a za bydlení vel ice nízké kvality si nechávají platit neúměrně vysoké částky. Na trhu s byty zcela 
chybí nabídka levného nájemního bydleni. 

Po převedení státního majetku na obce patří podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce do její samostatné působnosti. V souladu s právními předpisy si obce 
stanovují vlastní pravidla či postupy pro hospodaření s obecními byty. Některé obce a města postupem doby 
vytvořily fungující systém „vytěsňovacích" mechanismů, který umožňuje zbavit se „nepřizpůsobivých" a 
„nepohodlných" osob. Důsledkem použití vytěsňovacích mechanismů je vyloučení sociálně znevýhodněných skupin 
osob mimo dosah obvyklých podpůrných nástrojů a prohlubování jejich sociální a prostorové segregace. Ze do této 
skupiny patři velmi často příslušníci romského etnika, není třeba zdůrazňovat. 

Jako typický příklad účinného vytěsňovacího mechanismu lze uvést nepřijetí či 
neprojednání žádosti o pronájem obecního bytu od některých občanů, ačkoliv podle 



zákona o obcích má každý občan právo projednání záležitostí v oblasti samostatné 
působnosti. Dalším příkladem je posuzování žádostí podle kritérií, která upřednostňují 
„správné", „dobré" a „bezproblémové" občany. Tak se v pravidlech pro přidělování bytů 
objevuje nezřídka kritérium, že žadatel není evidován jako dlužník, popř. že nepochází 
z rodiny (sic!) dlužníka. Žádosti se někde seřazují na základě bodového systému, který 
může mít ve svém důsledku diskriminační dopady (upřednostnění pracujících, osob 
nižšího věku apod.). 

Na tuto praxi upozorňuje i veřejný ochránce práv[49], který si je vědom absence koncepční úpravy 
sociálního bydleni, která by měla zabezpeči t ze jména krátkodobé řešení bytové si tuace občanů sociálně 
znevýhodněných. Rovněž tak nezpochybňuje objektivní nedostatek bytů, který i v důs ledku nepříl iš 
efektivních podpůrných programů státu nejsou obce schopny odstranit. Tento dluh státu však podle 
názoru ochránce nemohou obce a města ještě zhoršovat svým tvrdým, nekompromisn ím a mnohdy na 
hraně zákona se pohybuj ícím jednáním. Reakcí by spíše mělo být přijetí závěru, že každý občan obce, i 
„nepřizpůsobivý", má právo part icipovat na výsledcích činnosti obce, která je, slovy Ústavního soudu, 
veřejným zá jmem - tedy zá jmem všech. Namísto tvorby obecných kritérií s vy lučovacími tendencemi by 
měl být dán větší prostor pro individuální posuzování žádostí o byt v kombinaci s důs ledným využíváním 
nástrojů, které sociální systém pro překonávání nepříznivých sociálních situací jednot l ivců nabízí. 

Nekvalitní bydlení v přeplněných, často vlhkých, špatně větraných a nevytápěných bytech s plísní na 
zdech, zhoršuje zdravotní stav romské populace. Bydlení v přeplněných a st ísněných bytech znemožňuje 
dětem domácí přípravu do školy. 

Srovnáním bydlení majoritní populace a Romů za zabýval také citovaný Výzkum 
interetnických vztahů.[50]. Šetření potvrdilo předpoklad, že v romských bytových 
domácnostech žije více osob, než v domácnostech majority - v průměru pět osob proti 
necelým třem osobám v domácnostech majority. U majority dominovaly bezdětné 
domácnosti (65%), romských domácností bez dětí do patnáctí-let byla jen čtvrtina (25%). 
Romské domácnosti měly více než dvakrát tolik dětí než jiné (většinové) domácnosti. 
Rovněž se dalo předpokládat, že vzhledem k poloze bydliště ve městě se nacházelo 
více romských domácností na periferii (31%) než v centrech měst (6%). Tato situace se 
v různých městech výrazně lišila, např. v Praze, Vsetíně a Brně žilo jen nepatrné 
množství příslušníků romských komunit na periferii, zatímco v Českém Krumlově, 
Uherském Hradišti a Pardubicích většina. 

Většina s ledovaných romských domácnost í žila v nájemních bytech (77,8%), jen malá část (15.5%) 
bydlela ve vlastních př ípadně družstevních bytech. Jejich sousedé z majori ty bydlel i ve vlastních 
a družstevních bytech ve 40 ,7% případů, v nájemních bytech v 57,7% případů. 

Šetření bohužel nesledovalo vel ikosti obývaných bytů, bylo pouze zj ištěno, kolik osob připadlo n a j e d e n 
pokoj. V romských domácnostech to bylo 2,4 osoby, v neromských 1,2 osob. Subjekt ivně byla tazateli při 
průzkumu posuzována kvalita obývaných domů a jej ich udržovanost. V obou př ípadech byly domy 
obývané příslušníky romských komuni t hodnoceny jako horší. 

Proti předpokladům poměrně mnoho romských domácnost í (15,5%) žije ve v lastních či družstevních 
bytech. Jen v pětině s ledovaných romských domácnost í ži je šest a více osob. Také počty dětí do patnácti 
let v romských domácnostech byly menší, než se čekalo, i když byly stále více jak t ro jnásobné, než 
v domácnostech sousedů z majority. 

Výzkum byl zaměřen pouze na romské domácnost i v deseti městech, nepost ihoval tedy romské 
domácnost i žijící na vsi a domácnost i v romských enklávách, respekt ive ghettech. To vyplývalo již ze 
zadání výzkumu, který s ledoval především vztahy mezi romským a major i tním obyvate ls tvem ve 
vzájemném sousedství. (Kde příslušníci romských komunit a majorita nežijí v sousedství , není možno ani 
smysluplně zkoumat vzá jemné vztahy.) 

Zvláště v poslední době se mnoho romských rodin dobrovolně nebo nucené vystěhovalo na okraje měst a 
z měst na vesnici. Bude třeba zjistit, jak žijí tyto rodiny. O tom jsou k dispozici zat ím jen dílčí poznatky 
sociálních pracovníků. 

Z celkového počtu 80 059 přís lušníků romských komunit , o jej ichž bydlení podali pověření pracovníci obcí 
zprávu, bydlí kvalitně 24 655, tj. 31%, v dobrých nebo alespoň obstojných, ale přeplněných bytech 33 278, 
tj. 42%, v nebytových prostorách 3 496, tj. 4% a v sociálně vy loučených komuni tách (ghettech) 18 630, tj. 
23%. Za nebytové prostory považoval i pracovníci i domky bez přívodu elektř iny a vody a za osoby žijící ve 
vyloučených komunitách i ubytované v tzv. holobytech, bezdomovce a bydlící v komerčních ubytovnách 



[51]. 

3.5. Zdravotní stav romské populace v České republice 
Šetření zdravotního stavu obyvatelstva v zahraničí ukázala, že i v zemích s rozvinutými zdravotními a 
sociálními službami je výskyt některých onemocněni (jak infekčních, tak neinfekčních) v různých etnických 
skupinách odlišný. Epidemiologické studie zdravotního stavu obyvatelstva, prováděné v zemích Evropské 
unie, zjišťují vyšší četnost „psycho-somatických onemocnění" u skupin příslušníků etnických minorit oproti 
majoritní populaci. 

Pokud jde o zdravotní stav Romů, konstatuje citovaná Zpráva o situaci Romů v rozšířené Evropě, že tam, 
kde existují data o zdraví Romů, jsou zneklidňující. Mezi Romy žijícími v izolovaných sídlech a v slumech, 
se např. velmi zvyšuje riziko výskytu tuberkulózy. Socioekonomické podmínky mohou mít vliv na rizikové 
faktory týkající se sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS. Co se týče situace v České republice, zpráva 
poukazuje s odvoláním na domácí šetření, že až 69,7% všeobecných lékařů se domnívá, že stav romské 
populace je znatelně horší než většinové populace. [52] 

Další uvedené informace vychází především ze studie MUDr. Libuše Nesvadbové - Determinanty zdraví 
romské populace v České republice[52>], s přihlédnutím k dílčím zprávám vypracovaným kolektivy pod 
jejím vedením d ř í ve [54 ] . 

Šetření zjišťovalo mimo jiné subjektivní pocity dotazovaných. Na dotaz: „jak se zdravotně cítíte?" uvedla 
větší třetina dotázaných, že se cítí velmi dobře nebo celkem dobře, skoro třetina střídavě a méně než 
jedna třetina uváděla obtíže, přičemž 12,7% se cítila velmi špatně. Subjektivně udávali respondenti 
nejčastěji tato chronická onemocnění a poruchy zdravotního stavu: choroby páteře a pohybového aparátu: 
17, 2%, srdeční choroby: 10,5%, choroby zažívacího ústrojí: 8,7%, choroby dýchacího ústrojí: 8,2%, 
cukrovka: 5,1%, duševní poruchy: 2,9%, pro žádné dlouhodobé onemocněni se neléčilo 58,6%, pro dvě 
a více chorob se léčilo 14,4% osob. 

Dále bylo zjišťováno, jaký je vztah romských pacientů k ošetřujícím lékařům. Dobře s lékařem vychází 
85,3% respondentů. Velmi spokojeno je 32,5%, spíše spokojeno je 51,7%, spíše nespokojeno je 9,1% a 
velmi nespokojeno je 4,0%, na dotaz neodpovědělo 2,5%. Pomoc pro sebe a svou rodinu hledá v nemoci 
u lékaře 94,7%, u členů rodiny 5,3%, jiný způsob pomoci neuvedl nikdo. Na otázku, co si nejvíce 
respondentů přálo zlepšit, chtěla polovina odstranit doplatky za léky, změnit postoje zdravotníků k sobě a 
svým rodinám si přálo 19,9% dotázaných, více preventivních programů by uvítalo 18,6% respondentů 
a zvláštní péči pro romskou populaci si přálo jen 0,9% dotázaných. 

Pro polovinu dotazovaných je zdraví prioritou a také se tak chová, pro další část to nepředstavuje takový 
problém a konečně 9% dotazovaných si s podobnými otázkami neláme hlavu. V souvislosti s péčí o zdraví 
byla věnovaná pozornost škodlivým návykům. Že kouří přiznalo 75,5% respondentů, z toho 33,2% více 
než 20 cigaret denně, do 20 cigaret 29, 5%, příležitostně kouři 11,8% osob, bývalých kuřáků je 5,5% a 
nikdy nekouřilo 17,9% členů souboru, 1,4% na otázku neodpovědělo. Muži přiznali, že pijí jedenkrát 
v měsíci 34, 2%, jednou týdně 23,1%, vícekrát týdně 11,1%, denně 2,4%, abstinuje dle své výpovědi 29, 
2% mužů. Ženy přiznaly, že piji jedenkrát v měsíci 29,1%, jednou týdně 6,9% vícekrát týdně 0,9%, 
abstinuje 63,1% žen. 

Zkušenost s drogami přiznalo pouze 2,5% respondentů, většinou s deriváty kanabis, stimulancii a s 
čichánim organických rozpouštědel. Ve zkoumaném vzorku romské populace nebyl zastoupen nikdo, kdo 
by přiznal závislost na heroinu, ačkoliv materiály Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky informují, 
že mezi osobami závislými na této droze je mnoho příslušníků romských komuni t . [55] . 

Spolupráce romských pacientů byla podle lékařů velmi a spíše dobrá v 72,9%, jako spíše špatná až velmi 
špatná s 23,8%, k 3,4% souboru se lékaři nedokázali vyjádřit. 

Při sledování souboru co do rizikových faktorů onemocnění, k te rá se v y s k y t u j i v r o d i n n é a n a m n é z e 
osob , by l v r o d i n á c h respondentů udáván vysoký výskyt onemocněni kardiovaskulárních, dále 
onemocnění cukrovkou a nádorových onemocnění. 

Pro plný invalidní důchod se ukázaly být ve sledovaném souboru určující následující diagnostické skupiny: 
diabetes mellitus II. typu, esenciální hypertenze a duševní poruchy a poruchy chování spojené 
s požíváním alkoholu. Zjištěné údaje byly porovnány s údaji Zdravotnické ročenky České republiky pro r. 
2000, Výběrového šetření zdravotního stavu české populace HIS z r. 1999 a s údaji publikace Zdravotní 
stav obyvatelstva České republiky (ÚZIS ČR 1999). Dle údajů Zdravotnické ročenky České republiky pro 
2000 pobírá z celkového počtu obyvatel v ČR plný invalidní důchod 3,2% a částečný invalidní důchod 
1,2%. U sledovaného souboru pobírá plný invalidní důchod dle vlastního vyjádření 9,4% a částečný 
invalidní důchod 9,2% dotazovaných. 



Nepředpokládaným zjištěním citovaného výzkumu je skutečnost, že jak romští pacienti, tak jejich ošetřující 
lékaři hodnotí vzájemnou spolupráci při léčbě jako převážně dobrou (85% pacientů a 72% lékařů). 

Oproti zprávám z let 1976 a 1989 nebyla ve sledovaném souboru nalezena geneticky podmíněná 
onemocnění, kongenitální vady a hereditární onemocnění, která by byla neobvyklá, zvláštní nebo četnější, 
než tyto choroby postihují celou populaci České republiky stejnoměrně, bez rozdílu etnicity. 

Výrazně vyšší výskyt byl zaznamenán u nemocí infekčních. Obdobně vysoký výskyt těchto nemocí lze 
ovšem očekávat i u ostatních skupin obyvatelstva žijících v podobných sociálních podmínkách. 

Vzorce chování vztahující se ke zdraví a svým způsobem i zdravotní stav minorit je dán jak jejich 
sociálním postavením, tak kulturně. Oba faktory by bylo možno odlišit teprve tehdy, došlo-li by k vyrovnání 
sociálního postavení. Péče o zdravotní stav etnických minorit není problémem jen v České republice, je to 
problém celoevropský. Základní podmínkou pro koncipování všech snah zaměřených na zlepšení 
zdravotní situace jakékoli skupiny obyvatelstva je dostatek informací o ní. 

4. Průřezová témata a další aspekty postavení Romů 
4.1. Sdružování a další občanské aktivity 
V roce 2003 bylo na Ministerstvu vnitra ČR registrováno 381 romských organizací [56] , vesměs 
občanských sdružení. Velká část těchto organizací existuje pouze formálně, některé byly založeny pouze 
k dosažení jednorázového účelu, nikdy však nebyly zrušeny, a proto figurují v seznamech i nadále. 
Z romských politických stran zbyla pouze Romská občanská iniciativa, u které vláda ČR navrhla 
Nejvyššlmu správnímu soudu usnesením ze dne 12. března 2003 č. 253 pozastavení činnosti. 

R o m s k á o b č a n s k á s d r u ž e n í j s o u f i n a n c o v á n a p ř e v á ž n ě z veřejných rozpočtů, částečně ze 
zahraničních a tuzemských nadačních fondů a z malé části z členských příspěvků svých členů, jsou tedy 
do značné míry závislá na dotační politice státu, krajů a obcí. Ministerstvo práce a sociálních věci 
vyhlašuje grant na Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity; Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy má granty na Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity a 
Program podpory romských žáků středních škol; Ministerstvo kultury má grant na Program podpory 
projektů příslušníků romské komunity; Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity z kapitoly 
Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu vyhlašuje granty na Předcházení sociálního vyloučení 
v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků a Podpora projektů integrace romské komunity. 

Většina romských občanských sdružení je zaměřena na práci s dětmi a mládeží, na udržování a rozvíjení 
romské kultury a částečně na sportovní a rekreační aktivity. Některá občanská sdružení se v posledních 
dvou letech zaměřila na poradenskou činnost a na terénní sociální práci ve vyloučených romských 
komunitách. O úspěšné práci některých občanských sdružení ve vyloučených nebo vyloučením 
ohrožených romských komunitách byla vláda informována 15. prosince 2004 pod č.j. 1674/04 v Informaci 
o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit. 

4.2. Romové ve veřejné správě 
Po roce 1990 vzniklo pět romských politických stran, které však vzhledem k početnosti romských komunit 
mohly jen těžko při současném volebním zákonu uspět zvolením svých kandidátů do zákonodárných 
orgánů. K tomu dále přispívá tradičně nízká účast romských voličů ve volbách. Pokud v minulosti byli 
někteří příslušnicí romských komunit zvoleni, bylo to na kandidátkách j iných politických stran a hnutí (OF, 
KSČM, US). V současné době není ani jeden Rom či příslušník romských komunit v Parlamentu, jeden 
Rom je starostou malé obce a šest je členy zastupitelstev větších obcí. 

V exekutivě je situace lepší. Při zaměstnávání romských uchazečů ve veřejné správě není uplatňována 
pozitivní diskriminace, uchazeči jsou přijímáni na základě svých osobních kvalit. Ze čtrnácti krajských 
romských koordinátorů je osm Romů a mezi pracovníky obcí pověřených výkonem státní správy, kteří mají 
na starost prosazování práv národnostních menšin a ochranu příslušníků romských komunit (podle § 61 a 
n. zákona 128/2000 Sb., o obcích a podle § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin), je 32 příslušníků romských komunit . [57) Česká obchodní inspekce zaměstnává 
čtyři romské inšpektorky, tři Romové pracují na úřadech práce. Úřad vlády zaměstnává v současné době 
v odborných funkcích dva Romy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy zaměstnávají po jednom příslušníku romských komunit. 

Obecní úřady v roce 2003 zaměstnávaly s výraznou podporou státu 73 romských terénních sociálních 
pracovníků, dalších 99 pracovalo s podporou státu v různých občanských sdruženích (viz také část 
zaměstnanost a sociální situace). V Ostravě pracuje romská terénní zdravotní asistentka, která vybízí 
romské děti a dospělé k účasti na preventivních prohlídkách a očkováních, dohlíží na dodržováni 



léčebného režimu v rodinách a podílí se na zdravotní osvětě. 

V sociálních, bytových komisích obecních úřadů a v komisích pro národnostní menšiny a pro integraci 
Romů obecních úřadů pracuje 25 Romů, v Přerově jsou Romové zastoupeni ve všech komisích, které 
obecní úřad zřídil. V úřadu veřejného ochránce práv pracuje jedna Romka a jeden Rom je předsedou 
senátu okresního soudu. 

Ve Střední policejní škole v Brně probíhají od roku 2000 přípravné kurzy pro příslušníky 
národnostních menšin k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Cílem je vytvoření 
předpokladů pro úspěšné vykonání přijímacího řízení do služebního poměru k Policii 
ČR. Uskutečnilo se již 9 kurzů a k Policii ČR bylo přijato 30 osob (ze 107 přihlášených). 
V roce 2005 se připravuje desátý běh přípravného kurzu. S konkrétním termínem a 
požadavky pro zařazení do kurzu budou s předstihem seznámena všechna personální 
pracoviště Policie ČR a také kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity. 

Ministerstvo vnitra připravilo Národní strategii pro práci Policie České republiky ve 
vztahu k národnostním a etnickým menšinám.[58] Součástí této strategie je návrh na 
začlenění asistentů Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských 
komunitách, jejichž hlavním úkolem je usnadnit kontakt a komunikaci s minoritní 
komunitou. Návrh vychází ze zahraničních zkušeností, asistenti policie pracují v řadě 
evropských zemí. Jedná se většinou o civilní zaměstnance policie, zaměřující se na 
prevenci trestné činnosti, na práci v komunitě a na zprostředkovávání kontaktu mezi 
policií a národnostními a etnickými menšinami v rizikových lokalitách. 

Pro pilotní vyzkoušení projektu byla vybrána Policie ČR správa Severomoravského kraje, a to z důvodu 
významného zastoupení romského etnika v regionu, které je postiženo lichvářstvím. Projekt byl úzce 
propojen s činností policejní pracovní skupiny pro potírání l ichvy[59]. Dvě vybrané asistentky prošly 
školením policejních specialistů (policejních školitelů pro problematiku rasové rovnosti) a absolvovaly 
standardní kurz pro terénní sociální pracovníky. Oběma se podařilo úspěšně kurz zakončit a obdržely 
kvalifikační certifikát. V roce 2004 začaly pracovat v Chebu dvě romské asistentky policie, kterým se daří 
prolamovat bariéru vzájemné nedůvěry mezi policií a příslušníky romských komunit. Realizace projektu 
v Ostravě a v Chebu vedla k úspěchu, bylo doporučeno navázat na tyto zkušenosti i v dalších městech. 

Zpráva o postupu a průběžných výsledcích zavádění Národní strategie pro práci Policie 
ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám byla vzata vládou CR na vědomí 
usnesením č. 800 ze dne 25. srpna 2004. Lze konstatovat, že všechny střednědobé 
i dlouhodobé cíle resortu vnitra v této oblasti jsou postupně naplňovány. 

V oblasti vzdělávání a formování kariéry policistů došlo během let 2003 a 2004 
k významnému pokroku. Menšinová problematika, otázky rasové rovnosti a lidských 
práv jsou zařazeny do vzdělávání studentů středních policejních škol a do průběžného 
proškolování učitelů těchto škol, stejně tak jako do vzdělávacího programu frekventantů 
základní odborné přípravy. Od druhé poloviny roku 2004 probíhá v rámci celoživotního 
vzdělávání policistů při všech krajských policejních správách kurz zaměřený na 
problematiku policejní práce ve vztahu k menšinám, kterým postupně projdou policisté 
všech služeb Policie ČR. 

Ve výhledu následujících dvou let bude nezbytně nutné doplnit menšinovou 
problematiku do programu vzdělávání policejního managementu a vytvořit specializační 
kurzy pro příslušníky Služby cizinecké a pohraniční policie. 

Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR zintenzívní nábor příslušníků menšin k Policii ČR, 
přičemž využije vhodných prostředků k propagaci své zaměstnanecké politiky vůči 
příslušníkům minoritních skupin. I nadále bude důsledně uplatňovat antidiskriminační 
postupy v policejní práci a zavede systém kontroly chování policistů v rámci základní 
odborné přípravy s ohledem na případné xenofobní a rasistické projevy. 

Na základě vyhodnocení pilotních projektů jsou od počátku roku 2005 při všech 
krajských policejních správách zřizovány funkce styčných důstojníků pro práci 
s menšinami; ti ponesou zodpovědnost za sestavení Plánu činnosti příslušné krajské 
správy Policie ČR ve vztahu k menšinám a za systematickou realizaci a koordinaci 



záměrů plynoucích z tohoto dokumentu. Ministerstvo vnitra a Policie ČR budou aktivně 
pokračovat v rozšiřování projektu asistentů policie a dalších procedurách navazování 
vztahů s představiteli minoritních komunit. 

Klíčovými oblastmi i do budoucna zůstává zvyšování požadavků na odbornou 
a praktickou způsobilost policistů v dané problematice, uplatňování antídiskriminačních 
postupů v policejní práci, boj proti různým formám diskriminace uvnitř policejního sboru, 
podpora systémové preventivní činnosti Policie ČR ve vztahu k minoritám i podpora 
regionálních aktivit Policie ČR v této oblastí. 
Východiskem pro návrhy na další opatření v dané oblasti budou údaje získané na základě sociologického 
šetření vztahu Policie ČR a národnostních a etnických menšin. 

4.3. Početnost romských komunit 
Pro některá rozhodování o opatřeních vedoucích k integraci příslušníků romských komunit je 

důležité znát jejich početnost, demografickou strukturu a prostorové rozčlenění. Z výsledků Sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2001 se dozvídáme, že v České republice žije 11 716 občanů, kteří se hlásí k romské 
národnosti. Představitelé některých romských organizací však mluví o třech stech až třech stech padesáti 
tisících příslušníků romských komunit. Jak již bylo naznačeno v úvodu, přihlášení se k romské národnosti 
při sčítání lidu nemůže být považováno za jediný, absolutní zdroj poznání o počtu občanů, kteří 
se subjektivně za Romy považují. Pro praktické přijímání opatření, např. v sociální oblasti, je ale důležitý 
také určitý „objektivní" pohled na početnost Romů. 

Níže shrnujeme odborné poznatky v této věci, jak ji vidí experti, především demografové. 
Vycházíme přitom ze stati Jitky Langhmerové a Tomášem Fialy [60] „Kolik je vlastně Romů v České 
republice?", ze tří studií Květy Kal ibové [61] a ze studie firmy Gabal, Analysis & Consulting [ 62 ] . 

Počet Romů, příslušníků romské národnostní menšiny, kteří se ke své národnosti hlásí, se zjišťuje jednou 
za deset let při sčítání lidu, domů a bytů. V roce 1991 se k romské národnosti přihlásilo 32 903 osob a 
romštinu jako svůj mateřský jazyk uvedlo 24 294 osob. Při sčítání lidu k 1. březnu 2001 se k romské 
národnosti přihlásilo pouze 11 716 obyvatel, romštinu jako mateřský jazyk však nadále uvedlo 23 200 
osob. Došlo tedy k poklesu počtu těch, kteří deklarovali svou romskou národnost, ne však těch, kteří 
uvedli romštinu jako mateřský jazyk. Další analýzou dat ze sčítání lidu, domů a bytů, při které byly 
započteny i osoby, které přihlásily romskou národnost respektive romský mateřský jazyk na druhém místě, 
dospěl Ivan Gabal k počtu 72 000 osob. Toto číslo se sice blíží skutečnému stavu nejvíce, ale ještě pořád 
nepostihuje tu část romské populace, která je zcela bez národního uvědomění. 

Podle evidence někdejších národních výborů žilo v roce 1989 v České republice 145 738 Cikánů. 
Z prognóz provedených Katedrou demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vychází, že dnes 
by mělo v České republice žít okolo 200 000 příslušníků romských komuni t [63 |. 

Z hlediska demografie je zásadní odlišnost romské populace od ostatního obyvatelstva ve věkové 
struktuře. Pro celou populaci České republiky je typické stárnutí obyvatelstva, nízká porodnost 
a prodlužující se věk, který zvyšuje podíl starých lidí na úkor dětí. Jde o tzv. „regresivní" typ populace. 
Věková struktura romské populace představuje tzv. „progresivní" typ, pro který je charakteristický vysoký 
podíl dětí a nízké zastoupení starých. 

Také šetření znalostí pracovníků obcí, pověřených v přenesené působnosti výkonem státní správy, o 
romské komunitě (2003) potvrdilo tuto skutečnost. V obcích, jejichž pracovníci odpověděli a zaslali 
prostřednictvím krajských koordinátorů vyplněné dotazníky, žije podle odhadů těchto pracovníků 76 524 -
92 710 příslušníků romských komunit. Deset pracovníků sice dokázalo odhadnout celkový počet 
příslušníků romských komunit, neodhadli však, kolik z nich je mladších 15 let. Ostatní napočítali 18 155 — 
19 186 dětí do patnácti let. Chceme-li znát poměr mezi dospělými a dětmi, musíme nejprve odpočítat 
příslušníky romských komunit z těch oblastí, kde pracovníci nedokázali odhadnout počty dětí; tedy 34 570 
- 4 7 349 osob. Po odečtení získáme 41 9 5 4 - 4 5 361 všech příslušníků romských komunit. Z takto velké 
skupiny tvoří dětí do patnácti let celých 43%. Odhady odpovědných pracovníků tak potvrzují, že romská 
populace je dosud populačně progresivní[64]. 

Při sčítání lidu v roce 1980 byly děti do patnácti let v romské populaci zastoupeny 42,5%, zatímco v 
populaci celé ČR pouze 23,5%. Naproti tomu osoby nad 60 let byly v romské populaci zastoupeny pouze 
2,6%. Obdobné relace byly zjištěny i v roce 1991, kdy mezi Romy, kteří se přihlásili ke své národnosti, 
připadlo na 100 osob ve věku do patnácti let jen 9,2 šedesáti letých a starších, zatímco u obyvatelstva 
celé ČR to bylo 85 šedesáti a v íceletých na 100 dětí. I přes dlouhodobě se snižující podíl dětí ve 



prospěch věkové skupiny patnácti až padesátideviti letých osob je věková struktura příslušníků romských 
komunit základem pro budoucí početní růst. Věkový medián romské populace v roce 1991 dosahoval 20 
let, u ostatního obyvatelstva to bylo 35,4 let. 

Romská populace si zachovává vysokou plodnost, romské ženy mívají děti po celé reprodukční období. 
Vysoká úroveň plodnosti ovlivňuje věkovou strukturu romské populace, ve které zůstává výrazný podíl 
dětí, které se brzy dostanou do reprodukčního věku. I při snížení průměrného počtu dětí v rodině bude 
ještě po řadu let pokračovat početní růst romské populace. 

Na základě předpokladů o vývoji plodnosti a úmrtnosti příslušníků romských komunit se Langhmerová a 
Fiala pokusili o projekci a odhadli demografický vývoj romské populace do roku 2050. 

Hlavní předpoklady demografického vývoje romských komunit a výsledky projekce: 

Období 
Úhrnná 
plodnost 

Střední délka života 
Koncový 
stav 

Počet 
narozených 

Absolutní 
přírůstek 

Relativní 
přírůstek 

(v 
promile) Období 

Úhrnná 
plodnost 

muži ženy 

Koncový 
stav 

(roční průměr) 
1991-1995 3,392 67,06 73,35 174 832 4 781 4 168 25,39 
1996-2000 2,638 66,10 73,02 191 575 4 132 3 349 18,29 
2001-2005 2,251 67,03 73,97 206 255 3 8 1 9 2 936 14,77 
2006-2010 2,035 66,80 73,86 219 207 3 702 2 590 12,18 
2011-2015 2,007 67,49 74,71 231 692 3 798 2 497 11,08 
2016-2020 1,980 67,56 75,41 243 049 3 828 2 271 9,57 
2021-2025 1,927 69,68 76,65 253 959 3 835 2 182 8,78 
2026-2030 1,927 71,09 78,05 263 800 3 794 1 968 7,60 
2031-2035 1,927 71,09 78,05 270 805 3 623 1 401 5,24 
2036-2040 1,927 71,09 78,05 275 238 3 496 887 3,25 
2041-2045 1,927 71,09 78,05 277 812 3 470 515 1,86 
2046-2050 1,927 71,09 78,05 278 985 3 489 235 0,84 

Převzato: Jitka Langhmerová a Tomáš Fiala:„Koiik je vlastně Romů v České republice?" Demografie, 2003 

Jsou-li předpoklady autorů správné, je zřejmé, že v současné době žije v ČR cca 200 tisíc příslušníků 
romských komunit a lze očekávat, že do roku 2050, budou-li dodrženy základní předpoklady, kterými jsou 
především postupné zlepšováni ekonomické a sociální situace, zvyšování životní úrovně a vzdělanosti 
romských žen i mužů, jejich počet nepřekročí 300 tisíc. Tento vývoj lze očekávat pouze tehdy, nezvýší-li 
se podstatně migrace. 

4.4. Sociální exkluze, vznik a šíření chudých a vyloučených romských 
enkláv 

„Problém sociální exkluze stále narůstá. Trend se nepodařilo zastavit, natož 
zvrátit. Počet obyvatel sociálních ghett dosahuje desítek tisíc. Situace rodin, 
které se ocitly v sociálním vyloučení - v sociálních ghettech - je vážná." 

Jan Černý, ředitel terénních programů Společnosti Člověk v tísni, o.p.s., 2004 

„Podmínky, na něž bylo nutné se adaptovat, byly z hlediska našeho pohledu 
na životní standard podporovaný naší představou o lidských právech tak 
otřesné, že je směle můžeme označit za nelidské." 

Karel A. Novák, ředitel odboru metodiky a koordinace regionu na Úřade 
zmocněnkyně vlády Slovenské republiky pro záležitosti romské komunity, 
2004 

Romové žili tradičně v chudobě a na okraji, často i za hranicí většinové společnosti. Po roce 1989 se 
v nových tržních podmínkách obnovily trendy k jejich marginalizaci a vytěsňováni z většinové společnosti. 
K zachycení jejich postaveni se proto přímo nabízejí koncepty sociálního vyloučení (exkluze) a sociálního 
začleněni ( inkluze). [65] Důvodem není pouze, že tento diskurs v posledních letech dominuje 
v příslušných společenskovědních disciplinách. Koncept sociální exkluze má také „moc politického 
hesla." [66] Jak uvádí Petr Mareš: „Je jistě sporné, zda expanze konceptů, jako jsou sociální exkluze a 
sociálni inkluze, do úvah o chudobě či o etnických kulturách a soužití mezi nimi představují nový pohled 
na staré věci, nebo jde jen o přizpůsobení terminologie měnící se realitě (zejména změnám v sociální 



stratifikaci). Podle jedněch názorů umožňují tyto koncepty ostřeji vnímat nevýhody plynoucí ze sociální 
nerovnosti ve společnosti, podle druhých názorů naopak umožňují politickým elitám rostoucí nerovnosti 
zakrývat. Významné však je, že se etablovaly v politickém diskursu a začínají zřetelně ovlivňovat ideologii 
i praxi sociální politiky zemí Evropské unie". [67] 

Tato kapitola nastiňuje problém sociálního vyloučení Romů v České republice, jak jeho pojetí krystalizuje 
v domácích odborných bádáních, v praxi sociální práce i při vytváření politik. Zachycuje sociální exkluzi ve 
dvou dimenzích: jako problém na úrovni celé české společnosti a jako fenomén vyloučení z místních 
společenství a vzniku chudých a často také prostorově segregovaných romských enkláv a mikroenkláv. Je 
to pohled z různých úhlů na tutéž realitu, resp., ve druhém případě, na její jednu výseč. Tyto dva pohledy 
doplňuje v úvodu osvětlení konceptu sociální exkluze a vymezení jeho současného právního a politického 
rámce. (Tyto úvodní části přesahují rámec tématu této zprávy. Mohou ale být pro čtenáře užitečné.) 

Pojem sociální exkluze 
Koncept sociální exkluze zkoumá narozdíl od tradičních vertikálních nerovnosti především tzv. horizontální 
nerovnosti, tj. mechanismy, stanovující hranice mezi těmi, kdo jsou a kdo nejsou členy daného celku (kdo 
jdou vně a kdo jsou uvnitř), a vyřazujících určité jedince, skupiny i celé kolektivity z hlavního 
společenského proudu. [68] Sociální exkluze není stupňování nerovností, ale mechanismus, který 
odděluje lidí od zdrojů, které jsou potřebné pro participaci na aktivitě společnosti jako celku. Evropská unie 
definuje sociální vyloučení v nejnovějších politických dokumentech následovně: „Sociální vyloučení je 
proces, jímž jsou někteří jedinci vytěsňováni na okraj společnosti a je jim zabráněno participovat plně na 
životě společnosti, a to v důsledku chudoby nebo nedostatku základních dovedností a příležitostí 
k celoživotnímu vzdělávání nebo v důsledku diskriminace. To je vzdaluje od práce, příjmu a možností 
vzděláni a také od společenských sítí a aktivit. Mají malý přístup k moci a rozhodovacím orgánům, a tak 
se často cítí bezmocní a neschopni kontrolovat rozhodnutí, která ovlivňují jejich každodenní život. " [69] 
Koncept sociální exkluze naznačuje, že problém vyloučených je zapříčiněn nefunkčností a selháváním 
některých složek právního, ekonomického či sociálního systému společnosti. 

Sociální exkluze má blízko k pojmu chudoba, není s ním ale totožný. Jestliže chudoba je spojena 
s oddělením jedinců a skupin od materiálních zdrojů společnosti, pak sociální vyloučení je vyřazením 
z účasti na životě společnosti a ztrátou sociálního místa ve společnosti. Ohrožené skupiny obyvatelstva, 
včetně Romů, mají velmi často zkušenost s obojím. 

Sociální exkluze je multidimezionální jev. Můžeme rozlišit např. jeho dimenzi ekonomickou (dlouhodobá 
nezaměstnanost, příjmová chudoba), sociální (rozbití tradiční domácnosti, bezdomovectví, kriminalita, 
nechtěná těhotenství nezletilých...), politickou (nízká účast ve volbách), komunitní (zdevastované prostředí 
a obydlí, nedostupnost služeb, prostorovou (koncentrace vyloučených) a skupinovou (koncentrace 
charakteristik vyloučení v určitých skupinách). [70] Sociální exkluze ohrožuje nejen vyloučené, ale také 
majoritní společnost, např. ohrožením minimální sociální soudržnosti, jež je základem civil izované 
společnosti, růstem napětí, kriminalitou a j inými patologiemi. 

Sociální exkluze je nejčastěji zkoumána jako objektivní sociální a ekonomický jev, který může být měřen 
pomocí statistických indikátorů. Např. v EU byly na základě rozhodnutí Evropské rady ze Stockholmu 
(2001) vypracovány společné (primární, sekundární a terciální) „indikátory v oblasti chudoby a sociálního 
vyloučení", které mají zachytit multidimenzionální charakter sociálního vyloučení. (Mezi primární indikátory 
patří např. indikátory týkajíc! se přijmu, nezaměstnanosti a její povahy, domácností, kde není nikdo 
zaměstnán, neukončeného školního vzdělání, průměrné očekávané délky života v době narození 
a subjektivního zdravotního s tavu) . [71] 

Z hlediska postavení Romů v české společnosti jsou ale důležité i další formy sociální exkluze, tj. 
symbolická sociální exkluze a sociální exkluze subjektivně pociťovaná. Symbolická exkluze vyjadřuje 
„marginalizaci a stigmatizaci některých sociálních skupin veřejnosti (to jest většinovou společnosti), avšak 
ne v rovině aktivního a skutečného vylučování, nýbrž vylučování verbálního, to je skrze vyjadřovaní různé 
míry odmítání a odporu."[ 12] Subjektivně pociťovaná sociální exkluze pak zachycuje stav, kdy jedinec má 
pocit, že je sociálně vylučován. Sociální exkluze se tak řadí k dalším sociálním fenoménům (např. 
chudoba, mobilita, sociální status), které vedle své objektivní charakteristiky mají i dimenzi subjektivní. 
Mezi různými formami sociální exkluze existují vazby. Např. symbolická sociální exkluze může vést 
k subjektivně pociťované exkluzi, ačkoli jedinec či skupina nenaplňují objektivní (např. ekonomické) znaky 
skupiny sociálně vyloučené. Stejně tak důležité je, že symbolická exkluze může (ale nemusí) najít i svou 
reálnou odezvu v jednání, např. v diskriminaci. 

Sociální exkluze ve výše uvedeném pojetí, tj. nejen jako problém chudoby, ale především sociální a 
kulturní segregace a izolace, je v současnosti považována shodně mnohými z aktérů za nejpalčivějšl 
problém situace Romů v České republice. (Anebo řečeno jinak, nejpalčivější sociální problémy, např. 
marginalizace Romů na pracovním trhu, vznik segregovaných chudinských ghett, tzv. „romských lokalit" či 



časté zařazování romských dětí do zvláštních škol, jsou nově formulovány a popisovány jako problém 
sociálního vyloučení.) Vládní Koncepce romské integrace (2004) označuje sociální vyloučení za klíčový 
problém a věnuje j l jednu ze svých osmi kapitol. Konstatuje, že „v České republice se v praxi sociální 
vyloučení překrývá s postavením značné části romských komunit"[73] a že „většina příslušníků romských 
komunit se potýká se začarovaným kruhem ztíženého přístupu ke kvalitnímu bydlení, vzděláváni 
a možnostem výdělečné činnosti".[74] Sociálním vyloučením Romů se zabývají i další materiály, které 
vytvořily ústřední státní orgány, např. Národní akční plán sociálního začleňováni na léta 2004-2006 (viz 
dále).[75] Nevládní organizace Člověk v tísni, o. p. s., která je jedním z poskytovatelů terénních sociálních 
služeb v prostředí „enkláv chudoby a rezignace", shrnuje: „Problém sociální exkluze stále narůstá. Trend 
se nepodařilo zastavit, natož zvrátit. Počet obyvatel sociálních ghett dosahuje desítek tisíc. Situace rodin, 
které se ocitly v sociálním vyloučení - v sociálních ghettech - je vážná." 

Sociální exkluze: právní a politický rámec 
Koncepty sociální exkluze a inkluze se v posledním období prosazují v právu a politice EU (a z tohoto 
diskursu se dostaly i do domácí politické agendy.) Změnami zákládajících smluv ES, [76] které byly 
provedeny v Amsterodamu v roce 1997, se stal „boj proti sociálnímu vyloučení" jedním z cílů Společenství. 
[ZZ] Význam příslušných ustanoveni stvrzuje i to, že se odráží v článku 34(3) Charty základních práv a 
svobod EU, podle něhož EU, s cílem potírat sociální vylučování a chudobu, uznává a respektuje právo na 
sociální pomoc a pomoc v bydlení, aby byla zajištěna důstojná existence všech, kdo nemají dostatečné 
prostředky". Ustanovení o sociální exkluzi bylo převzato i do Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu.[78] 

V návaznosti na Amsterodamskou smlouvu, která vstoupila v účinnost v roce 1999, byly ustaveny i 
nástroje, které mají vést k boji se sociální exkluzi. Ustavení mechanismu „boje proti sociálnímu vyloučení 
a chudobě" (v dokumentech EU je nejvíce uváděn tento pojem) respektuje zásadu subsidiarity (tj. řešit 
problém vždy na co nejnižší úrovní, a jen pokud to není možné nebo je dosavadní řešení zjevně neúčinné, 
posunout jeho řešení výše, např. z členských zemí na úroveň EU). V tomto pojetí je boj se sociální exkluzi 
v první řadě především záležitosti členských států a jejich celostátních, regionálních a místních úřadů. 
Zvolen byl proto systém tzv. „otevřené koordinační metody". Pilíři tohoto systému jsou: (1) stanovení 
rámcových aktuálních politických cílů na úrovni ES, což se děje na evropských summitech, (2) pravidelné 
vypracování dvouletých národních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členskými 
zeměmi a (3) existencí podpůrného Akčního programu Společenství pro boj se sociálním vyloučením[Z9] 
a dalších doplňujících aktivit na úrovni EU. 

Aktuální cíle v boji proti sociálnímu vyloučení byly poprvé stanoveny na summitu EU v Nice (2000)[80] a 
byly aktualizovány v roce 2002.[81.] Specifický odkaz k sociálnímu vyloučeni Romů či etnických menšin 
obecně zde ale uveden není. Česká republika podepsala Společné memorandu o sociálním začleňování 
18. prosince 2003 v Bruselu[82] a v červenci 2004 vláda schválila Národní akční plán sociálního 
začleňování na léta 2004 - 2006.[83] Národní akční plán označuje Romy za etnickou skupinu, která je 
nejčastěji ohrožena sociálním vyloučením a opakuje cíle v této oblasti stanovené Koncepcí romské 
integrace (2004). 

Sociální exkluze Romů: celospolečenská dimenze 
Zkoumání celospolečenského rozsahu sociálního vyloučení Romů nás opětovně nutí položit si otázku, 
koho považujeme v tomto kontextu za Romy. Protože kapitola shrnuje poznatky z provedených výzkumů a 
šetření, lze odkázat na ně. Badatelé jistě otázku vymezení objektu svého zkoumání nemohli obejít. (Jinými 
slovy, koho považuji za Romy, resp. příslušníky romské komunity, definují pro jednotlivé výzkumy vždy 
samotni výzkumnici.) V obecné rovině ale lze konstatovat, že v rámci bádání o sociálních a ekonomických 
otázkách zahrnuje zpravidla pojem Romové, resp. používanější pojem příslušníci romských komunit, také 
ty jedince, kteří naleží ke skupinám, které jsou samy svými členy považovány za romské, a jsou 
považovány za romské také širším sociálním prostředím, aniž se ale každý jedinec z této skupiny hlásí 
k nějaké podobě příslušnosti k Romům či k romské identitě.[84] Jinými slovy, dochází zde často ke 
ztotožnění, resp. nahrazení romské identity individuální připsanou romskou skupinovou identitou. Pojem 
„příslušník romské komunity" pak nejčastěji označuje skupinu s identitou připsanou. 

Takovéto ztotožnění má svá (často popisovaná) nebezpečí a úskalí, např. to, že „kopíruje tradiční 
stigmatizaci, kdy jsou za Romy považováni pouze chudí a neintegrovaní Romové". [85] Při některých 
výzkumech, např. těch, které jsou prováděny dotazníkovou metodou, je naznačený rozpor možno řešit tak, 
že za „Roma" je považován pouze ten, kdo se sám považuje za Roma a považuje ho za Roma také jeho 
okolí. (Což ovšem neřeší problém zachycení asimilovaných Romů.) 

Jak jsme uvedli, sociální exkluze je multidemenzionální jev, který se týká všech podstatných sfér 
společenského života (postavení na trhu práce, vzdělanosti, chudoby, bydlení a pod.). Informace 
o ekonomické a sociální exkluzi Romů a její míře v celospolečenském měřítku tak přináší první část této 



zprávy.[86] V této části proto jen zdůrazníme některé souvislosti. 

Podle převažujícího názoru sehrává roli centrálního prvku sociálního vylučování Romů jejich marginální 
pozice a exkluze na trhu práce, chápána jako dlouhodobá, opakovaná nezaměstnanost a přístup pouze 
k málo placeným místům.[87] V současných společnostech totiž poskytuje pozice na trhu práce sociální 
status i možnosti spotřeby. Podle reprezentativních výzkumů (Výzkum interetnických vztahů, 2002 a 
UNDP, 2001) je míra nezaměstnanosti Romů 45%, resp. 50%. Specifická míra nezaměstnanosti 
u nekvalifi-kovaných pracovníků (obecně) je přes 20%. Vysoká nezaměstnanost Romů také koreluje 
s nízkými průměrnými výdaji na osobu. [88] 

Přestože zaměstnanost nepřináší romským rodinám výrazné zvýšení příjmů, je důležité pozitivní působení 
zaměstnání jako faktoru, který brzdí rozvoj jiných dimenzí sociálního vyloučení. Dokládá to např. zjištění, 
že postavení na pracovním trhu neovlivňuje zásadně výskyt strategie půjčování peněz, ovlivňuje ale 
výrazné schopnost dluhy splácet. Zatímco mezi zaměstnanými Romy má dluhy jen 20%, mezi 
nezaměstnanými je to až 50%[89] , Postavení Romů na trhu práce je také klíčovým diferencujícím 
faktorem subjektivní materiální deprivace. Ve srovnání se zaměstnanými Romy je podíl subjektivné 
chudých (tj. těch, kteří deklarují, že vycházejí se svými příjmy s velkými obtížemi) až čtyřnásobně vyšší. 
[ 90 ] Názor, že základním předpokladem sociálního začlenění Romů je začlenění do trhu práce („mít pro 
Romy práci"), sdílí jak většinová společnost, tak (dotázaní) Romové - podle citovaného výzkumu UNDP 
odpovědělo takto až 91% respondentů - Romů. 

V důsledku působení mechanismů exkluze romské děti oproti ostatním dětem 30x častěji ukončovaly 
školní docházku v nižším než závěrečném ročníků a 28x častěji byly převáděny do zvláštních škol . [91] 
Přitom je vysoce pravděpodobné, že dnešní vyloučení ze vzdělání bude reprodukováno ve vyloučení 
z trhu práce. Jinou formou vyloučení z majoritního vzdělávání jsou základní školy, které v důsledku jejich 
umístění v místech s vysokou koncentrací marginalizovaných Romů navštěvují převážně či výlučně 
romské děti. Životní ochuzení spočívající ve ztrátě kontaktů s vrstevníky z většinové společnosti nemohou 
romským dětem nahradit ani nejobětavější učitelé. 

Další z tíživých forem sociální exkluze Romů je bydlení, přičemž tento jev je spojen s vyloučením z trhu 
práce.[92] Nedostupnost bydlení pro domácnosti s příjmy na hranici životního minima udržuje sociálně 
vyloučené osoby v začarovaném kruhu. Jestliže vyjdeme z teze, že exkluze naznačuje selhávání systému, 
pak nedostupnost bydlení pro příjmově slabé (ostatně ne jen pro ně) je názorným projevem selhání, resp. 
„nedotažení" transformace v celém sektoru bydlení. V tomto případě nelze nalézt účinné řešení bez 
nápravy poměrů v oblasti bydlení obecně. 

Optikou sociálního vyloučení lze také nahlížet skutečnost, že podíl romských dětí v ústavních zařízeních 
je velmi vysoký.[93] Pracovníky náhradní rodinné péče je odhadován až na 50%, odborníky na romskou 
problematiku až 60%. Lze také předpokládat, že značný počet romských dětí je umisťován do ústavních 
zařízení ve školním a předškolním věku. Hlavním důvodem je neschopnost rodičů zajisti péči, špatná 
bytová situace a nedostatečný příjem. Tvoří-li romské děti 4% dětské populace, do dětských domovů je 
jich umisťováno 15x více než dětí ostatní populace. Pro ohrožené romské děti je přitom v současném 
systému náhradní rodinné péče obtížné nalézt vhodnou náhradní rodinu. Až 66% dětí, pro které se 
nepodařilo nalézt náhradní rodinu do tří měsíců od rozhodnutí soudu, byly dětí romské (k 30.9. 2003). 
Podle vyjádření Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí jsou do mezinárodního osvojení zařazeny 
především dětí „romského či poloromského původu". (Jsou to děti, pro které se nenašla náhradní rodina 
v Česku). Příčiny tohoto stavu jsou složité, ale svou roli sehrává i to, že mezi současnými žadateli o 
náhradní rodinnou péči z majoritní populace převažuje obava z přijetí romského dítěte. Můžeme shrnut, že 
sociální exkluze přispívá k tomu, že romské děti končí v ústavních zařízeních, symbolická exkluze 
v podobě předsudků vůči Romům tak přispívá k faktickému vylučování romských děti i z náhradní rodinné 
péče. 

Symbolická exkluze 
Četné zdroje ukazují, že Romové patří v mnoha evropských zemích ke skupinám, kterých se symbolická 
sociální exkluze bytostně týká. European Roma Information Office (ERIO) [94 ] zveřejnil v listopadu 2004 
přehled výzkumů veřejného mínění v členských zemích EU, které dokládají, že „anticikánství" („antí-
gypsism") dosahuje v zemích EU alarmujících rozměrů: Romové jsou těmi, jichž „Evropa nejvíce odmítá". 
[ 95 ] Situace v České republice není výjimkou. 

Problematický vztah většinového obyvatelstva k Romům opakovaně odhalily výzkumy. Např. Agentura 
Focus v rámci projektu „Média a česká společnost" zjistila, že (v roce 2000) pouze 7% obyvatel 
deklarovalo, že má k Romům sympatie, a to možností přijetí Romů do úzkého okruhu přátel nebo rodiny. 
Podle tohoto průzkumu Romy přijímá jako sousedy 9% populace. Romové jsou nejčastěji akceptováni 
pouze jako občané státu (43%). 11% dotázaných se dokonce domnívalo, že je třeba tuto skupinu z České 



republiky vyhostit . [96] Sociologické výzkumy z konce 90. let také ukázaly na širší akceptaci některých 
krajně pravicových postojů, pokud jde o vztah k Romům.[97] Pravicoví extremisté se tak snaží „získat 
popularitu na negativní jevy spojované s aktivitami osob z romského etnika."[98] 

Podle mezinárodního dlouhodobého komparativního výzkumu European Values Study (EVS), který 
proběhl v České republice v roce 1990-1991 a opakovaně v roce 1999, odmítalo (tj. nechtělo mít za 
sousedy) Romy v roce 1991 75% respondentů a v roce 1999 asi 40% respondentů. Před Romy se tak 
dostaly v roce 1999 pouze alkoholici, narkomané a kriminálníci, zatímco sousedy „jiné rasy" (obecně) 
odmítalo jen 10% a imigranty 20% dotázaných.[99] Provedený průzkum také dokládá, že 
v západoevropských společnostech je symbolická exkluze v průměru nižší než v ČR (a v dalších 
středoevropských zemích). Je možné, že odpovědi Západoevropanů jsou již ovlivněny vědomím „politické 
korektnosti". Přesto a le je snaha o minimalizaci symbolického vylučování smysluplná. Je pravděpodobné, 
že verbální tolerance povede i k toleranci v jednáni. Tlak na minimalizaci symbolického vylučování totiž 
zakládá kulturní normu, která se stává regulátorem chování. [100] 

Sociální exkluze na místní úrovni: vznik a šíření romských ghett 
Jedním z nejnápadnějších projevů sociálního vyloučení a současně jeden z nejvíce alarmujících problémů 
v sociální oblasti po roce 1989 je vznik, růst a šířeni sociálně a často i prostorově vyloučených chudých 
enkláv (či mikroenkláv), obývaných převážně, i když nikoli výlučně, Romy. Tyto enklávy, nejčastěji 
popisované jako „vyloučené romské lokality", příp. „vyloučení romské komunity". (V tomto kontextu je tedy 
termín „romské komunity" používán - jak navrhuje např. Karel A. Novák - ve smyslu geografické definice 
skupiny.) [101] Použijeme-li k označení terminologii z jiných zemí, můžeme použít výstižnější pojmy 
ghetta a s lumy. [102] 

Nejde o jev v českém prostřední zcela nový. Přestože v období socialismu byli Romové přicházejíc! ze 
Slovenska vystaveni tlakům a praktikám směřujícím převážně k asimilaci, jejíž projevem byla i snaha o 
prostorový „rozptyl" romského obyvatelstva, vznikala již v tomto období kryštalizační jádra některých 
dnešních problémových mlst. Byly to např. periferní, často bývalé dělnické"či hornické, „kolonie" 
průmyslových měst (např. místní koncentrace Romů ve Slezské Ostravě) nebo satelitní nová sídliště, 
jakým je Chanov. Existovala rovněž roztroušená chudá obydlí v centrech měst a ve čtvrtích se značnou 
koncentrací Romů v mnoha městech (v Praze např. Žižkov, Nusle, Karlín a Libeň). 90. léta 20. století ale 
přinesla novou dynamiku tohoto jevu. Prohloubily a urychlily se devastace a úpadek existujících 
koncentrací romských obyvatel a vznikly četné chudinské enklávy nové. Na druhé straně Romové (avšak 
nikoli pouze Romové!) byli za použití různých ekonomických i právních mechanismů postupně vytěsňováni 
z prostorů, kterým majoritní obyvatelstvo připisuje vysokou hodnotu (historická centra měst, lukrativní 
místa). Od 90. let se stále častěji objevují i nové stavební (příp. urbanistické) typy, např. tzv. nouzová 
obydlí, jako jsou unimobuňky, zahradní domky a podobně (viz níže typologie sídel). 

Místní koncentrace sociálně slabého obyvatelstva vede ke strukturálním změnám lokality, z blízkosti 
takovéto enklávy se stěhují do jiných čtvrti obchody, zdravotní zařízení, školy a do blízkosti enklávy (nebo 
přímo do ní) se stěhují zastavárny, herny, prodejny levného zboží a laciné restaurace a erotické kluby. 
Z enklávy se odstěhují rovněž obyvatelé, kteří si to mohou dovolit a na jejich misto se přestěhovávají další 
sociálně slabí Romové. V enklávě se šíří pocit beznaděje, zvyšuje se kriminalita, rozšíří se alkoholismus, 
drogy, gamblerství a prostituce a etnicky vymezená enkláva se zméní v ghetto. Nakonec se pouhé bydlení 
ve čtvrti stane stigmatizující. Obyvatelé nejsou zaměstnáváni ani tehdy, když maji o práci zájem 
a přiměřená práce je k dispozici. 

I když vznik slumů a ghett zkoumáme v této zprávě jako součást pojednáni o marginalizovaných Romech, 
není to jediný možný úhel pohledu. Vznik tohoto typu sídel je možné např. zkoumat jako součást 
transformace sektoru bydlení po roce 1989, a zařadit ho do spektra jiných jevů jako je segregace bydlení 
v závislosti na rychle rostoucí příjmové nerovností nebo šíření bezdomovectví. Lze souhlasit s názorem, 
že tyto lokality budou mít jednou přívlastek chudinské, nikoli romské. 

Prvním politickým dokumentem, který tento nebezpečný jev zachytil, je tzv. Bratinkova zpráva z roku 
1997. Zpráva poukázala na nebezpečí vytvářen! nových ghett v souvislosti s rostoucí výstavbou tzv. 
„holobytů". (Výstavba tzv. „holobytů", zejména obcemi, se stala příkladem rychle se šířící špatné praxe na 
místní úrovni zejména v polovině 90. let 20. stoleti. Původně byl termín používán k označení 
nízkostandardních bytů o jedné místnosti zřízených za účelem vystěhování neplatičů nájemného a dalších 
„nepřizpůsobivých osob". Postupně se ale začalo používat na nejrůznější druhy ubytoven a azylových 
zařízení.) Cenné informace, o tvrdém životě v těchto objektech, které také doložily, že v některých místech 
je zastoupení Romů mezi obyvateli holobytů velmi vysoké (60 až 100%), přinesly nevládní organizace. 
[ 1 0 3 ] Tyto alarmující informace pak citovali i zahraniční autoř i . [104] 

Zpráva o výsledcích výzkumu k problematice holobytů, kterou zpracoval Socioklub v roce 2001 pro 
Ministerstvo pro místní rozvoj, již posouvá problém do obecnější roviny, když konstatuje, že výstavba 



holobytů je součásti závažného sociálního a politického problému, který lze charakterizovat jako 
vytěsňování sociálně slabé (ohrožené, zranitelné) části romské populace do náhradního ubytování, do 
krátkodobého přístřeší popř. bez náhrady, na okraj města a jejich soustřeďování do enkláv a ghett. 
„Holobyty" fungují jako nástroj prostorové etnické segregace. [105] 

Posledních asi pět let přineslo nebývalé zmnožení poznatků o situaci lidí žijících v četných převážně 
romských ghettech a slumech. Toto postupné mapování situace je výsledkem současného působení 
několika faktorů: (1) rozvoje terénní sociální práce, (2) šetření a výzkumů v terénu podnícených a 
financovaných státními o rgány [106 ] a (3) vlastním, autonomním rozvojem některých vědních disciplín 
(např. kulturní antropologie, sociální práce), rozvojem příslušných akademických a výzkumných pracovišť 
a činnosti celé nové generace badatelů. Z pohledu tvorby politik (např. sociálního systému, sociální práce, 
podpory zaměstnanosti), by mohlo být považováno za prospěšné vytvoření ucelené studie („mapy") 
sociálně vyloučených romských enkláv a mikroenkláv. Projekt takovéto studie by se však musel vypořádat 
se značnými překážkami. 

Existující materiál je různé kvality a (jako celek) není shromážděn podle jednotné metodolog ie . [107] 
Nezachycuje celé území České republiky, ale spíše odráží zaměření a možnosti badatelů. Vypracování 
souhrnné zprávy by si tak vyžádalo značnou časovou i odbornou investici. Vedle metodologických nesnází 
je tu ale zneklidňující otázka politické prozíravosti vytvoření topografie sociálního vyloučení, jež musí být 
citlivě zvážena. [108 ] Se zřetelem na uvedené nemá (a nemůže ani mít) tato zpráva mapovací ambice a 
dále pouze načrtává některé z aspektů existence vyloučených romských enk láv . [109 ] 

Počet Romů žijících ve vyloučených lokalitách 

Jak již bylo uvedeno v části věnované bydleni, podle celospolečenského šetření bydlení sociálně slabých 
Romů, které z podnětu tehdejšího zmocněnce vlády pro lidská práva provedli v roce 2001 romští poradci 
při okresních úřadech, a které se pokusilo vyhodnotit Ministerstvo pro místní rozvoj, žilo v „komunitách 
s kumulovanými problémy" cca 17 000 Romů. (Pro účely šetření byl za komunitu považován jeden dům, 
resp. číslo popisné.) Šetření ale nezahrnulo magistrátní města, a tak lze usuzovat, že skutečný počet byl 
podstatně vyšší, a mohl by se blížit přinejmenším dvo jnásobku. [110] Odhady nevládních organizací 
působících v terénu hovoří o deseti-tisících Romů, žijících v situaci chudoby a sociálního vyloučení. 
Zpracovatel zprávy se s tímto odhadem ztotožňuje s tím, že další upřesnění počtu je nanejvýš žádoucí.. 

Typologie vyloučených chudých (romských) lokalit 

Přes značný rozsah bádáni o vyloučených lokalitách, nepokusil se ještě žádný badatel o jejich utřídění. 
Jedním z možných přístupů je adaptace prací bělehradského urbanisty Vladimíra Macury . [111 ] Macura 
ve studii, kterou zpracoval pro Radu Evropy, prezentuje typologii romských sídel, která je spoluvytvářena 
třemi faktory: (1) morfologickými charakteristikami (tj. typem ulic, domů a infra-struktury), (2) umístěním 
(např. centrálním - periferním) a (3) charakteristikami obyvatel (např. stará urbánní populace, noví 
přistěhovalci, pauperizovaná populace a pod.) Některé Macurou vymezené typy můžeme najít i v Česku. 
Jsou to (1) roztroušená chudá obydlí u městských centrech, nejčastěji se nacházejí ve staré, chátrající 
zástavbě (2) periferní slumy, kde jsou sociální a často i hygienické prostředí takové, že mají negativní 
dopady na společenský, zdravotní a i psychický stav obyvatel, (3) nově postavená sídla typu ghetta, která 
jsou často f inancována orgány místní samosprávy s cílem řešení nějakého sociálního problému; často 
jsou nízké kvality, která je pod běžným standardem, a na okrajích měst; v důsledku nedostatečné dopravy 
a služeb jsou jejich obyvatelé odsouzeny k izolovanému životu, (4) nouzová obydlí, představují často 
různá stavby - např. opuštěné buňky po stavebních dělnících, ubytovny, někdy i domy z okolních vesnic a 
(5) zdevastované bloky bytovek (sídliště). 

Domníváme se, že z praktického hlediska je žádoucí v českém prostředí vést alespoň dělící čáru mezi 
roztroušenými chudými obydlími - byť seskupenými v některé městské části - jež bychom mohli nazvat 
„prostorově integrovanými sídly" (např. Liberec, Praha - Nusle, Žižkov, Smíchov) na jedné straně a 
„prostorově segregovanými útvary" (např. ubytovna Masokombinátu v Kladně - těžce dostupná odkudkoli) 
na straně druhé. Jiná dělící čára se pak nabízí co do početnosti obyvatel: „větší enklávy" (např. Brno -
Cejl) versus „mikroenklávy" s počtem několik desítek obyvatel (typicky jedna ubytovna, azylový dům a 
pod.). Rozlišení různých typů sídel je jedním z předpokladů vytvoření účinných programů pomoci - pro 
různé celky nelze používat stejná opatření. 

Velikost vyloučených romských lokalit 

Jelikož zatím nebyla vytvořena definice a typologie vyloučených romských lokalít a jako „romské lokality" 
jsou označovány zcela rozmanité útvary (celá městská čtvrt' na jedné straně a jednotl ivé azylové domy na 
straně druhé), s rozdílnou intenzitou symptomů exkluze, musíme konstatovat poněkud vágně, že počet 
obyvatel „typické" lokality se pohybuje mezi několika desítkami či stovkami obyvatel. Tak např. v lokalitách 
Slezské Ostravy, které jsou poměrně dobře popsány a mohou sloužit jako prototypy vyloučených lokalit, 
má Ostrava - Liščina 700-800 obyvatel, v lokalitě Hrušov žije 500-600 osob a v lokalitě Ostrava - Zárubek 



asi 250 osob. Najdou se ale i lokality s více než tisícovkou osob (cca 1 550 osob Ústí nad Labem - Nové 
Předlice, Chanov - cca 1 500 osob, Sokolov - sídliště u Kina Alfa - cca 1 000 osob). 

Uzemní rozložení vyloučených (romských) lokalit 

I když roztroušená chudá romská obydli můžeme nalézt ve městech po celém území České republiky 
(např. v Praze, Brně, Plzeň, Pardubice, Prostějov, Cheb a další), j iné typy vyloučených romských lokalit, 
především prostorově odloučené enklávy, se koncentrují především v průmyslových oblastech 
severozápadních Čech a severní Moravy postižených vysokou nezaměstnaností, zejména v Moravsko-
slezském kraji (ostravsko-karvinská aglomerace) a v Ústeckém kraji (Ústi nad Labem, Děčín, Most, 
Chomutov). Je to ovlivněno dvěma faktory. Prvním je historicky vzniklé rozmístěním Romů v ČR, 
s koncentraci v průmyslových oblastech, kde byla vysoká potřeba nekvalif ikované pracovní síly. Druhý 
a bezprostředně související faktor je dán tím, že nezaměstnanost, která postihla Romy po roce 1989 
zvláště výrazně, představovala jeden z katalyzátorů vzniku enkláv v 90. letech. 

Vznik a šíření vyloučených chudých (romských) enkláv 

Dnes již obecně přijímanou skutečnosti je, že ke vzniku některých „mikroenkláv" např. v podobě zřizování 
různých nízkostandardních ubytoven pro sociálně slabé občany, přispěly obce. Při šíření ghett a slumů ale 
sehrává klíčovou roli také spontánní vývoj, který již byl také dobře popsán. (Neliší se ostatně od procesů 
vzniku ghett j inde ve světě, např. v USA či v centrech západoevropských měst.) V bodu, kdy se začne 
zvyšovat koncentrace Romů, neromští sousedé začnou problémovou lokalitu opouštět. Do uvolněných 
bytů se stěhují další Romové, např. příbuzní starousedlíků. Tak dochází ke koncentraci osob ve stejně 
špatné životní situaci na jednom prostoru. V tomto bodu mohou začít působit faktory, které udržuji ghetto 
zevnitř. Např. obyvatelé lokality mohou bránit přistěhování nepříbuzných rodin; většinová populace se zde 
již v žádném případě dobrovolně nenastěhuje. Někteří autoři upozorňují, že pro určitou skupinu osob je 
pobyt ve vyloučené lokalitě nejen východiskem z nouze, ale i garancí přež i t í . [112] 

Existuji indicie, že rozšiřování a prohlubování (ve smyslu propadu do chudoby) těchto enkláv posiluje také 
migrace, zejména vnitrostátní. Upadající oblasti totiž nabízejí levnější a tím i přístupnější bydlení. Pro 
rodiny žijící ze sociálních dávek, které se na tento způsob života již adaptovaly, nejsou pro migraci 
(zpravidla) rozhodující pracovní možnosti, ale j iné faktory, jako možnost bydlení a rodinné vazby. Zřetelně 
to lze pozorovat na různých mikroenklávách, tvořených ubytovnami, ale i na větších celcích. Migrace -
dočasná nebo i trvalá, rodinná i pracovní - je usnadňována také přetrváváním rodových formací (fajt) 
v některých lokalitách (viz také část migrace níže). 

Život v ghettech, sociální situace, sociální patologie 

Životní podmínky ve vyloučených chudinských (romských) lokalitách jsou podle názoru mnoha pracovníků 
z terénu kritické. Příjmová chudoba, nezaměstnanost a sociální izolace jsou substrátem, na němž se 
rozvíjejí kriminalita a další sociální patologie, které jsou zde koncentrovány v míře výrazně převyšující 
okolní svět. Přitom dochází nejen ke vzniku a šíření nových patologických jevů, jako je prostituce 
nezletilých či dětí pod 15 let, ale také k adaptaci okolí, včetně rodiny, na tuto skutečnostmi 13 ] Viktor 
Sekyt tuto skutečnost konstatuje v obecnější rovině. „Není ovšem bez zajímavosti, že v poslední době se 
některé romské mladé ženy věnují tomu, co bylo ve všech romských rodinách považováno za nečisté a 
nepřípustné, totiž prostituci. Tyto dívky a ženy jsou rodinou odvrhnuty. Ale většinou je j im odpuštěno, když 
se s rodinou začnou dělit o své vysoké př í jmy." [114] Z kriminality patrně převažují majetkové delikty 
(menší, ale opakované krádeže), přičemž ale v některých lokalitách se vyskytují závažnější formy trestné 
činnosti, např. kuplířství nebo obchod s drogami. Lichva nadále zůstává rozšířeným jevem, je ale mezi 
obyvateli těchto lokalit nadále tabuizovaným tématem. Podle některých indicií ale dosáhl boj s lichvou 
úspěchu v tom, že vědomí možnosti obrany proti lichvářům tento jev do jisté míry reguluje. Tíživou 
skutečností se stává rovněž zadlužení prostřednictvím legálních půjček, např. od společnosti Provident 
Financial, které nabývá značných rozměrů. 

Podle názorů některých badatelů se v etnicky segregovaných městských ghettech již u obyvatel vytvořil 
zvláštní adaptační mechanismus na extrémní situaci, v níž jsou tito lidé nuceni přežívat. „Podmínky, na 
něž bylo nutné se adaptovat, byly z hlediska našeho pohledu na životní standard podporovaný naší 
představou o lidských právech tak otřesné, že je směle můžeme označit za nel idské". [115] Tato adaptace 
vede k vytvoření systému alternativních hodnot a od nich odvozených vzorců jednání, předávaných 
mezigeneračně; ten sice umožňuje v dané situaci přežít a obstát, ale znesnadňuje zpětnou integraci do 
struktur majoritní společnosti. Badatelé tuto adaptaci zachycují za pomoci konceptu „kultura chudoby". 
[ 1 1 6 ] Poukazuji na to, že životní styl těchto obyvatel není specificky romský, ale je formou přizpůsobení 
se podmínkám chudoby v industriálni společnosti. Zatímco chudobu jako takovou lze při dostatku zdrojů 
eliminovat poměrně snadno, osvojený adaptační mechanismus se překonává obtížněji, protože má vlastni 
strukturu a vnitřní logiku a způsob života předávaný generace na generaci. 

Podle jiných názorů ale dochází ve vyloučených enklávách spíše k prolínání kultury romských osad, 
kultury majoritní společnosti, „kultury chudoby" a kultury globální zprostředkované televizí. Všichni se ale 



shodují, že situace ve vyloučených chudých enklávách se nejen nezlepšuje, ale naopak, že se v tomto 
prostředí vytvářejí další podmínky pro reprodukci sociálního vyloučení. 

Vnitřní struktura vyloučených romských enkláv 

Chudinská (romská) ghetta jsou někdy označována také pojmem „vyloučené romské komunity". To vedlo 
k protestu některých badatelů - především kulturních antropologů, kteří považují označení obyvatel těchto 
lokalit termínem komunita za kontraproduktivními.17] Obyvatelstvo těchto sídelních útvarů netvoří 
jednotné, vnitřně strukturované společenství, ale konglomerát jednotl ivců či rodin, které se liší z hlediska 
socioekonomické situace i kulturní výbavy. Navíc, pokud v těchto skupinách existují (četné) rodinné vazby 
jako přežíváni kultury romských osad, je princip příbuzenství nadřazen principu sousedství či etnicity. 
Závěry, které z tohoto někteří badatelé vyvozuji, směřují k formám a metodám státní podpory, ale i 
sociální p ráce. [118] Provedené výzkumy ale ukazují, že právě svou vnitřní strukturou se vyloučené 
romské enklávy značně liší. V některých lokalitách lze odlišit „starousedlíky" od „nově příchozích", přičemž 
v první skupině mohou přetrvávat fungující společenské struktury založené na vazbách v rámci 
velkorodiny, j inde tomu tak již není. 

Nezaměstnanost, nelegální zaměstnáváni 

Jestliže jsme výše uvedli, že nezaměstnanost Romů se podle výzkumů blíží 50%, naprostá většina zpráv 
z vyloučených romských lokalit mluví o nezaměstnanosti mnohem vyšší. Zpravidla je odhadována někde 
mezi 80-95%. Část Romů byla zatlačena do šedé ekonomiky - zprávy z různých lokalit ukazují na velmi 
rozšířenou „práci na černo". Výzkumník pracující v jedné čtvrti severočeského města popsal situaci 
následovně: „Naprostá většina obyvatel N. je nezaměstnaná a žije ze sociálních dávek. Nicméně každé 
ráno odjíždějí z N. plné dodávky mužů - kopáčů na práce. Přestože jsou všichni nezaměstnaní, téměř 
všichni pracuji na černo (nejčastěji ve stavebních a kopáčských f i rmách. ) [119] Při organizování 
a zprostřed-kovánl této práce hraje zásadní roli rodinný systém. Nejčastěji jsou takto vykonávány 
stavební, demoliční, výkopové či j iné pomocné práce. Jinou formou výdělku je sběr starého železa a j iných 
surovin. Ač nelegalizovaná práce zvyšuje příjmy, kruh sociálního vyloučení nenarušuje, ale spíše utužuje. 
Udržuje totiž alternativní systém, který zvyšuje míru uzavřenosti. Nelegální práci je tedy rovněž možné 
chápat jako formu adaptace na podmínky chudoby a vyloučení. 

Závěrem můžeme shrnout, že z uzavřeného kruhu života v chudobě a odloučení od většinové společnosti 
nevede za stávajících podmínek cesta ven. Pro změnu životní situace této části Romů je klíčovou sférou 
integrace oblast sociálně-ekonomická (zaměstnání, bydlení). Tam by také měla být především zacílena 
pomoc společnosti. 

4.5. Sociální patologie 
Alkohol 

Příslušníci romských komunit patřili k výrazným konzumentům alkoholu, pití alkoholu bylo součástí všech 
rodinných oslav, a těch bývalo hodně. Nicméně z jejich pití se nestával alkoholismus, který je nutno léčit 
ve specializovaných lékařských léčebnách. S dlouhodobým požíváním alkoholu se nerozvíjela psychická 
závislost, která je pro alkoholismus typická. Zvláštní uspořádání romských rodin vedlo k tomu, že rodina si 
problémy s pitím alkoholu některého svého člena dokázala řešit sama. V současné době však již dochází i 
u příslušníků romských komunit k rozvoji alkoholismu, který je možno a nutno léčit jen ve speciálních 
léčebnách. 

Drogy 

Jiným a mnohem větším problémem jsou pro příslušníky romských komunit drogy. Někteří jedinci se 
s psychotropními látkami setkávají již v dětství (čichání těkavých látek) a přes kouření marihuany a tzv. 
taneční drogy, přechází k heroinu. Vysoká cena těchto drog na černém trhu neumožňuje zajišťovat si 
drogy, na kterých je jedinec závislý za legálně nabyté peníze. Proto se užívání drog téměř vždy kombinuje 
s kriminalitou a u děvčat s prostitucí. Mezi trestnými činy romských toxikomanů dominuje trestný čin 
nedovolená výroba a držení omamných a psychotropnlch látek a jedů, § 187 trestního zákona. Na rozdíl 
od toxikomanů z majority romští toxikomani přichází k léčeni později, v době, kdy už je závislost rozvinutá, 
a to hlavně proto, že je rodina dlouho kryje a snaží se jejich problémy řešit obvyklými výchovnými 
prostředky. Jako pacienti mají nižší kázeň. Dobrovolně nenavštěvuji protidrogové poradny, ani K-centra. 
Neexistuje žádná zvláštní evidence romských toxikomanů, a tak nělze ani odhadovat, z d a j e promořenost 
romské populace stejná, vyšší nebo nižší než promořenost majority. 

V r. 2003 byly zahájeny projekty Společnosti Hvězda Romský terén a Baterie. Projekty si kladou za cíl 
vytvořit model výzkumu v romském terénu (mezi romskými uživateli i neuživateli drog) a realizovat ho 
prostřednictvím vyškolených romských terénních pracovníků[120] . 



Srovnávací výzkum mezí 30 romskými a 30 ostatními uživateli drog realizovaný v r. 2002 a 2003 přinesl 
podrobnější informace o charakteru užívání drog mezi Romy. Oproti majoritní populaci začínají Romové s 
užíváním drog v nižším věku a častější je mezi nimi užíváni heroinu. Velké procento romských uživatelů 
žije ve společné domácnosti s dalším uživatelem - ukazuje se tedy, že užívání drog v romských 
komunitách je problém celých rodin a často problém vícegenerační. Romští uživatelé mají také oproti 
majoritním menší zkušenosti s léčbou - a pokud zkušenost mají, pak pouze s tradiční zdravotní 
(psychiatrickou) péčí; často mají k léčbě negativní postoj. Mnohem méně Romů je také v kontaktu s 
nízkoprahovými zař ízeními [121] 

Z poznatků terénních sociálních pracovníků bylo také zjištěno, že se drogy vyskytovaly v 61 lokalitách. 
Nejčastěji ve 48 lokalitách byly zneužívány toluen a marihuana ve 27 lokalitách pak pervitin a různé léky. 
[122] 
Hráčstvi 

Gamblerství a především hrací automaty jsou pohromou pro některé příslušníky romských komunit. Pod 
vidinou okamžité výhry mnozí nahází do hracích automatů větší část svých příjmů. Taková hráčská vášeň 
je mnohdy neufinancovatelná z legálně nabytých prostředků a vede často zpočátku k rozprodání všech 
hodnotných věci, později i ke kriminalitě. 

Prostituce 

Prostituce byla ještě v nedávné době v romských komunitách zcela okrajovým jevem. Někteří příslušníci 
romských komunit byli kuplíři, ale s romskými děvčaty nekupčili. Romský morální kodex posuzoval 
prostituci velmi přísně, jako jedno z nejzávažnějších proviněni, kterého se žena mohla dopustit. Změna 
nastala v 90. letech minulého století, kdy některé dívky dokázaly prostitucí vydělat dost peněz na zajištění 
celé rodiny. Počáteční odsouzení se změnilo ve shovívavost a časem i v obdiv. V ojedinělých případech 
se objevila i dětská prostituce. Zatím nebyl proveden výzkum romské prostituce, a to přesto, že záležitost 
je silně medializovaná a to i v zahraničí. 

Ministerstvo vnitra a Policie ČR si jsou vědomy závažnosti tohoto problémů, zejména jsou-li zneužívány 
k prostituci děti. V rámci „Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým 
menšinám" je realizován od roku 2004 projekt asistentů Policie ČR v Chebu. Na jeho realizaci se podílí 
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Okresním ředitelstvím Policie ČR Cheb, Městským úřadem v Chebu a 
kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Romští asistenti Policie ČR v Chebu jsou zaměřeni 
především na případy ohrožováni mravní výchovy mládeže. V roce 2004 pracovní skupina utvořená 
k realizaci projektu prověřovala na dvě desítky případů týkající se vymezené problematiky. Do současné 
doby nebyl zjištěn případ dětské prostituce. Děti jsou v drtivé většině využíváni rodiči jako volavky pro 
zájemce o sex nebo na turisticky frekventovaných místech žebrají. K prostituci, při které by figurovalo dítě, 
nedojde, zájemce o sex s dítětem je při f ingované nabídce prostituce okraden. Policie ČR již sdělila 
několika osobám obvinění z trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže, krádeže, loupeže, 
podvodu, vydírání. Policie ČR také na tomto poli úzce spolupracuje s německou policií. 

Kriminalita 

Romská kriminalita se do roku 1990 vykazovala zvlášť v ročních zprávách a sledovala se do mnoha 
podrobností. Byla v té době výrazně vyšší co do počtu trestných činů i co do počtu zúčastněných osob, 
než kriminalita majority, nižší co do způsobené škody vyjádřené penězi. Od roku 1990 se etnicita ani 
národnost pachatelů nesleduje a nejsou tedy žádná novější zjištění. Lze předpokládat, že v této oblasti 
nedošlo k podstatným změnám. 

Ministerstvo vnitra podporuje projekty, jejichž cílem je překonat předsudky, omezit xenofóbii, zvýšit 
toleranci a trpělivost na straně majority a emancipovat, vzdělat a pomoci nalézt své místo ve společnosti 
pro Romskou minoritu. Jejich smyslem je odstranit nebo zmírnit sociální vyloučení romských komunit. 

Podpora výše uvedených projektů se uskutečňuje v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni 
- Partnerství". Do programu jsou zařazována města s nejvyšší mírou spáchané trestné činnosti a s 
kumulací dalších sociálně patologických jevů - nezaměstnanost, chudoba, extremistické projevy, sociálně 
vyloučené romské komunity apod. V roce 2004 bylo v 31 městech (obcích) realizováno 41 projektů 
vztažených k romské komunitě, které byly dotovány částkou 2 919 tis. Kč. Finanční prostředky jsou 
uvolňovány na základě usnesení vlády z kapitoly Všeobecná pokladní správa, nejedná se o rozpočet 
Ministerstva vnitra. Podmínkou podpoření projektu je finanční spoluúčast obce a aktivní participace Romů 
na realizaci projektů. 

Lichva 

Narůstajícím problémem je v romských komunitách lichva (úžernictví). Romové si tradičně vždy mezi 
sebou půjčovali peníze, hlavně v rámci velkorodiny, často na jistý, nepříliš velký úrok. Ti, kteří mohli 
druhým půjčovat, se stávali vlivnými, na této činnosti bohatli, a získávali nad druhými jistou moc. Význam 



této praxe se snížil v době minulého režimu, kdy všichni měli povinnost pracovat a příjmy byly více méně 
nivelizovány. 

Po roce 1990 se však příslušníci romských komunit v některých komunitách k této praxi vrátili. 
Nezaměstnanost, neexistence rodinných úspor, nemajetnost a chudoba, vedou často i moudré příslušníky 
romských komunit k tomu, že v případě nutnosti uhradit náhle větší částku (pohřeb, svatba pod tlakem 
těhotenství, léky pro nemocné dítě apod.) se obrátí se žádostí o půjčku na romské i neromské lichváře. 
Každý příslušník romské komunity zná lichváře ve svém okolí a jen doufá, že je nikdy nebude potřebovat. 
Nebude však proti nim nic podnikat, protože dobře ví, že chudým příslušníkům romských komunit nikdo 
peníze nepůjčí a jsou tedy těmto lichvářům vydáni na pospas. Lichvářské úroky (často i 100% za každý 
měsíc, včetně úroků z úroků) ožebračují ty nejchudší, kteří pak nemají ani na zaplacení nájmu, ztrácí byty 
a propadají se do materiální nouze, jsou nuceni k prostituci či kriminalitě, někteří ze strachu z lichvářů 
opouštějí byty, stěhují se do j iných krajů a někteří i emigruji do zahraničí. 

V roce 2002 vypracoval odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zprávu Lichva v romské komunitě. 
Zpráva je určena jednak orgánům činným v trestním řízení, dále odborníkům v sociální oblasti a 
pracovníkům územních samospráv. Zpráva byla vypracována na základě šetření v Ústí nad Labem a 
v Mostě (Litvínově), při kterém zpracovatelé vycházeli z dokumentů shromážděných Policii ČR, okresními 
státními zastupitelstvími v Mostě a v Ústí nad Labem, pracovní skupinou Republikového výboru prevence 
kriminality, pracovní skupinou Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro oblast vnitra a Policie 
ČR, z materiálů Úřadů vysokého komisaře pro uprchlíky v Praze a konečně z vlastníc rozhovorů 
s postiženými. 

Zpracovatelé zprávy došli k těmto závěrům: 

lichva je v romských komunitách častým a z velké části příslušníky těchto komunit 
akceptovaným jevem 
komerční půjčky jsou většině romský rodin nedostupné 

• ochota podat trestní oznámení na lichváře se zvyšuje s navyšováním dluhu l ichvářskými úroky a 
brutalitou vymáhání splátek 

Na základě těchto zjištění učinili zpracovatelé tato doporučení: 

• mezi postiženými a potenciálními oběťmi vytvořit atmosféru důvěry v Policii ČR 
• informovat orgány činné v trestním řízení o mechanismech líchvy a způsobech 

jejího dokazování 
• zajistit ochranu svědků 
• zlepšit informovanost odborné veřejnosti 
• podpořit systém terénní sociální práce 
• využívat všech možností systému poskytování sociálních dávek 
• veřejně deklarovat nekompromisní postoj k lichvářům 

V souladu s výše uvedenými doporučeními je realizován projekt asistenta Policie ČR pro 
potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách, který je realizován jako 
součást „Národní strategie pro práci Policie CR ve vztahu k národnostním a etnickým 
menšinám". Pro pilotní vyzkoušení projektu byla vybrána Policie ČR správa 
Severomoravského kraje, a to především z důvodu význam-ného populačního 
zastoupení romského etnika v regionu, které je lichvářstvím nejvíc postiženo. Dalším 
důvodem byla možnost využít při řešení problematiky projekt občanského sdružení 
Vzájemné soužití, se kterým Ministerstvo vnitra ČR dlouhodobě spolupracuje. 
Základním úkolem asistentů byla zejména intenzívní a systematická práce s oběťmi 
lichvy. Jejich hlavním posláním je v první fází navázání kontaktu s komunitou a získání 
důvěry pro práci vybraných policistů v prostředí romské komunity, tak aby Policie ČR 
mohla úspěšněji vstupovat do komunity a poskytovat své služby a pomoc těm, kteří o to 
projeví zájem (např. oběti trestných činů, které by bez spolupráce s asistenty pomoc 
policie nevyhledaly). Působení asistentů Policie ČR uvnitř komunity musí být zcela 
transparentní, neboť je velmi důležité, aby komunita vnímala asistenty jako vstřícný krok 
a pomoc nabízenou ze strany Policie ČR. 

Ve srovnání s rokem 2002, kdy se Policii ČR správě Severo-moravského kraje podařilo 
získat jediný poznatek o trestné činnosti lichvy, za rok 2003 prověřila Policie ČR správa 



Severomoravského kraje 32 poznatků nasvědčujících spáchání trestné činnosti lichvy. 
Ve 14 případech zahájila úkony v trestním řízení pro trestný čin lichvy dle ustanovení § 
253 odst. 1 trestního zákona, z trestného činu lichvy obvinila 6 osob, z toho 4 případy 
byly předány státnímu zastupitelství. Od počátku roku 2004 zahájila Policie ČR správa 
Severomoravského kraje ve 20 případech úkony v trestním řízení pro trestný čin lichvy 
dle ustanovení § 253 odst. 1 trestního zákona, z trestného činu lichvy obvinila 5 osob. 

Kriminalita páchaná na Romech 

O vyšší kriminalitě příslušníků romských komunit se mnoho mluví, ale neexistují žádná vyhodnotitelná 
data, která by dokládala, zda tomu skutečnost odpovídá. Méně známá je kriminalita páchaná na 
příslušnících romských komunit. Zvláště sledovaná je pouze násilná trestná činnost s rasovým motivem. I 
když většina této kriminality je směřována právě proti příslušníkům romských komunit, bývá sem počítána 
trestná činnost proti cizincům jiné barvy pleti i trestná činnost romských pachatelů proti neromským 
obětem (jedná se většinou o slovní, nebo slovy provázené útoky). Těchto násilných trestných činů ubývá, 
neubývá však trestných činů nenásilné povahy, které ovšem rovněž nelze doložit čísly. Příslušníci 
romských komunit jsou častěji okrádáni, častěji se na nich romští i neromští pachatelé dopouštějí 
podvodu, a to s vědomím, že věc nepůjdou hlásit na policii, které většinou nedůvěřují, a že pokud případ 
nahlásí, policie nebude jejich svědectví brát zcela vážně. Tyto poznatky opětovně signalizují představitelé 
romských sdružení i někteří pracovníci samospráv. 

Z následujících dvou tabulek[123] je patrno, že vzájemně koreluje počet členů extremistických skupin a 
počet trestných činů s extremistickým podtextem, není přitom až tak důležité, že pachateli jsou často 
jedinci, kteří se ke členství v extremistických skupinách nehlásí. 

Vývoj počtu pachatelů trestných činů s extremistickým podtextem v ČR 
rok 1996 1997 1998 1999 • 2000 2001 2002 

stíháno osob 152 222 184 434 449 506 483 

Počty příznivců extremistických skupin 

rok 1998 1999 2000 2001 2002 

celkový počet příznivců 9 050 7 600 10 490 12 750 12 380 

Převzato: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002, Ministerstvo vnitra 
2003 

4.6. Migrace 
Ve druhé polovině 90. let 20. století a v prvních letech 21. století, před vstupem České republiky 
do Evropské unie, přitahovala celospolečenskou pozornost migrace Romů, zejména migrace přeshraniční, 
a to jak Romů z Česka do zemí EU, tak migrace Romů ze Slovenska a dalších zemí do České republiky. 
Pozornost živily politické obavy z masové migrace a také diskuse o této otázce v souvislosti se vstupem 
České republiky do EU: k migraci totiž často docházelo cestou azylu. Bezprostředně po vstupu České 
republiky do EU zájem o mezinárodní migraci, ale částečně i problém sám, ztratily na intenzitě (mj. i proto, 
že se „uzavřela" azylové cesta). V současné době se ukazuje, že aktuálním problémem je spíše 
vnitrostátní migrace. „Dnes vážně nehrozí migrace Romů ze Slovenska, hlavní problém je vnitřní migrace 
zdejších Romů", shrnul výsledky nejnovější studie na toto téma Roman Krištof z pražské kanceláře 
Mezinárodní organizace pro migraci, která průzkum ve Slovensku i v České republice provedla.) 124] 

Migrace příslušníků romských komunit v posledních letech není návratem ke „kočování", ale převážně 
útěkem z místa, kde je to nesnesitelné, do m (st, kde to snad bude lepší. Většina příslušníků romských 
komunit, žijících v Čechách, přišla ze Slovenska (respektive jejich rodiče, případně prarodiče), kde žili v 
izolovaných romských osadách materiálně ve velice těžkých podmínkách. Žili tam více méně 
„segregovaně" v poníženém postavení, ale role romského společenství byly zde přesně vymezeny, a tak 
střety s majoritní společností byly minimální. Příslušníci romských komunit ve své většině neměli v ČR 
dostatečnou příležitost nabýt vztah k místu, kde žijí - zakořenit. Cítí se zde být spíše trpěni, než vítáni a 
podle toho jsou i loajální. Pokud vidi výhodu ve změně místa, nepřemýšlejí dlouho. 

I když je nesporné, že část příslušníků romských komunit, kteří volili emigraci z České republiky do ciziny, 



mělo důvody převážně ekonomické, v mnoha případech byla emigrace útěkem do ciziny ze strachu (před 
skinheady), který není zcela neopodstatněný, ale i ze strachu před vymahači dluhů z lichvářských půjček. 
Romské rodiny před emigrací často rozprodaly svůj majetek, včetně bytů, což podstatně komplikovalo 
možnost jejich návratu. Vzhledem k tomu, že většina z nich ve snahách o azyl neuspěla, vrací se a musí 
hledat nové domovy. 

Česká republika je však i cílovou zemí romské migrace ze S lovenska[125] . Menší část migrantů se 
snažila získat v České republice azyl. [ 1 2 6 ] . Zkušenosti s azylovou migrací jsou v romských komunitách 
časté, i když většinou jen zprostředkované členy širší rodiny. Popis českých azylových zařízení vyznívá 
kladně, poměrně jasná představa je i o finančních podmínkách čekatelů v českých azylových zařízeních. 
Motivačně působí i možnost přivydělat si nelegální prací. 

Větší část romské migrace ze Slovenska však nemá azylovou povahu. Převažující motivaci neazylové 
migrace je přistěhování se k rodině nebo k partnerovi. Jiným, zatím málo probádaným aspektem je 
migrace pracovní, např. legální zaměstnání v romských stavebních firmách, ale také v šedé ekonomice. 
Jde především o stavební a výkopové práce. Někteří příslušníci romských komunit, byť nositelé 
slovenského občanství, považují Českou republiku za svůj domovský stát a svou migraci za návrat domů. 
Dalším častým důvodem je nezaměstnanost, chudoba a ztráta bydleni. Někteří ovšem prchají před lichváři 
a vymahači dluhů. 

Ve zprávě o analýze soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky 
na území České republiky, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci faktory podporující migraci. 

Zvyšující se proemigračni faktory v domovských lokalitách na Slovensku: nárůst počtu romských 
osad a jejich rozšiřování; vysoká porodnost; snížení maximální hranice dávek jedné společně posuzované 
rodině na 10 500 Sk; maximalizace lichvářských (úžernických) praktik a jejich tolerování ze strany státní 
správy. 

Existující proimigračnl faktory v České republice: příbuzenská solidarita; zvyšující se počet 
prostorově segregovaných lokalit s převažujícím romským obyvatelstvem; příležitosti v přístupu 
k výdělečné činnosti, včetně nelegálních praktik; zajištění přístřeší a výživy v azylových zařízeních. 
Naopak protimigračně působí tyto faktory: snižující se příbuzenská solidarita, neuskutečněná liberalizace 
trhu s byty, která by mohla nabídnou cenově dostupnější bydlení; stagnace na trhu práce, zvláště 
stavebních a výkopových prací, přetrvávající konkurenční nabídka pracovních sil ze strany cizinců 
z bývalého SSSR a přítomnost kulturně-konfliktních cizinců v azylových zařízeních. 

Migrační potenciál obyvatel slovenských romských osad je vysoký (cca 130 000 osob) a absorpční 
schopnost českých měst a obcí a v nich žijících romských příbuzných případných slovenských emigrantů 
je malá. Pokud by došlo k hromadné migraci, zhoršila by se podstatně situace v cílových komunitách 
v České republice. Tyto prognózy se ale nenaplňují. Po přijeti České republiky a Slovenska do EU 
podstatně nestoupl počet Romů odcházejících do j iných zemí EU, nedošlo ani k hromadné migraci Romů 
ze slovenských osad do České republiky. V současné době větší počet romských emigrantů působí pouze 
místní problémy zejména v Moravskoslezském kraji, kde se ubytovávají u příbuzných a obživu hledají 
v šedé ekonomice. 

Migrace sehrává jistou roli při vytváření sociálních napětí (např. zvýšená koncentrace lidí v nevyhovujících 
bytových podmínkách), ale mohla by přinést i řešení problémů (např. stěhování za prací, odchod 
z problémových oblastí). Měla by proto být nadále sledována. Je ale nutné zaměřit výzkum na vnitrostátní 
pohyb obyvatel a především na rizikové formy migrace (např. migrace spojené s šedou ekonomikou, 
migrace spojená s prostituci či obchodem s lidmi). 

5. Závěry 
Tzv. Bratinkova zpráva o situaci romských komunit, projednaná vládou v roce 1997, byla varovným 
signálem, ukazujícím, že dochází k dramatickému zhoršování ekonomické a sociální situace některých 
skupin Romů. Tato zpráva, sepsaná s odstupem sedmi let, nabízí rozpolcený obraz. 

Situace Romů v České republice se v posledních letech v některých sférách zlepšuje (zajištění 
menšinových práv, rozvoj národnostní kultury, spoluúčast příslušníků romské menšiny na řešení 
problémů). Jinde již byly vytvořeny základní institucionální, právnj i politické podmínky pro změnu, a lze 
tak očekávat nápravu situace v dlouhodobé perspektivě. To platí především pro vzdělávání, ochranu před 
diskriminací a jinými projevy xenofóbie a rasismu. Zásluhu na tom nemají pouze veřejné orgány, ale také 
aktivity občanského sektoru, v rovině národní i nadnárodní. Došlo i ke zvyšování vědomí většinové 
veřejnosti o životě Romů. Zásluhou akademické obce, výzkumu i lidí pracujících v terénu, se zvýšilo 
odborné poznání problémů, postupně jsou také odhalovány často skryté mechanismy společenských jevů 
(např. migrace, lichva, procesy sociálního vylučování). 



Negativní trendy v sociální a ekonomické sféře, zejména zaměstnanosti a bydlení, se ale 
v celospolečenském měřítku nepodařilo zastavit, přestože na nápravu směřuje stále více finančních 
prostředků z veřejných zdrojů. Naopak, zřetelně dochází k zintenziv-ňování a stupňování tohoto vývoje. 
Nikoli ale celoplošně, nýbrž v určitých segmentech a ohniscích. Nejzřetelnéjším projevem tohoto jevu, jež 
ve svých důsledcích přináší „rozevíráni nůžek" mezi úspěšnými (většinovou populací i části Romů) a těmi, 
jimž nové podmínky přinesly další marginalizaci, je vznik a šířeni vyloučených chudých romských enkláv 
koncentrovaných v průmyslových oblastech severozápadních Čech a severní Moravy. „Ghettoizace" -
charakterizovaná podmínkami bydlení pod j inak běžným standardem, nedostupností sociálních služeb a 
dopravy, vysokým výskytem sociálních patologií a kriminality i některých nemocí, právní nejistotou bydlení 
a hrozbou vystěhování a často i prostorovou separací od většinového obyvatelstva - je nejpalčivějším 
sociálním problémem české společnosti a českých Romů v prvním desetiletí 21. století. Skutečnost, že se 
stejným problémem se potýkají i j iné evropské země, včetně starých členských zemi EU, nemůže být 
útěchou ani důvodem ke smíření se se stávajícím stavem. Finanční prostředky a pomoc by měly směřovat 
především k zastaveni tohoto trendu a k hledání cesty k prolomení uzavřených kruhů chudoby 
a sociálního vyloučení. 

Na závěr je ale třeba připomenout, že zpracovatelé zprávy se zabývali především sociálním 
postavením Romů a možnostmi jeho zlepšení. Záměrně neakcentovali aspekt menšinový, kterému se 
věnuje každoročně vládě předkládaná Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice, ani 
aspekt lidských práv, kterému je každoročně věnována Zpráva o stavu lidských práv v České republice. 
Sociální vylučování a hmotná bída a s nimi spojené ponižování lidské důstojnosti jsou nejcitelnějšími 
problémy většiny Romů. 

Předkládajíce vládě tuto zprávu, si zpracovatelé uvědomuji, že zpráva nevypovídá o všech 
aspektech života příslušníků romských komunit. 
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ekonomické situace romské populace v České republice s návrhy opatření, Socioklub 2003. 
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m. Praha, který zajišťuje podporu této cílové skupiny pro region Praha. Poslední možností podpory je tzv. 
Globální grant, tedy opatřenf 2.3, které má podpořit vzdělávání a kapacity poskytovatelů sociálních služeb 
v regionech a poskytování těchto služeb u projektů, které nesplňují minimální požadovanou finanční 
hranici pro projekty v ostatních možnostech podpory, tj. 650 tis. Kč. Vedle toho lze využit i iniciativu 
EQUAL, spolufinancovanou z Evropského sociálního fondu, která je určena k prosazování inovativních 
nástrojů k řešení diskriminace a nerovností na trhu práce. (Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy 
zřízené Evropskou komisi k řešeni specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují 
j iné programy ES nebo usnadňují jejich realizaci.) V rámci iniciativy EQUAL podpořila EU v letech 2000-
2004 celkem 45 projektů, které se týkaly také Romů (v celé EU). 

[15] Evropské agentury jsou decentralizované organizace, které mají právní subjektivitu a požívají určitý 
stupeň finanční a organizační autonomie. EUMC je jednou z více než 20 agentur EU. Zřízena byla v roce 
1997, funguje od r. 2000. Evropská rada již ale rozhodla o její transformaci v agenturu pro lidská práva. 
EUMC vydalo publikaci týkající se dostupnosti zdravotní péče pro romské ženy. Viz 
http://eumc.eu.int/eumc/index.php 

[16] EUMC: Racism and Xenophobia in the EU Member States - trends, developments and good practice. 
Annual Report 2003/2004 - Part 2, 2004 (s.22-24). 

[17] http://www.erionet.org 

[18] http://www.errc.org ERRC je nevládní nadnárodní organizací hájící veřejný zájem prostřednictvím 
práva, která sleduje situaci Romů v Evropě. 

[19] Viz The situation of Roma in an eniarged European Union, s. 44-45. Viz také citovaná zpráva Report 
on the Situation of Fundamental Rights in the European Union for2003, Ref. CFR-CDF.repEU.2003.en, s. 
103 - 105. Síť expertů EU pro otázky základních práv byla zřízena v roce 2002 Evropskou komisí na 
základě požadavku Evropského Parlamentu. Mj. připravuje výroční zprávy o stavu základních práv v EU a 
jejich členských zemích a tzv. souhrnnou zprávu, která poukazuje na základní problémy v EU v oblasti 
lidských práv. V roce 2004 připravovala také „tématickou" zprávu o integraci menšin. 

[20] Hana Frištenská, Petr Víšek: Závěry a doporučení, in Analýza sociálně ekonomické situace romské 
populace v České republice s návrhy na opatřeni, Socioklub 2003 

[21] Šetření znalostí pracovníků obcí pověřených výkonem státní správy o situaci romských komunit 
v oblasti jejich působnosti, Interní materiál kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, 2003 

[22] č.j. 17 908/95-24 ve znění dodatku pod č.j. 28 605/96-22 
[23] č.j. 28 498/99-24 
[24] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a j iném vzdělávání. 
[25] č.j. 25 484/2000-22 
[26] Zpráva o projektu Monitoring efektivity přípravných ročníků, Fakulta humanitních studií Univerzity 
Karlovy, 2003. 

[27] Z toho pracovalo 97 v základních školách, 112 ve zvláštních školách, 7 ve speciálních školách, 
7 v mateřských školách 2 v učňovských středních školách a 2 v dětských domovech. 

[28] Ze současně zaměstnaných asistentů je 17 vyučených v různých oborech, 4 maturanti středních škol, 
jeden absolvent vyšší odborné školy a dva vysokoškoláci. 

[29] Údaj ze studie Hana Frištenská, Petr Víšek: Závěry a doporučení, in Analýza sociálně ekonomické 
situace romské populace v České republice s návrhy na opatření, Socioklub 2003. 

[30] V roce 2003 obdržely školy na podporu studia romských žáků 9 987 000 K č , 

[31] Podrobné informace o této oblasti obsahují Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice, 
které každoročně zpracovává Rada vlády pro národnostní menšiny. Zprávy za roky 2001, 2002 a 2003 viz 
http://vladce.vlada.cz/apac/www.htm (Poradní a pracovní orgány - Rada vlády pro národnostní menšiny -
Dokumenty). 

[32] kol. Jan Winkler, Tomáš Sirovátka, Miroslava Rakoczyová, Ivana Šimíková, a Milada Horáková: 
Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce, 2004. Studie vychází z několika základních 
informačních zdrojů. Především vychází z původních empirických výzkumů, které popisují situaci Romů na 
českém pracovním trhu. Tyto studie vznikaly jako součást rozsáhlejších mezinárodních srovnávacích 
studií. (Studie prováděné v rámci Výzkumného ústavu práce a sociálních věci a Masarykovy univerzity 
v Brně.) Dalším zdrojem informací byly specifické expertní rozhovory s představiteli státní správy, 
reprezentanty neziskových organizaci a nezávislými experty na předmětnou oblast zájmu, (viz výzkumné 
projekty: Institucionální aspekty politiky zaměstnanosti a trhu práce v ČR, Masarykova univerzita 2003; 
Identifikace efektivních modelů terénní sociální práce v rámci politiky romské integrace, Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí, 2004). Třetim zdrojem informaci, i když ne systematicky využívaným a 
využitelným pro potřeby odborné analýzy, byly administrativní statistiky veřejných služeb zaměstnanosti 
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Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002, Ministerstvo vnitra ČR 2003. 

Zpráva Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, Lichva v romské komunitě, 2002. 

Zpráva o výsledcích činnosti pracovního týmu pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských 
komunitách, přijala vláda ČR usnesením č. 218 ze dne 10. března 2004. 

[1] Usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 599, část IV. materiálu předloženého vládě. 

[2] Viz část. 6 - seznam podkladů. 

[31 Pro toto šetření byli v roce 2003 požádáni kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity 
všichni krajští koordinátoři romských poradců, aby oslovili pověřené pracovníky obci s přenesenou 
působností státní správy a požádali je, aby na základě svých znalostí, bez šetření v terénu, vyplnili krátké 
dotazníky. Odpověď přišla z 11 krajů, dotazníky alespoň částečně vyplnilo 104 pracovníků obcí 
s přenesenou působností, ze 101 obcí nepřišla žádná odpověď. 

[4] Zejména Výzkumný projekt Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských 
komunit realizovaný Katedrou antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni 
(2004) pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a šetření zadané Ministerstvem vnitra a realizované 
Mezinárodní organizací pro migraci (Praha), zaměřené původně na migraci ze Slovenska, ale stále více 
zachycující i situaci v cílových obcích v České republice. Posledním z nich je Monitoring romských lokalit 
v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potenciálním migračním trendům ze Slovenska v období 
po vstupu do Evropské unie a podání souhrnné zprávy o stavu těchto lokalit zohledňující dosavadní 
integrační praxe. Na monitorování se podílela např. Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity 
v Plzni, Člověk v tísni, o. p. s. a organizace Adra..Předkladatel považuje za žádoucí, aby zadavatelé 
výsledky šetření vhodnou formu zveřejnili. 

[5] Usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 607. 

[6] Ze zkušenosti je známo, že velká část příslušníků romské populace se nehlásí k romské národnosti, 
pokud se o tom pořizuje dokumentace (např. právě při sčítání lidu). Nezaznamenává- l i se výpověď, 
k romské národnosti se často přihlásí. 

[7] viz Tomáš Hirt: Romská etnická komunita jako politický projekt: kritická reflexe, in Marek Jakoubek a 
Tomáš Hirt: Romové: Kulturologické etudy, Plzeň 2004, s. 72-91. 

[8] Pavel Hartl a Hana Hartlová.: Psychologický slovník, Praha 2002 

[9] Viz také Štěpán Moravec: Sociální služby v prostředí romských společenství: problém etnicity 
poskytovatele, in Marek Jakoubek a Tomáš Hirt: Romové: Kulturologické etudy, Plzeň 2004, s. 155-167 

[10] European Commission: The situation of Roma in an enlarged European Union. Office for Official 
Publications of the European Communit ies, 2004. Zprávu pro Evropskou komisi zpracovaly Focus 
Consultancy, ERRC a ERIO. 
[11] Údaje poskytnuty Ministerstvem financí ČR 30. září 2004 

[12] Ivana Šimíková, Pavel Navrátil, Jiří Winkler: Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika 
sociálního vyloučení romské komunity, Praha, VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003, s. 53. 

[13] Ve státním rozpočtu na rok 2004 nebyla do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
Program podpory romských žáků středních škol určena žádná částka. Rada vlády ČR pro záležitosti 
romské komunity proto navrhla Ministerstvu financí přesun částky 10 000 tis. Kč na realizaci tohoto 
programu pro rok 2004 z položky Podpora projektů integrace romské komunity kapitoly Všeobecná 
pokladní správa státního rozpočtu do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2003 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy administrativně převzalo program Podpory romských žáků 
středních školy, nicméně prostředky na tento program nadále zůstaly v kapitole Všeobecná pokladní 
správa, v položce Podpora projektů integrace romské komunity. V roce 2003 na Program podpory 
romských žáků středních škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 9 987 tis. Kč, v roce 
2004 pak 9 996 tis. Kč.. 

*Viz poznámka pod čarou č. 13. 

[14] Nejširší možnosti dává v ČR Společný regionální operační program (SROP), který ve svém opatřeni 
3.2 umožňuje financovat poskytování přímých služeb pro cílové skupiny v regionech. Infrastrukturu pro 
oblast rozvoje lidských zdrojů zajišťuje opatření 3.1 SROP. Druhou možností je Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů, opatření 2.1, které umožňuje podporu projektů pro romské komunity, avšak pouze 
projektů v tzv. národním měřítku. Další možností podpory je Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. 



na různých úrovních agregace (statistické výkazy Úřadů práce a Správy služeb zaměstnanosti v České 
republice.) 

[33] Tomáš Sirovátka a Miroslava Rakoczyová: Problémy trhu práce a nezaměstnanosti v ČR, 2003 
[34] Handicap školního vzdělání se mimo jiné projevuje špatnou znalostí jazyka majority. 

[35] Pro nedostatek objektivních dat spoléhali autoři analýzy v tomto ohledu na vyjádřeni Romů 
samotných. 
[36] Je třeba připustit, že poukazování na diskriminaci může být v mnoha případech racionalizací 
špatného postavení na trhu práce, jež má důvody například v nízké kvalifikaci, malém úsilí při hledání 
zaměstnání atp. 
[37] Cílenost rekvalifikací, měřená jako index podílu určité skupiny na účastnících opatření k jejich podílu 
na nezaměstnanosti, je v ČR dlouhodobě asi 0,40, zatímco cílenost pro nezaměstnané se středním a 
úplným vzděláním přesahuje index 2.00. 

[38] Výzkum interetnických vztahů. Zpráva Fakulty sociálních studil Masarykovy univerzity v Brně 2002. 
Projekt byl realizován v rámci projektu Phare Improvement of Relations between the Roma and Czech 
Communites CZ 9901.01. Výzkum byl zaměřen na vzájemné vztahy mezi romskými obyvateli a majoritní 
populaci v sousedství. Jedna část závěrečné zprávy je věnována zaměstnanosti příslušníků romských 
komunit, kteří byli respondenty výzkumu. Viz 
http://www.fss.muni.cz/spsp/cpsims/projekty/vyzkum interetnickych.pdf 

[39] viz http://www.poradna-prava.cz/dokumenty/diskriminace up.doc 

[40] Výzkum interetnických vztahů. 2002. Výpovědi respondentů nebyly verifikovány dokumentací úřadů 
práce či sociálních odborů, mohou tedy obsahovat všechna subjektivní zkreslení. Výzkum ve svém celku 
byl zaměřen na vztahy a pro vztahy je důležitější právě subjektivní posuzování, než objektivní skutečnosti. 
V kapitolách „Jsou Romové chudí", „Žijí Romové ze sociálních dávek", „Koho postihuje chudoba a sociální 
závislost?", „Jak dopadá ekonomická marginalizace Romů na vztahy Romů s majoritou" je popis sociální 
situace romských respondentů výzkumu dle jejich výpovědí. Je třeba znovu upozornit, že respondenty 
výzkumu nebyli příslušníci těch romských komunit, které již žijí v sociálním vyloučení a rovněž těch, které 
žijí na vesnicích. 

[41] Analýza sociálně ekonomické situace romské populace v České republice s návrhy na opatření, 
Socioklub 2003, publikováno formou CD. Pro tuto analýzu bylo zpracováno 21 monotematických studií 
autorů, kteří se romskou tématikou dlouhodobě zabývají, byly provedeny 2 korespondenční ankety, 
uskutečněn jeden výzkum formou polostandardizovaných rozhovorů, a 3 terénní výzkumy. 

[42] převzato z Hana Frištenská, Petr Víšek: Závěry a doporučení, in Analýza sociálně ekonomické 
situace romské populace v České republice s návrhy na opatření, Socioklub 2003 

[43] Např. Pavel Navrátil: Činnost terénní sociální práce musí být profesionální, in Možnosti sociální práce 
v romských komunitách, Sociální práce 4, 2003, s. 59-64 a další příspěvky v tomto čísle Sociální práce 
(Štěpán Moravec, Laďka Čéšková). 

[44] Průzkum byl zaměřen pouze na vyhledání takových romských komunit, kde se 
vyskytovaly kumulované problémy, kde vedle problémů s bydlením měli obyvatelé ještě nejméně pět 
z těchto dalších deseti možných problémů: špatná sociální situace, špatná hygienická situace, konflikty 
v soužití v komunitě, konflikty v soužití s okolím, časté absence děti ve škole, výskyt alkoholismu, drog, 
prostituce, hraní na automatech a kriminality - to vše jen podle posouzení tazatele, bez ověřování v 
terénu. Za jednu komunitu mělo být považována jedno číslo popisné. 
[45] Vlastním cílem průzkumů nebylo zjišťovat, jak příslušníci romských komunit bydlí, ale identifikovat 
romské komunity, kterým by mohla pomoci intenzivní práce terénního sociálního pracovníka. Byli písemně 
osloveni romští poradci 73 tehdejších okresních úřadů se žádostí, aby na základě svých znalostí vyplnili 
dotazníky o jednotlivých komunitách, které dle jejich úsudku odpovídají zadání. Odpověď zaslalo 67 
z nich. Ve čtyřech okresech nebyla poradcem identifikována ani jedna taková komunita, v osmnácti 
okresech byla označena jedna komunita, v pěti okresech dvě, v devíti okresech tři, v pěti okresech čtyři, 
v pěti okresech pět, v osmi okresech šest, ve třech okresech sedm, ve dvou okresech devět, ve dvou 
okresech deset, v jednom jedenáct v jednom dvanáct, v jednom třináct ve dvou patnáct v jednom šestnáct 
v jednom osmnáct v jednom dvacet šest, v jednom dvacet sedm a v jednom čtyřicet čtyři. 
[46] Výzkum interetnických vztahů, Zpráva Fakulty sociálních studil Masarykovy univerzity v Brně, 2002. 
[47] kol.: Romové, bydlení, soužití, Socioklub 2000, Romové ve městě, Socioklub 2002. 
[48] Stanislav Křeček: Krátký kurz nájemního práva, in Romové, bydlení, soužití, Socioklub 2000, 

Stanislav Křeček: Romové a aktuální otázky bytového práva , in Romové ve městě, Socioklub 2002 a 
Hana Máchová: Nejčastější problémy v nájemním bydlení, in Romové, bydlení, soužití, Socioklub 2000. 

[49] viz článek Poznatky veřejného ochránce práv v oblasti bydlení, 14.11.2003, http://www.ochrance.cz 
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1. Základní východiska 

1.1. Vláda přistupuje k řešení romských záležitostí ze tří pohledů - z perspektivy lidských 
práv, z perspektivy národnostní a z širší perspektivy sociokulturní. Tyto přístupy nejsou 
v rozporu, nýbrž se vzájemně doplňují. Redukce romské problematiky na kterýkoli z nich by 
byla nežádoucím zkreslením. Vyváženému pojetí, které bere v úvahu všechna tři hlediska, 
odpovídá i struktura poradních orgánů vlády. 

1.2. První z těchto perspektiv vyplývá z nutnosti zajistit, aby všichni občané České republiky, 
tedy i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoli diskriminace užívat všech individuálních 
práv zaručených jim Ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami 
o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána a také právem Evropské unie. Z hlediska 
lidských práv se romskou problematikou zabývá Rada vlády ČR pro lidská práva' jako 
poradní orgán vlády, který sleduje vnitrostátní dodržování přijatých a ratifikovaných smluv 
o lidských právech, připravuje (v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky) zprávy o plnění závazků plynoucích z těchto smluv a navrhuje vládě či 
jednotlivým členům koncepční kroky směřující k posílení ochrany lidských práv. 
Z jednotlivých výborů Rady pro lidská práva se problémům lidských práv Romů věnuje 
zejména výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace. V menší míře se romských 
záležitostí týká i práce dalších výborů Rady pro lidská práva, například výboru pro práva 
sociální, hospodářská a kulturní. Lidskoprávní perspektiva nazírání a přístupu k řešení 
romských záležitostí zároveň neopomíjí aspekt násobené diskriminace romských žen, které 
jsou vystavované dvojí diskriminaci a to jako ženy a v důsledku svého etnického původu. 
Institucionální zabezpečení dodržování mezinárodních závazků s ohledem na rovnost žen 
zajišťuje Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen. 

1.3. Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická práva příslušníků národnostních 
menšin, jak jsou definována v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluvě 
o ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektivních. Tato specifická práva jsou 
konkrétně upravena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a 
o změně některých zákonů (dále jen „menšinový zákon", novelizován zákonem č. 320/2002 
Sb.) Národnostní menšina je v § 2 odst. 1 tohoto zákona vymezena znaky subjektivními 
(„projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem...") i objektivními 
(„společenství občanů České republiky..,, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla 
společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi"). Rovněž jednotlivá práva 
garantovaná zákonem i výše uvedenou Rámcovou úmluvou úzce souvisejí s kulturou, 
jazykem a subjektivně pociťovanou kolektivní identitou (právo na vzdělávání v jazyce 
národnostní menšiny, právo na užívání tohoto jazyka v úředním styku a před soudy, 
na rozšiřování a přijímání informace v tomto jazyce, právo na uchování a rozvoj vlastní 
kultury, aj.). Česká republika uznává Romy jako národnostní menšinu, která má své zástupce 
v Radě vlády pro národnostní menšiny.2 poradním orgánu vlády pro záležitosti národnostních 
menšin, a může tak vyvíjet „úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury", 
jak uvádí ustanovení § 2 odst. 1 uvedeného zákona. V tomto směru se na Romy vztahují 
stejná práva jako na kteroukoli jinou národnostní menšinu žijící v České republice. Při 
podpoře úsilí romské menšiny o uchování a rozvoj vlastní kultury a jazyka je ale současně 
důležité citlivě a přiměřeně zohlednit skutečnost, že romská kultura se nemůže opřít, na rozdíl 

Dále jen Rada pro lidská práva (zřízena usnesením vlády ze dne 9. prosince 1998 č. 809) 

Rada byla zřízena v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních 
menšin a o změně některých zákonů. 
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od národnostně menšinových kultur jiných, např. polské, německé či slovenské, o jinak 
přirozenou podporu institucí mateřských zemí. 

1.4. Třetí perspektiva, sociokulturní, vychází z širšího pojetí „romské komunity" obsaženého 
v důvodové zprávě k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské 
komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. O tuto perspektivu se 
opírá činnost třetího z poradních orgánů vlády, Rada vlády ČR pro záležitosti romské 
komunity3. Pojem „romská komunita" se s pojmem „romská národnostní menšina" překrývá 
jen částečně. Definičním znakem příslušníka romské národnostní menšiny je aktivní vůle být 
za příslušníka menšiny považován a společně s ostatními rozvíjet jazyk a kulturu. Příslušníci 
romské národnostní menšiny jsou tak vymezeni subjektivně. Pojem příslušník romské 
komunity" je naproti tomu definován spíše objektivně. Koncepce romské integrace (2004) 
uváděla, že „příslušníkem romské komunity je de facto každý, koho majorita jako příslušníka 
této sociálně a etnicky definované skupiny identifikuje." Tato definice byla kritizována jako 
příliš široká a neurčitá. Z hlediska formulace opatření na podporu sociální a ekonomické 
integrace Romů je ale v praktické rovině nezbytné připustit, že objektivní sociokulturní 
charakteristiky „příslušníka romské komunity" zahrnují i občany, kteří se např. ve sčítáních 
lidu či jinak nehlásí k romské národnosti a neprojevují aktivní vůli rozvíjet vlastní jazyk 
a kulturu. Vědomí své odlišnosti čerpají spíše ze svého postavení ve společnosti, tj. z toho, že 
jsou majoritní společností odmítáni a marginalizováni. Vzhledem ke své tíživé sociální situaci 
se mnozí Romové otázkou své příslušnosti k národnostní menšině ani nezabývají; přitom však 
právě tato kategorie sociálně marginalizovaných Romů musí být adresátem státní politiky, jež 
bude řešit záležitosti spíše sociální (v oblasti zaměstnanosti, sociální péče a bydlení), než úzce 
národnostní (rozvoj kultury, jazyka, národnostního školství). Pokud by Koncepce romské 
integrace a veřejné politiky pojem „příslušník romské komunity" opustily, musely by jej 
nutně nahradit jiným pojmem, aby mohly smysluplně interpretovat a zohlednit mezinárodní 
dokumenty, např. Rady Evropy, a dokumenty Evropské unie, které se týkají postavení Romů. 
V souladu s výše uvedeným pojetím je i skutečnost, že se příslušníky romské komunity za 
určitých okolností stávají též osoby neromského původu, které se do romského prostředí 
začlenily a trvale v něm žijí. Přesnější než pojem „romská komunita" se přitom jeví použití 
termínu v množném čísle, „romské komunity", a to ve smyslu sub-etnického či lokálního 
společenství. Vláda v tomto ohledu vítá názory Romů i těch, kteří se romskou kulturou či 
problémy romských komunit zabývají odborně, které napomohou věcnou diskusí k upřesnění 
pojmů. 

1.5. Bez zajištění lepší sociálně ekonomické pozice příslušníků romské komunity a adekvátní 
rozložení těchto pozic ve společnosti majoritní není možné uvažovat o úspěšné integraci ani 
v dalších sférách společenského života. Přijetím Národního akčního plánu sociálního 
začleňování na léta 2004 - 20064 si vláda klade za cíl zmírňování sociální exkluze, která 
představuje extrémně špatnou ekonomickou a sociální situaci, jež negativně ovlivňuje celkové 
schopnosti vyloučených osob a skupin participovat na životě společnosti jako celku. Pro 
celkové negativní dopady sociální exkluze je boj proti ní naléhavou prioritou vládní politiky. 

Nový Statut Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity schválen usnesením vlády č. 100 ze dne 
28. ledna 2004 (dříve Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity). 

Usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2004 č. 730 
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Při naplňování tohoto cíle vláda klade důraz na co největší podporu aktivace samotných 
příslušníků romských komunit oproti pasivnímu přijímání pomoci.5 

1.6. Přes základní rozdělení přístupu k romským záležitostem na lidskoprávní, národnostní a 
sociokulturní je pochopitelné, že v řadě oblastí se nejméně dvě z těchto perspektiv prolínají. 
Např. v otázkách školství či zaměstnanosti se řešení sociálních problémů spojuje s obecnou 
ochranou lidských práv, zejména s ochranou před diskriminací. Samo pojetí integrace 
příslušníků romských komunit jako politiky vlády pak spojuje dva imperativy, překonání 
sociálního vylučování a snahu o zachování romské kulturní identity. Integraci příslušníků 
romských komunit do české společnosti ve všech sférách a zabránění jejich dalšímu 
sociálnímu vylučování považuje vláda za naléhavý úkol, který se musí odrazit ve vládní 
politice. 

1.7. Ztráta romské identity, kultury a jazyka nesmí představovat podmínku integrace Romů 
do české společnosti. Integrací je zde myšleno začlenění Romů do společnosti, které jim 
umožní, aby si zvolili, která kulturní specifika a odlišnosti si přejí zachovat. Proto je 
základním postojem vlády při její politice vůči romské menšině respekt k romství, jeho 
tradicím a kultuře. 

1.8. Listina základních práv a svobod zakazuje všechny způsoby nátlaku směřující 
k odnárodňování, ke ztrátě vlastní kultury a jazyka, a to včetně způsobů nepřímých. Integraci 
je proto nutno odlišit od asimilace, tedy odnárodnění a plného kulturního přizpůsobení Romů 
majoritní společnosti. Každý jednotlivec se sice může pro asimilaci rozhodnout, ale taková 
volba musí být svobodná; nikomu v ní nelze bránit, avšak nesmí k ní být ani nucen. I když 
také asimilační cesta může vést k plnohodnotnému občanství, je vláda přesvědčena, že by 
bylo kulturní ztrátou pro celou společnost, kdyby se asimilace stala pro všechny Romy 
řešením. Případná kolektivní asimilace Romů by vždy musela vyvolávat podezření, že je 
způsobena neochotou či neschopností majoritní společnosti přijmout Romy při zachování 
jejich kulturní identity. 

1.9. Koncepce romské integrace je plně slučitelná s procesem emancipace Romů jako 
národnostní menšiny, tj. nalézání a upevňování vlastní kulturní identity, který se mezi Romy 
již rozvíjí. Tento přístup vychází z přesvědčení, že čím více se budou Romové cítit Romy, tím 
budou svobodnějšími a odpovědnějšími občany. Svými opatřeními bude vláda sledovat, aby 
emancipačnímu úsilí Romů nebyly ve společnosti kladeny překážky. Emancipace jako taková 
je ovšem výsledkem svobodného rozhodnutí Romů samotných, nikoli výsledkem politiky 
vlády. 

1.10. Ve snaze zlepšit postavení Romů přijímá vláda Koncepci, jež směřuje k nápravě křivd 
spojených se staletími diskriminace a škod způsobených před rokem 1989 politikou 
vynucované asimilace. Současně je vláda připravena čerpat ze všech pozitivních zkušeností, 
které byly v minulosti získány. Vláda hodlá pokračovat v odstraňování překážek, které brání 
Romům v jejich úsilí o sociální a kulturní vzestup. Tyto překážky jsou jak na straně majoritní 
společnosti, tak na straně Romů samotných. 

1.11. Hlavním cílem Koncepce romské integrace je zlepšení postavení Romů ve všech 
sférách života společnosti, kde mezi majoritní společností a značnou částí Romů existují 
nedůvodné a nepřijatelné rozdíly v neprospěch Romů, a dosažení bezkonfliktního soužití 

5 Vztah Koncepce romské integrace a Národního akčního plánu sociálního začleňování není souběžný, ale 
vzájemně doplňující. Koncepce romské integrace specifikuje postupy sociálního začleňování, jak jsou obsaženy 
v Národním akčním plánu, do konkrétních opatření zaměřených na jednu ze zvláštních cí lových skupin. 
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příslušníků romských komunit s ostatní společností. Koncepce vytyčuje sedm priorit, 
které současně reflektují princip genderového mainstreamingu: 

a) odstranění vnějších překážek, které brání začlenění příslušníků romských 
komunit do společnosti, tedy především odstranění všech forem diskriminace 
jednotlivců i celých skupin vymezených rasou, barvou pleti, národností, jazykem, 
příslušností k národu či etnické skupině 

b) pomoc při odstraňování vnitřních překážek, které brání začlenění příslušníků 
romských komunit do společnosti, tedy především odstranění handicapu ve 
vzdělání a kvalifikaci 

c) zlepšení sociální úrovně příslušníků romských komunit je třeba v nejbližším 
období považovat za prioritu, která vyžaduje zvláště intenzivní pozornost, 
především snížení jejich nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace a následně 
zdravotní situace, předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a 
odstraňování jeho důsledků 

d) zastavení vzniku a šíření vyloučených romských enkláv tzv. ghettoizace 

e) zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka 

f) vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině 
vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem ěi příslušností k národu není 
důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení s ním 

g) zajištění bezpečnosti příslušníků romských komunit 

1.12. V souvislosti se vstupem ČR do EU se vláda zavazuje využít všechny nové a dostupné 
prostředky napomáhající k sociálnímu začleňování příslušníků romských komunit. V této 
souvislosti budou všechny její aktivity odpovídat Společnému memorandu o sociálním 
začleňování, podepsanému 18. prosince 2003 v Bruselu mezi ministrem práce a sociálních 
věcí ČR a komisařkou EU pro oblast zaměstnanosti a sociální záležitosti, a Národnímu 
akčnímu plánu pro sociální začleňování, přijatém usnesením vlády ze dne 21. července 2004 
č. 730. Vláda podpoří zavedení takových mechanismů, jež zaručí využití strukturálních fondů 
EU (obzvláště pak Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje) na 
podporu programů směřujících k sociálnímu začleňování příslušníků romských komunit, 
včetně jejich využití pro výzkumné a evaluační studie hodnotící současnou situaci romských 
komunit v ČR a dopad programů financovaných ze strukturálních fondů EU na příslušníky 
romských komunit. 

1.13. Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich 
integraci do společnosti (dále jen „Koncepce"), v níž jsou výše uvedené priority obsaženy, 
přijala vláda svým usnesením ze dne 14. června 2000, č. 599 její první aktualizaci usnesením 
ze dne 23. ledna 2002 č. 87 a druhou aktualizaci usnesením ze dne 12. března 2003 č. 243. 
Třetí aktualizaci přijala vláda usnesením ze dne 16. června 2004 č. 607. Čtvrtá, předkládaná, 
aktualizace k 28. únoru 2005, odráží vývoj situace od doby schválení třetí aktualizace, 
především pak schválení věcného záměru zákona o životním minimu a hmotné nouzi, 
schválení Národního akčního plánu sociálního začleňování a Národního akčního plánu 
zaměstnanosti, přijetí Národního akčního plánu k Dekádě, romské inkluze 2005-2015 a přijetí 
nového školského zákona. Předkládaná Koncepce romské integrace (2005) nemění základní 
východiska ani priority, jak byly stanoveny vládou v předchozích koncepcích, ale usiluje 
o zpřesnění, aktualizaci a hledání nových cest k jejich naplňování. Koncepce je zpracována 
jako střednědobá, tj. počítá s horizontem tří let, s tím že vláda rozhodne o její případné 

6 



dřívějším doplnění či změně, pokud tak ukáže aktuální potřeba.6 Práce na nové verzi 
Koncepce romské integrace se zúčastnil tým nezávislých expertů z akademické obce a 
neziskových organizací. Závěry jejich práce jsou zahrnuty v textu předkládané Koncepce. 

2. Institucionální a finanční zajištění romské integrace na centrální a lokální úrovni 

2.1. Základním předpokladem úspěšné realizace Koncepce romské integrace do společnosti je 
spolupráce a angažovanost centrálních i místních úřadů a občanské společnosti. Mezi 
zainteresovanými subjekty by měl existovat vztah partnerství, založený na vzájemné podpoře. 
Na vládní úrovni se vytvářejí mechanismy a rámcové podmínky, které umožní představitelům 
samospráv, nevládním neziskovým subjektům a samotným občanům provádět politiku 
integrace v praxi. 

Centrální úroveň 

2.2. Na integraci příslušníků romských komunit se významně podílejí dva poradní orgány 
vlády - Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Rada vlády ČR pro národnostní 
menšiny. Na jednotlivých ministerstvech dále působí speciální" odborné orgány. Součástí 
institucionálního zajištění na lokální úrovni jsou romští poradci a asistenti, jakož i romští 
koordinátoři na krajských úřadech. V širším slova smyslu patří k institucionálnímu zajištění i 
další romští profesionálové zaměstnávaní státem či samosprávou. Například ústřední orgány 
státní správy zaměstnávají celkem 7 zaměstnanců, kteří se zabývají alespoň částečně romskou 
problematikou. Jejich práce je důležitá proto, aby zřetele na specifické problémy Romů byly 
zakomponovány do širších koncepčních dokumentů a politik v daných oblastech, např. 
v zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání a podobně. Pokud si vypůjčíme termín běžný na úseku 
dosahování rovnosti žen a mužů, můžeme mluvit o tom, že posláním těchto pracovníků by 
měla být podpora „mainstreamingu" politik rovných příležitostí pro Romy. Jen propojením 
mainstreamingu s opatřeními zacílenými na specifické skupiny se politiky mohou stát 
skutečně účinnými. Je žádoucí uvažovat o tom, jak napomoci, aby tito úředníci plnili svůj 
úkol co nejkvalitněji a nejefektivněji. Jednou z možností je podpora jejich vzdělávání o 
romských záležitostech, další vytvoření určité neformální sítě, např. pro sdílení informací. 

2.3. Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity se jako poradní orgán vlády významně 
podílí na institucionálním zajištění integrace romských komunit. Na centrální úrovni je 
zároveň jediným meziresortním orgánem, jehož cílem je sjednocení integračních aktivit 
ministerstev ve vztahu k romským komunitám. Rada vlády ČR pro záležitosti romské 
komunity jako poradní orgán vlády nemůže kontrolovat plnění úkolů v působnosti orgánů 
krajů a obcí s rozšířenou působností ani z jejich neplnění vyvozovat závěry. Nutnost 
institucionálního posílení romské integrace potvrzuje také Společné memorandum o sociálním 
začleňování1 a Národní akční plán sociálního začleňování8. Jako možné řešení bylo původně 

Dřívější každoroční aktualizace Koncepce romské integrace byla odůvodněna v období formování 
základních postojů vlády a ověřování jejich platnosti. V současné době se ale ukazuje, že každoroční aktualizace 
Koncepce není nezbytná a že má i své nevýhody, zejména co se týče adresátů jejich doporučení, pro které může 
být obtížné orientovat se v častých dílčích změnách Koncepce. 

V Memorandu se uvádí, že „pro urychlení integrace Romů do společnosti j e třeba založit agenturu, 
jejímž cílem bude realizace programů směřujících k integraci příslušníků romských komunit a dále předcházení 
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zvažováno zřízení agentury ve formě příspěvkové organizace nebo obecně prospěšné 
společnosti.9 Později bylo navrženo zřízení organizační složky státu u Ministerstva práce a 
sociálních věcí anebo organizační jednotky Úřadu vlády, ale v tomto ohledu nebylo dosaženo 
konsensu, zejména vzhledem ke skutečnosti, že jednou z priorit vlády je zabránění růstu 
státního aparátu. V nejbližším období je proto nadále nutné hledat jiné cesty institucionálního 
zabezpečení předcházení sociálnímu vyloučení, tak, aby na úrovni centrální (nikoli ale nutně 
jako součást státní správy) existovala struktura, která by nabídkou služeb a zdrojů pozitivně 
motivovala samosprávy k realizaci integračních opatření. Jedním z dílčích kroků v tomto 
směru by mohla být podpora nestátních neziskových organizací, které se podílejí na 
rozdělování prostředků z fondů EU, jako jsou Nadace pro rozvoj občanské společnosti nebo 
Národní vzdělávací fond. (Viz také bod 5.7 dále). 

Dotační politika státu v oblasti integrace romských komunit 

2.4. Vláda každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na integraci romských 
komunit10. Podle zpětných informací získaných z terénu ale nejsou finanční prostředky vždy 
adekvátně zacílené a neřeší zatím problém integrace sociálně vyloučených romských komunit 
systémově. Podle vyhodnocení některých programů, je malá efektivita zapříčiněna mj. tím, že 
vládní politika v konkrétních opatřeních upřednostňuje integrační snahy založené na 
národnostním hledisku před inkluzívními intervencemi založenými na hledisku sociálním." 
Značný objem finančních prostředků je neúčelné využíván na ad hoc aktivity, které mají 
krátké trvání. Aktivity financované státem v této oblasti se nedostatečně vyhodnocují. Dalším 
problémem při rozdělování státních prostředků v rámci dotačních řízení na účely sociálního 
začleňování romských komunit je značný resortismus a tím rozdrobení prostředků. Přitom de 
facto neexistuje orgán, jež by efektivně koordinoval politiku jednotlivých resortů v této 
oblasti a vytvářel priority dotačních politik státu v této oblasti pro jednotlivý kalendářní rok. 
Pro efektivnější naplňování Koncepce romské integrace je nutné přehodnotit stávající systém 
finanční podpory a navrhnout takový rámec, jež umožní realizovat opatření navrhovaná 
v Koncepci, dlouhodobě na lokální úrovni, ve spolupráci všech relevantních partnerů. 

2.5. Současná implementační struktura pro čerpání finančních prostředků z Evropských 
strukturálních fondů plně nekoresponduje s reálnými potřebami sociálně vyloučených 

sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků s využitím strukturálních fondů 
EU." 

V Národním akčním plánu sociálního začleňování se uvádí, že „Rada vlády ČR pro záležitosti romské 
komunity jako poradní orgán však není a patrně ani nemůže být optimálně vybavena (působností, prostředky ani 
personálně) k tomu, aby byla partnerem samosprávám, j ež mají být nabídkou služeb a zdrojů pozitivně 
motivovány k realizaci integračních řešení." 

Viz Analýza možností zintenzivnění a zefektivnění práce v zájmu předcházení sociálního vyloučení 
v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury. (Vláda vzala 
materiál na vědomí usnesením č. 1113 ze dne 13. listopadu 2002). 

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem financí ČR jednotlivá ministerstva vynakládají na dotační 
programy zaměřené na integraci romských komunit přes 100 mil. Kč ročně. Tento údaj však nezahrnuje všechny 
finanční prostředky, které stát vynakládá na integraci romských komunit, ale pouze ty, které jsou vynakládány 
v rámci dotačních řízení. Víc ve Zprávě o stavu romských komunit, Praha, Rada vlády ČR pro záležitosti romské 
komunity, 2004. 

Ivana Šimíková, Pavel Navrátil, Jiří Winkler: Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika 
sociálního vyloučení romské komunity, Praha, V Ú P S V - Výzkumné centrum Brno, 2003, s. 53. 
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romských komunit. Mechanismus čerpání finanční pomoci je pro žadatele nepřehledný a 
složitý. V současné době jsou k dispozici čtyři možnosti podpory, které se liší jak po 
obsahové tak i administrativní stránce. Nejširší možnosti dává Společný regionální operační 
program (SROP), který ve svém opatření 3.2 umožňuje financovat poskytování přímých 
služeb pro cílové skupiny v konkrétních regionech. Jedná se o podporu tzv. měkkých investic, 
tedy ne na infrastrukturu pro tuto oblast. Infrastrukturu pro oblast rozvoje lidských zdrojů 
zajišťuje opatření 3.1 SROP. Druhou možností je Operační program Rozvoj lidských zdrojů, 
opatření 2.1, které umožňuje podporu projektů pro tuto cílovou skupinu, avšak pouze projektů 
v tzv. národním měřítku (projekty přesahující region NUTS II.). Další možností podpory je 
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha, který zajišťuje podporu této cílové 
skupiny pro region Praha. Poslední možností podpory je tzv. Globální grant, tedy opatření 2.3, 
které svoji povahou má podpořit vzdělávání a posílení kapacit poskytovatelů sociálních služeb 
v regionech a samotné poskytování těchto služeb u projektů, které nesplňují minimální 
požadovanou finanční hranici pro projekty v ostatních možnostech podpory. Další možností je 
čerpání prostředků z Iniciativy Společenství EQUAL.12 Každá z těchto variant má odlišný 
administrativní a implementační systém a nezaručuje ve svém celku transparentnost takto 
poskytovaných prostředků na účely romské integrace. Vzhledem k tomu, že implementační 
struktury plní širší společenské cíle, než je podpora integrace romských komunit, nelze 
požadovat, aby jejich formování bylo podřízeno jen uvedenému hledisku. Reálným opatřením 
jsou proto spíše aktivity směřující k podpoře informovanosti potenciálních žadatelů o finanční 
pomoc z těchto fondů o existujících možnostech podpory z Evropských fondů a programů a 
způsobech podávání žádostí a čerpání prostředků1 . Tento úkol je zvláště naléhavý i proto, že 
v novém finančním období Evropské unie, které začíná rokem 2007, dojde k úpravám a 
změnám jak ve struktuře jednotlivých fondů a programů, tak v možnostech čerpání. 

Romští krajští koordinátoři a romští poradci 

2.6. Zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), byla zřízena funkce krajského 
romského koordinátora. Proces obsazení krajských koordinátorů romských poradců byl 
dovršen; ve všech krajích byli koordinátoři v průběhu let 2002-2003 přijeti do pracovního 
poměru. Dosavadní zkušenosti potvrdily význam obsazení funkcí krajských koordinátorů 
romských poradců, kteří představují spolehlivé pojítko a důležitý systémový prvek 
umožňující propojení integračních aktivit na centrální a regionální úrovni. Pozice 
koordinátorii by měla být do budoucna posilována a dále systematizována. Centrální orgány 
státní správy a samosprávy by měly využívat koordinátory jednak při řešení problémů 
souvisejících s integrací romských komunit, ale především při tvorbě koncepčních materiálů. 
Ke zvýšení významu činnosti koordinátorů přispěje systém jejich dalšího vzdělávání, jednotné 
metodické vedení a vhodné pracovní zařazení v rámci krajských úřadů. V neposlední řadě je 
třeba klást vysoké požadavky na výběr koordinátorů. Dobré výsledky v rámci jednotlivých 
krajů přináší především kvalitní spolupráce mezi členy Rady vlády ČR pro záležitosti romské 

Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou unií k řešení specifických problémů, 
dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy. V rámci Iniciativy EQUAL podpořila EU 
v letech 2000-2004 celkem 45 projektů, které se týkaly také Romů (v celé EU). 

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity zde hraje neocenitelnou koordinační úlohu 
mezi zástupci občanské společnosti, zástupci měst a obcí a jinými aktéry a relevantními institucemi na centrální 
úrovni. 
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komunity, koordinátory a zaměstnanci kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
komunity. 

Jakkoliv funkce krajského koordinátora za krátkou dobu své existence získala poměrně 
značný význam, přetrvávají některé problémy, které je třeba řešit. V prvé řadě jde o 
nejednotné pracovní zařazení v rámci krajských úřadů (na odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví, odboru kultury a památkové péče, bezpečnosti a problematiky menšin, oddělení 
prevence anebo humanitárních věcí, v některých případech pracují přímo pod kanceláří 
hejtmana), které je plně v kompetenci ředitele krajského úřadu. Svými zaměstnavateli jsou 
koordinátoři zpravidla vnímáni jako sociální pracovníci či romští poradci. Úkolem krajského 
koordinátora by měla být především koordinační a metodická činnost, poradenství směrem ke 
krajskému úřadu, metodické vedení poradců, informační činnost a organizace seminářů. 
Úkolem koordinátorů je také důsledné uplatňování metod a principů gendrového 
mainstreamingu a zohledňování potřeb romských žen, vystavených násobené diskriminaci. 
Jako optimální se jeví zařazení koordinátorů do agendy kanceláře hejtmana. Toto centrální 
zařazení by koordinátorům umožnilo uplatňovat v plné míře nezbytný meziresortní a 
mezioborový přístup a jednotné pracovní zařazení ve všech krajích by zároveň přispělo k lepší 
komunikaci mezi kraji v celorepublikovém kontextu. Práce, jíž se krajští koordinátoři věnují, 
nabývá stále většího rozsahu a je v zájmu optimalizace jejich výkonu, aby měli svého 
asistenta. V současné době nemají krajští koordinátoři jednotné metodické vedení ústředním 
orgánem státu a je v zájmu stabilizace jejich funkce, aby jim takové vedení bylo poskytnuto. 

2.7. Ukončením činnosti okresních úřadů k 31. prosinci 2002 byla většina jejich romských 
poradců a asistentů delimitována na obce s rozšířenou působnosti. V současné době 
v naprosté většině případů byla agenda romského poradce na pověřené obci spojena s jinými, 
často nesouvisejícími agendami, anebo byl naplňováním romské integrace pověřen dosavadní 
pracovník obce s několika jinými agendami. Rada romských poradců byla propuštěna, někteří 
delimitaci odmítli a další odešli po krátké době výkonu kumulované funkce. Podle 
dostupných informací lze soudit, že mnohé pověřené obce tuto agendu svěřily vybraným 
pracovníkům jen formálně, nebo dokonce ani neurčily pracovníka, který ji bude mít na 
starosti. Lze konstatovat, že souvislá síť romských poradců pokrývající celé území státu byla 
do značné míry zpřetrhaná. Tím, že zřízení funkce romského poradce a asistenta není uloženo 
zákonem, nelze ani obce přimět k tomu, aby takové pracovníky zaměstnaly. Usnesením vlády 
ze dne 16. června 2004 č. 607 bylo uloženo místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, 
lidská práva a lidské zdroje navrhnout v tomto smyslu novelizaci příslušných ustanovení 
zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin.14 Ukazuje se ale jako 
legislativně značně obtížné vymezit zákonem objektivní okolnosti, při jejichž naplnění by 
funkce poradce měla být zřízena. Nelze aplikovat mechanický přístup a uložit zřízení funkce 
romského poradce tam, kde by nebylo účelné, například proto, že v daném místě nežije 
významnější romská komunita nebo zde nejsou žádné specifické problémy. Přesto je ale nutné 
uvažovat o metodickém vedení z centrální úrovně, které by zaručilo jednotný, odborně 
kvalifikovaný pracovní postup těchto pracovníků. 

Usnesení vlády ze dne 16. června 2004, č. 607 ukládá v bodu IV.5 d) navrhnout novelizaci, , j e ž 
podrobněji upraví působnost krajských úřadu a obecních úřadů s rozšířenou působností na úseku integrace 
příslušníků romských komunit do společnosti, včetně metodického výkonu státní správy v této oblasti." 
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Lokální úroveň 

2.8. Pojem integrace příslušníků romských komunit se od roku 2002 stává součástí právního 
řádu České republiky. Tato změna se odehrála v souvislosti s reformou veřejné správy a 
dotýká se činnosti samospráv, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů. Jde o novelizaci menšinového zákona (č. 273/2001 Sb.) zákonem 320/2002 Sb. 
v následujícím znění: 

„§ 7 Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní 
politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. 

§ 8 Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly 
napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské 
komunity do společnosti. " 

2.9. Platná právní úprava, která ovlivňuje proces integrace příslušníků romské komunity do 
společnosti není plně vyhovující. Nezahrnuje totiž konkrétní definice úkolů v oblasti 
integrace, tedy především konkrétních opatření, v nichž má integrace spočívat. Zkušenosti 
ukazují, že definování vhodných opatření Koncepcí romské integrace k jejich naplňování 
nestačí. V případě samostatné působnosti nelze obce a kraje usneseními vlády z hlediska 
jejich postavení podle Ústavy vázat vůbec. V případě působnosti přenesené sice usneseními 
vázány jsou, usnesení se však mohou pohybovat jen v rámci zákonů upravujících konkrétní 
rozsah státní správy svěřené obcím a krajům. Vláda tedy, v rámci Koncepce romské integrace, 
pouze navrhuje opatření, jež obce a kraje mohou v rámci naplňování výše uvedených 
zákonných norem používat. 

2.10. Cílem politiky vlády musí být napomáhání obcím při realizaci výše citovaných 
ustanovení menšinového zákona a motivování obcí k uplatňování preventivních opatření. 
Tyto cíle mohou být naplněny ustavením vhodného pracoviště, které by bylo koncepčním, 
koordinačním, výkonným a monitorovacím místem ve věcech integrace romské komunity 
nebo zvýšením kompetencí stávajících resortů či kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské komunity. Výrazným motivačním nástrojem je spolufinancování konkrétních aktivit 
obcí v dané oblasti. V současné době neexistuje dotační program státu, jež by podporoval 
komplexní aktivity obcí v oblasti integrace romských komunit či komplexní aktivity obcí 
v oblasti sociálního začleňování. Řešení se nabízí v tvorbě komplexních lokálních 
rozvojových programů, které budou zahrnovat střednědobý plán předcházení sociálnímu 
vyloučení romských komunit na lokální úrovni, využití všech dostupných a použitelných 
opatření nabízených státem a návrhy zapojení všech relevantních institucí, neziskových 
organizací a cílových skupin do realizace programu. Stát by se na tvorbě programů měl 
podílet nejenom ideově - aktivní poradenskou rolí při vytváření programů, ale také finančně. 

2.11. Představitelé místních samospráv i jejich úředníci jsou o obsahu vládní Koncepce málo 
informovaní a většina o ni nejeví příliš velký zájem. Vláda se proto musí zasadit o větší 
informovanost o Koncepci romské integrace a aktivitách vlády v oblasti integrace romských 
komunit na regionální a lokální úrovni. V tomto směru by mohla být přínosná intenzivnější 
spolupráce se Svazem měst a obcí a s Asociací krajů při pořádání osvětově-vzdělávacích akcí 
a školení. 

2.12. Velkým úskalím při tvorbě Koncepce romské integrace a sledování její implementace je 
obtížná měřitelnost její efektivity, tj. stupně dosažené integrace. Vláda proto podporuje 
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vypracování systému monitoringu a kontroly zavedení evaluačních mechanismů, které ověří 
účinnost uplatňovaných koncepčních řešení. 

3. Antidiskriminační opatření 

3.1. Vláda považuje úsilí o odstranění rasové diskriminace ve všech oblastech života za 
nezbytnou součást snahy o vybudování právního řádu demokratické společnosti, založené na 
důsledném dodržování lidských práv. 

3.2. Příslušníci romské menšiny vytýkají české společnosti diskriminaci zejména v oblasti 
hospodářských a sociálních práv. Vládní dokumenty i zkušenosti nevládních organizací 
dlouhodobě ukazují, že Romové se s diskriminací setkávají poměrně běžně zejména při 
hledání nového zaměstnání nebo bydlení, ale i v podnikatelských zařízeních poskytující 
veřejnosti služby nebo zboží. Diskriminace konkrétního jednotlivce se může stát závažnou 
překážkou získání stabilního bydlení a nalezení odpovídajícího zaměstnání - zejména je-li 
doprovázena dalšími negativními faktory jako nedokončené vzdělání a chudoba (např. 
v podobě „původu z místa se špatnou pověstí"). Diskriminační praktiky nesporně přispívají 
k sociálnímu propadu romských rodin s existenčními problémy a prohlubují fatalistické 
postoje jednotlivců, kteří dospívají, k přesvědčení, že změny své špatné situace vlastním 
úsilím nedosáhnou. Oběťmi diskriminace se ale stávají i dobře situovaní a vzdělaní příslušníci 
středních vrstev. V posledních letech bylo z iniciativy nevládního sektoru okolo dvou desítek 
případů diskriminace Romů v bydlení, přístupu k zaměstnání a službám zažalováno před 
soudy. Reakce veřejnosti na tyto případy ukazuje, jak málo se v posledních deseti letech 
změnilo na odmítavém postoji české společnosti vůči romské menšině. 

3.3. Pro jakékoliv návrhy řešení je klíčové, zda existují důvody koncipovat opatření 
k potlačování rasové diskriminace vůči Romům jako specifické skupině. Variantou k tomuto 
postupu je zahrnout úsilí o odstranění rasové diskriminace Romů mezi opatření zaměřená na 
šíře koncipovanou cílovou skupinu, zahrnující i další skupiny obyvatel ohrožených rasovou 
diskriminací, tj. např. přistěhovalce z etnicky nebo kulturně odlišných skupin. Pojem „rasový" 
přitom v souladu s Úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace označuje 
jakoukoli diskriminaci na základě barvy pleti, etnického původu či národnosti. Diskriminace 
vůči Romům je tedy nepochybně rasovou diskriminací, což je potvrzeno i rozhodnutím 
Nejvyššího soudu České republiky. 

3.4. Cílem, jež si vláda v této oblasti vytýčila, je působit na veřejné mínění, pokud má vést 
k uvědomění si rasové netolerance jako problému a jeho vědomému odmítnutí. Vláda proto 
bude i nadále financovat Kampaň proti rasismu, jejímž smyslem je prosazovaní myšlenek 
tolerance a porozumění jinakosti a rozmanitosti. Kampaň si klade za cíl podporu vzájemného 
poznávání a lepšího chápání různých kultur, které žijí ve společném státě. Nedílnou součástí 
působení na majoritu musí být vyvážené informace o romské komunitě a jejích příslušnících, 
jež budou prezentovány v médiích, a podpora pozitivního obrazu romského etnika spolu se 
zdůrazněním kladného přínosu pro celou společnost. 

3.5. Předpokládá se, že institucionální zajištění ochrany před rasovou diskriminací bude nově 
řešeno v rámci antidiskriminačního zákona, projednaného v dubnu 2005 jako tisk č. 866 a 867 
v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a to rozšířením pravomocí veřejného ochránce práv. 
Je podstatné, že jde o institucionální zajištění ochrany před diskriminací prostřednictvím 
pomoci obětem, řešení konfliktů cestou mediace a osvětou. Penalizace diskriminace zůstane 
v působnosti specializovaných inspekčních orgánů a soudů. Mezi kompetence veřejného 

12 



ochránce práv jako orgánu ochrany před diskriminací má patřit také provádění nezávislého 
výzkumu. Lze očekávat, že tato působnost významně přispěje k lepšímu poznání reality 
diskriminace, s níž se potýkají Romové, i vytvoření mechanismů, jak jí identifikovat a účelně 
ji předcházet. 

3.6. K podpoře boje proti diskriminaci přispěje v letech 2005 a 2006 též národní vzdělávací 
kampaň, spolufinancovaná z prostředků Akčního programu Společenství pro boj 
s diskriminací, jež je jedním z komunitárních programů Evropské unie. Kampaň bude 
z pověření vlády v roce 2005 realizovat Národní vzdělávací fond, o. p. s. a bude zaměřena na 
školení soudců a zaměstnanců státní správy o antidiskriminačních politikách EU. 

4. Vyrovnávací postupy 

4.1. Kromě trvalého úsilí o odstranění rasové diskriminace, tj. o zajištění rovného zacházení, 
je nutno rozvíjet i vyrovnávací postupy15 zaměřené na osoby, které jsou ve 
znevýhodněné situaci z různých sociálních a historicky podmíněných důvodů, přičemž toto 
vymezení není omezeno jen na příslušnost k romské komunitě. Ani důsledná ochrana proti 
diskriminaci, jejíž dosažení je samo o sobě dlouhodobým procesem, totiž nestačí k odstranění 
dlouhodobého, po generace utvářeného znevýhodnění. Zastavit společenský propad romských 
komunit lze pouze vyrovnávacími postupy, jež budou sledovat jako hlavní cíl integraci 
romských komunit a získání ekonomické soběstačnosti jejich členů. V tomto smyslu musí být 
specifický přístup kombinován s úsilím o přizpůsobení obecných opatření a zdrojů s ohledem 
na specifické podmínky a potřeby Romů. Z cíle vyrovnávacích postupů vyplývají i vhodné 
prostředky, jimiž jsou především aktivity vedoucí ke zvýšení vzdělanostní úrovně a profesní 
kvalifikace. Jedná se tedy o oblasti, kde existuje objektivně popsatelné znevýhodnění, a proto 
jsou zvláště vhodné k aplikaci vyrovnávací postupy k jejich vyrovnání. Jsou-li takové postupy 
účinné, plní zároveň dva velmi důležité úkoly - jsou schopny vyrovnat nevýhody a tak 
zabránit budoucí diskriminaci a mají potenciál pozitivního působení na veřejné mínění. 

4.2. Při vyrovnávacích postupech nejde vláda cestou kvót, které by určovaly počty Romů 
v určitých zaměstnáních nebo mezi přijatými uchazeči o studium, ale cestou cílené asistence, 
která umožní těmto osobám překonat znevýhodnění a vyrovnat se s požadavky na ně 
kladenými. Vláda přistupuje k vyrovnávacím postupům s perspektivou dosáhnout cílů s nimi 
spojovaných do roku 2020. 

4.3. Vyrovnávací postupy směřující k překonání historicky vzniklého znevýhodnění některých 
skupin jsou výslovně povoleny jak Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové 
diskriminace, tak i Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin. Z dikce těchto 
předpisů vyplývá, že taková opatření nelze považovat za diskriminaci, a to ani za tzv. 

Pojem „vyrovnávací postupy" je širší než např. pojem „pozitivní akce" či „afirmativní akce", jak je 
známe např. z USA. Tento pojem zahrnuje jak užší cílená podpůrná opatření, jako je např. program podpory pro 
romské žáky středních škol, kde při účasti v daném programu je příslušnost k romské komunitě klíčovým 
znakem, tak širší vzdělávací a sociální programy, jako je např. Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí, které podporují sociální začlenění. V některých oblastech, např. bydlení, sociální 
dávky a péče je ale přiměřenější mluvit o sociálních opatřeních. Pojem „vyrovnávací postup" spíše indikuje 
narovnávání šancí a příležitostí na pomyslné startovací čáře než zmírňování dopadů znevýhodnění. Mají-li 
vyrovnávací postupy povahu relativního zvýhodnění příslušníků určité skupiny, neměly by být uplatňovány déle, 
než je nezbytné pro dosažení jejich cílů. 
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diskriminaci pozitivní. Vláda proto označuje takováto opatření důsledně jako vyrovnávací 
postupy, nejako pozitivní diskriminaci. 

4.4. Pro praktické využití vyrovnávacích postupů a implementaci jakýchkoliv programů 
směřujících k integraci romských komunit je nezbytné mít k dispozici relevantní dlouhodobé 
informace a data o počtu příslušníků romských komunit a jejich situaci. V materiálu 
předloženém vládě dne 20. října 200316 bylo navrženo řešení využití již dostupných dat a 
informací z interních resortních statistik a sčítání lidu v kombinaci s dlouhodobými 
sociologickými výzkumy. Zjišťování takových informací je často odmítáno odkazy na čl. 3 
odst. 2 a čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jež ale směšují rovinu individuální 
(svoboda rozhodování o národnosti, ochrana osobních údajů) s rovinou hromadných, 
neindividualizovaných dat zjišťovaných pro statistické účely. Řešení tohoto problému, který 
je spíš metodologický než právní, odstraní jeden z faktorů, jež dosud limitují uplatnění 
vyrovnávacích postupů v celé řadě oblastí. Vyjasnění těchto problémů je nutné hledat také 
v návaznosti na diskusi o těchto otázkách v Evropské unii. Evropská komise se v současné 
době, v souvislosti s implementací tzv. antidiskriminačních směrnic, intenzivně pokouší 
definovat možnosti sběru dat, která se týkají sledování postavení rasových, etnických a 

17 
dalších menšin ve společnosti. 

5. Sociální vyloučení v romských komunitách 

5.1. Sociální vyloučení je proces, jímž jsou někteří jedinci vytěsňování na okraj společnosti a 
je jim zabráněno participovat plně na životě společnosti, a to v důsledku chudoby nebo 
nedostatku základních dovedností a příležitostí k celoživotnímu vzdělávání nebo v důsledku 
diskriminace. To je vzdaluje od práce, příjmů a možností vzdělání a také od společenských 
sítí a aktivit. Mají malý přístup k moci a rozhodovacím orgánům, a tak se často cítí bezmocní 
a neschopní kontrolovat rozhodnutí, která ovlivňují jejich každodenní život.18 

5.2. Jak ukazují nejaktuálnější rozsáhlejší výzkumy zaměřené na sociálně ekonomickou 
situaci příslušníků romské komunity19, standardní faktory determinující riziko sociálního 
vyloučení jsou v rámci této komunity silné. Mezi tyto faktory patří zejména: 

Zpráva o návrhu postupu ke zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve 
školách, v evidenci úřadů práce a jiných institucích, Praha, Český statistický úřad, 2003. 

Významným krokem v tomto směru byla konference EU European Conference on Data to Promote 
Equality konaná v Helsinkách 9.-10. prosince 2004, zorganizovaná v rámci Akčního programu společenství pro 
boj s diskriminací. Důvodem zorganizování konference byla mimo jiné skutečnost, že v této oblasti existují mezi 
jednotlivými zeměmi Evropské unie propastné rozdíly, s tím, že co je v jedné zemi považováno za běžné a 
prospěšné opatření, je v j iné zemi vnímáno jako porušení základních ústavních principů. Na základě zadání 
Evropské komise byly také zpracovány dvě odborné studie týkající se stávající praxe zemí EU při sběru 
statistických dat vztahujících se k diskriminaci a o možnostech dalšího společného postupu v rámci Evropské 
unie. Studie autorů Niklase Reutera, Timo Makkonena a Olli Oosi (2004) Study on data collection to measure 
tlie extent and impact of discrimination in Europe mimo jiné uvádj, že ze zkoumaných 13 zemí bývalé evropské 
patnáctky (mimo Španělsko a Itálii) jedinou zemí, která ve sčítáních lidu nebo v registrech obyvatelstva zjišťuje 
či uvádí „rasu nebo etnicitu", je Velká Británie. Vedle toho Irsko zjišťuje příslušnost ke komunitě „travelleru". 

Council o f European Union. Joint Report by the Commission and the Council on sociál inclusion. 
Brussels, 5 March 2004, 7101/04 s.8. 

„Výzkum interetnických vztahů" provedený v rámci projektu Phare v roce 2000 na vzorku 947 
respondentů Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Výsledky výzkumu byly publikovány 
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- vícedětné rodiny, 
dlouhodobá nezaměstnanost, nejčastěji postihující oba rodiče včetně ekonomicky 
aktivních dětí, 
závislost na sociálním systému a chudoba, 
zadluženost, 
nájemné, drahé a nekvalitní bydlení spolu s nechráněnými nájemními vztahy. 

5.3. Silné zastoupení znevýhodňujících faktorů pravděpodobně odkazují k negativnímu vlivu 
etnicity jako determinanty sociálního vyloučení. Překrývání sociálního a etnického vyloučení 
je ve svém důsledku nejen závažný problém sociální, ale také problém politický. Příslušníci 
romské komunity, jako etnické skupiny, ať již objektivně fungující (ve smyslu svébytné 
funkční kultury sdílené všemi jejími členy), subjektivně konstruované (ve smyslu aktivního 
prožívání etnické identity), či konstruované zvnějšku (ve smyslu připisování určitých atributů 
ze strany majority), nemohou být však z důvodu zachování spravedlnosti, solidarity, ale také 
efektivity ochrany všech členů společnosti, pojímáni jako zvláštní kategorie sociální politiky. 
Etnická příslušnost ve všech výše uvedených významech tedy nemůže být považována za 
faktor rozhodující, ale je nutněji zohledňovat jako faktor rizikový. 

5.4. Přijetím Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004 - 2006 si sociální 
politika klade za cíl zmírňování sociální exkluze. Zvláštní pozornost je v tomto dokumentu 
věnována mimo jiné i romské komunitě, jako jedné ze specifických skupin ohrožených 
sociálním vyloučením. Strategie sociálního začleňování, kterou vláda přijala v rámci 
Národního akčního plánu sociálního začleňování, vychází ze závěrů Evropské rady 
v Lisabonu, které iniciovaly zahájení tzv. Lisabonského procesu, jehož cílem jsou komplexní 
ekonomické a sociální reformy v rámci EU v období od 2000 - 2010 v duchu udržitelného 
rozvoje. 

5.5. Jedním z šesti základních úkolů, které si Evropská unie klade v souvislosti s dostupností 
hlavních služeb poskytovaných státem, je větší propojení mezi jednotlivými politickými 
oblastmi a koordinace provádění programů a plánů s přístupy na regionální a místní úrovni. 
Důraz se klade také na propojování národní, regionální i místní úrovně pro efektivní 
implementaci jednotlivých politik. Členské země EU se na summitu v Nice (prosinec 2000) 
zavázaly přijímat opatření vedoucí k dosažení čtyř cílů: 

• usnadnit účast v zaměstnání a přístup ke zdrojům, právům, zboží a službám všem lidem; 

• prevence rizika sociálního vyloučení; 

• pomoc nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva; 

• mobilizace všech stran účastnících se boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 

5.6. Integrované poskytování služeb v oblasti sociálního vyloučení romských komunit je svou 
povahou činnost značně specifická, neboť musí brát v úvahu sociokulturní odlišnosti dané 
historickým vývojem od většinové společnosti. „Malá úspěšnost dosavadních opatření 

v knize Navrátil, Pavel a kol. (2003) Romové v české společnosti. Praha: Portál. Zpráva z výzkumu viz též 
www.c lovekvt i sn i . cz .www.fss .muni .cz . 

Mezinárodní srovnávací výzkum „Human Development of Roma Community in Central and Eastern Europe", 
provedený na přelomu roku 2001/2002 , v České republice na vzorku 1000 respondentů, zaštítěný International 
Labour Organization a United Natíons Development Programme a v České republice koordinovaný prof. 
Tomášem Sirovátkou z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Zpráva z výzkumu viz 
www.undp.sk. 
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směřujících k odstranění a prevenci sociálního vyloučení, resp. k integraci romských komunit, 
je způsobena především tím, že jednotliví realizátoři opatření - tj. zejména ministerstva - řeší 
jen dílčí problémy. Ministerstva realizují Koncepci romské integrace nanejvýš v úzké výseči 
vymezené kompetenčním zákonem. Problémy související se sociálním vyloučením jsou však 
komplexní, složité a vnitřně provázané. Většina příslušníků romských komunit se potýká se 
začarovaným kruhem ztíženého přístupu ke kvalitnímu bydlení, vzdělání a možnostem 

• • 2 0 výdělečné činnosti" . 

5.7. Prohlubující se sociální vyloučení příslušníků romských komunit a souběžná fragmentace 
sítě romských poradců vyvolávají naléhavou potřebu vzniku nástroje k realizaci politiky státu 
ve spolupráci se samosprávou. Jako reálný model se jeví pověření existujícího subjektu, nebo 
vytvoření nového, ke zprostředkování přímé sociální intervence v lokalitách výskytu 
sociálního vyloučení, zamezování takového vylučování a odstraňování jeho následků. 
Pověřené nebo nově vytvořené těleso by mělo vypracovat nabídku služeb pro samosprávy a 
romské komunity v jejich působnosti. Tato nabídka by měla směřovat do oblasti bydlení, kde 
by mohla být provázána např. s přihlášením se obce do Programu výstavby podporovaných 
bytů Ministerstva pro místní rozvoj, poskytováním terénních sociálních služeb a pomocí 
příslušníkům romských komunit v přístupu ke vzdělávání a výdělečné činnosti. Pověřený 
subjekt by mohl čerpat finanční prostředky z položky Předcházení sociálního vyloučení v 
romských komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly Všeobecná pokladní správa 
státního rozpočtu, respektive z programu, který je z těchto peněz financován.2 

6. Vzdělávání 

6.1. Základním cílem aktivit vlády je řešit vzdělávání Romů variantními strategiemi vzhledem 
k jejich specifickým potřebám s upřednostněním standardních vzdělávacích možností 
a institucí, v nezbytných případech s individuálními či skupinovými vzdělávacími programy. 

6.2. Cílem vyrovnávacích postupů v oblasti vzdělávání Romů je zásadní změna dosavadní 
situace, kdy značný počet romských dětí dosahuje jen nejnižšího možného stupně vzdělání. 
Komplexní přistup k romským dětem před jejich vstupem do školy bude zajištěn realizací 
Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. K překonání 
sociokulturního handicapu potřebují tyto děti přípravný program a cílenou asistenci. 
Optimální formou je příprava těchto dětí na vstup do školy v mateřských školách v kolektivu 
složeném z dětí většiny i menšiny. Má-li být dosaženo překonání sociokulturního handicapu, 
je třeba, aby romské děti navštěvovaly mateřské školy celé tři roky, tedy od tří let. Tomu 
nesmí bránit sociální situace rodiny, která by měla být o užitečnosti tohoto opatření 
přesvědčována terénními sociálními pracovníky, romskými poradci nebo asistenty pedagoga. 
K účinnému přesvědčování může posloužit i fakultativní sociální dávka na úhradu nákladů 
mateřské školy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, jejíž poskytování bude 
podmíněno řádnou docházkou těchto dětí do mateřské školy. Pokud se nepodaří začlenit 
romské dítě do MŠ na celé tři roky, je třeba využít osvědčenou formou přípravného 
programu - přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (dále jen 

Viz Analýza možností zintenzívnění a zefektivnění práce v zájmu předcházení sociálního vyloučení 
v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury. (Vláda vzala 
materiál na vědomí usnesením č. 1113 ze dne 13. listopadu 2002). 

V roce 2005 jsou finanční prostředky v tomto programu poskytovány formou dotací, lze ale uvažovat 
i o jiné formě, která by nejlépe odpovídala povaze a účelu poskytnutých prostředků (např. veřejná zakázka). 
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„přípravné třídy"). V těchto třídách musí učit zkušení pedagogové. Přípravné třídy budou 
zřizovány při základních a mateřských školách. 

6.3. Formou cílené asistence je využívání asistenta pedagoga22 (dříve označovaných jako 
„romští pedagogičtí asistenti" a „asistenti učitele - vychovatelé"), kteří pocházejí v převážné 
většině z romských komunit. Tito asistenti pracují ve všech typech škol a školských zařízení. 
Asistent pedagoga v souladu s pokyny pedagoga pomáhá žákům s aklimatizací a usnadňuje 
komunikaci pedagoga s žáky, jejich rodiči a případně celou romskou komunitou. Asistenti 
pedagoga pracují v mateřských školách, přípravných třídách, základních školách, speciálních 
a zvláštní školách, na středních odborných učilištích a v institucích ústavní a ochranné 
výchovy, pokud v těchto zařízeních je vyšší procento žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího 
prostředí a všude tam, kde špatné výsledky romských dětí na potřebu této asistence ukazují. 

6.4. V oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání jsou to pak nástroje typu stipendií, jež 
pomohou překonat sociální znevýhodnění studentů. 

6.5. Zásadní změny jsou žádoucí zejména v předškolní výchově, neboť mateřskou školu 
dosud navštěvuje nedostatečný počet romských dětí. V důsledku toho pak mnohé nastupují 
školní docházku nepřipraveny, což má negativní vliv na jejich další úspěšnost. V zákoně 
č. 561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) je v § 123 zavedeno v mateřské škole bezplatné vzdělávání v posledním roce 
před nástupem do základní školy. Je však žádoucí, aby romské děti navštěvovaly mateřskou 
školu od tří let, celé tři roky. 

6.6. Ačkoli počet přípravných tříd i asistentů je relativně vysoký23, je skutečná potřeba větší. 
Dosud na mnoha místech, kde školy navštěvuje nezanedbatelný počet žáků ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí, nebyly zřízeny přípravné třídy ani vytvořeny funkce asistentů 
pedagoga. 

6.8. Postupně se zvyšuje počet asistentů pedagoga, kteří dosáhli středoškolského a vyššího 
vzdělání, nebo mají o dosažení vyššího vzdělání zájem. Tento žádoucí zájem je od školního 
roku 2003/2004 podporován vytvořením vstřícného programů na vyšší odborné pedagogické 
a sociální škole v Mostě - studijní obor 75-31-J/001, který umožní těmto mladým lidem 
dosáhnout pedagogické vzdělání studiem při zaměstnání. 

6.9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v naprosté většině již není zřizovatelem 
škol a nemůže tedy jako v minulosti uplatňovat přímé metody jejich řízení. Není však 
přípustné, aby stát ponechal zavádění vyrovnávacích postupů ve vzdělávání pouze na 
zřizovatelích, neboť mu zůstává odpovědnost za plnění závazků plynoucích z mezinárodních 
smluv o lidských právech . Ministerstvo může využít řadu nepřímých motivačních nástrojů. 
Významnou roli v dalším rozšiřování počtu škol, které využijí možnosti ustanovení funkce 
asistenta pedagoga a zřízení přípravného ročníku, hraje zprostředkování motivujících 

22 První „romské pedagogické asistenty" zavedly nevládní organizace Nová škola a Společenství Romů 
na Moravě. Od 1. září 1997 do 30. června 2000 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavádění 
vychovatelů - asistentů učitele, jakož i vytváření přípravných tříd, experimentálně ověřovalo. Po vyhodnocení 
experimentu jako úspěšného jsou tyto třídy a funkce zřizovány na základě Metodického pokynu M Š M T 
č.j. 25484/200-22. 

23 K 31. prosinci 2004 jich bylo 126 s celkovým počtem žáků 1779. V roce 2003 pracovalo ve školských 
zařízeních - především v přípravných a prvních třídách základních a zvláštních škol celkem 332 vychovatelů -
asistentů učitele v následujícím roce nastoupilo do škol 52 dalších. 

24 Neuspokojivý stav romského vzdělání se týká mj. závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte, 
Mezinárodního paktu o právech sociálních, hospodářských a kulturních, jakož i Mezinárodní úmluvy 
o odstranění všech forem rasové diskriminace, a bývá pravidelně předmětem kritiky příslušných výborů. 
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informací. Ministerstvo může též napomoci šíření praktických zkušeností s využíváním těchto 
postupů prostřednictvím vzdělávací nabídky pedagogických center a Institutu pedagogicko-
psychologického poradenství. Vláda proto usnesením ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145 uložila 
ministru školství, mládeže a tělovýchovy průběžně zintenzivňovat podporu a propagaci 
zřizování přípravných tříd a funkce vychovatel - asistent učitele s cílem rozšířit tyto formy 
vyrovnávacích postupů systematicky tam, kde se u romských žáků projevují vzdělávací 
problémy a přípravné třídy a funkce vychovatel - asistent učitele dosud zřízeny nebyly. 

6.10. Podpora ve vzdělávání romských žáků je systémově řešena v novém školském zákonu, 
který již neodděluje základní a zvláštní školy, ale stanoví v rámci základního vzdělávání 
podmínky pro to, aby všem žákům bylo poskytováno vzdělání a podpora, odpovídající jejich 
specifickým vzdělávacím potřebám. Ve vyhlášce o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (č. 73/2005 
Sb.) jsou již určeny základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, základní školy 
pro žáky se specifickými poruchami chování, základní školy praktické a základní školy 
speciální, ve kterých podle individuálních vzdělávacích plánů, umožňujících snížení počtu 
žáků ve třídě i navýšení finančních prostředků, s využitím asistentů pedagoga mohou být 
vzdělávány děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Vyrovnávání příležitostí 
podpoří i změna současné základní školy a posílení její schopnosti udržet v hlavním proudu 
vzdělávání i děti ze sociálně a kulturně handicapujícího prostředí. Cestou k tomuto cíli je 
diferencovaný a individualizovaný přístup k dětem v základní škole - a zejména zohlednění 
tohoto úkolu školy jak v pregraduální přípravě učitelů, tak v jejich.dalším vzdělávání. 

6.11. Součástí povinné přípravy učitelů k multikulturním přístupům ve výchově a vzdělávání 
je, že by měli být seznámeni i s „minimem" znalostí o romské komunitě, romském jazyce a 
kultuře a o zvláštnostech komunikace s romskými rodiči. Tato témata budou zařazována i do 
postgraduálního studia učitelů Učitelé i budoucí učitelé by měli být poučeni jak vznikají 
stereotypy a předsudky a jak je lze zážitkovou formou odstraňovat. Práci s předsudky by si 
měli osvojit nácvikem. 

6.12. Učitelé romských dětí musí spolupracovat s rodiči těchto dětí. S těmi by měli předem 
prodiskutovávat všechny záležitosti týkající se dětí (školní stravování, pobyt v družině či 
školním klubu, zdraví dítěte, výlety, prázdninové tábory apod.), zdůrazňovat jim důležitost 
pravidelné školní docházky i domácí přípravy. Vztah rodičů ke škole by měl být co nej lepší, 
měli by se sem chodit poradit ve věcech, které se týkají jejich dětí, škola pro ně musí být stále 
otevřená. 

6.13. Romským dětem, ale i dospělým Romům, je důležité umožnit kultivaci romského 
jazyka v bezplatných jazykových kurzech. V těchto kurzech budou děti i další zájemci 
současně seznamováni s romskou tradiční kulturou, literaturou i historií. Pro tyto kurzy budou 
zpracovány učební texty včetně didaktických příruček pro učitele. Učit v těchto kurzech by 
mohli absolventi romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nebo učitelé, 
jejichž mateřský jazyk je romština. 

6.14. K vyrovnávacím postupům v romském vzdělávání nepatří vytváření odděleného 
romského školství, jakým je národnostní školství polské; Romové ve své většině rovněž 
zřizování takového národnostního školství nepožadují. Je však nutno vzít v úvahu již 
existující školy s převahou žáků z odlišného sociokulturjnho prostředí (nepřesně označované 
jako tzv. komunitní školy), do nichž spádově, ale i z důvodu přístupu majoritní společnosti 
chodí převážně romské děti25. Cílem státní politiky není uměle zvyšovat počet takových škol, 

25 Takové školy jsou např. v Chánově (Most), v Předlicfch (Ústi nad Labem), v Ostravě-Přívoze, v Praze 3 
a v dalších místech. 
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což by bylo považováno za podporu segregačních tendencí. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy však musí usilovat alespoň o to, aby za situace, kdy už vzdělávací segregace 
fakticky nastala, mohly tyto školy poskytnout romským dětem plnohodnotné vzdělání 
a přispět k jejich integraci do společnosti. Proto vláda uložila ministryni školství, mládeže 
a tělovýchovy26 úkol vedoucí ke zpracování projektu škol s celodenním programem, na jehož 
nevýukové části je účast žáků dobrovolná. Tyto školy budou vedle školního vzdělávání 
a poskytování prostoru a příležitosti pro mimoškolní aktivity dětí (celodenní program) 
poskytovat i vzdělávání dospělým (kultivace romského jazyka a znalost romské historie, 
tradic a kultury, doplňování základního vzdělání, kurzy dle zájmu a potřeby případně 
i rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce) a sociální poradenství romským rodinám. 
Prostředky na tyto nadstandardní aktivity budou školám přidělovány z grantů na základě 
předložených projektů. 

6.15. Pro vytvoření dobrých vztahů mezi romskými žáky a jejich spolužáky je nutné, aby 
všichni žáci byli vedeni k toleranci a multikulturní výchově. Je nutné aby se multikulturní 
výchova prolínala do všech předmětů školních vzdělávacích programů i ve školách, kde žádní 
romští žáci nebudou. 

6.16. Úspěšnost romských žáků ve škole je podmíněna do značné míry jejich domácí 
přípravou a podporou ze strany rodičů. Aby rodiče dětem pomáhali nebo alespoň nebránili 
v domácí přípravě, je třeba některé přesvědčovat. Nejlepší přesvědčovací metodou je umožnit 
rodičům účast na práci školy. Škola musí být pro rodiče otevřená, musí zde mít možnost se 
kdykoli přesvědčit, jak se jejich dítě učí a jak je s ním zacházeno. 'Je třeba pro rodiče připravit 
ve škole takové možnosti (účast v kurzech, na školních představeních, sportovních soutěžích, 
výstavkách apod.), aby do školy našli cestu a chodili sem rádi. 

6.17. Součástí překonávání vzdělanostního handicapu je i vzdělávání dospělých, kteří 
v důsledku sociokulturního znevýhodnění v minulosti absolvovali pouze zvláštní školu nebo 
ukončili školní docházku v nižší než deváté třídě základní školy a cesta k dalšímu vzdělání se 
jim tím uzavřela. Pro tyto dospělé již jsou vytvořeny kurzy k doplnění základního vzdělání, 
které však potřebují nejen aktivnější propagaci; žádoucí je také větší orientace těchto kurzů na 
dovednosti prakticky uplatnitelné na trhu práce. 

6.18. Mnoho romských dětí a mladistvých je umístěno v institucích ústavní a ochranné 
výchovy. Je žádoucí, aby tyto děti vyrůstaly, pokud je to možné, v osvojitelských rodinách 
nebo v pěstounské péči nebo alespoň v ústavech rodinného typu. V době prázdnin bude těmto 
dětem umožněno navštěvovat původní rodinu, nebo rodinu, která má o tento druh pomoci 
dětem zájem, případně účastnit se táborů, kurzů, letních škol, kde bude mít možnost kontaktu 
s dětmi z romských i neromských rodin. 

6.19. Další prioritou je potřeba umožnit sociálně znevýhodněným . studentům, včetně 
romských, v rostoucím počtu dosažení středoškolského, vyššího odborného a vysoko-
školského vzdělání. Program podpory romských žáků středních a vyšších odborných škol má 
jednoznačně vyrovnávací (afírmativní) charakter. Jeho cílem je prostřednictvím finanční 
podpory (úhrada školného na soukromých školách, cestovného, stravného a školních 
a ochranných pomůcek) umožnit romským žákům středních škol pokračovat či zahájit 
studium, kterého by se jinak ze sociálních důvodů museli vzdát.27 Program, jež by měl plnit 

26 Bod II. 1 b) usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145. 

27 Celkem bylo v roce 2000 podpořeno asi 900 žádostí, v roce 2001 j iž 1531, v roce 2002 bylo uspokojeno 
přibližně 2500 žádost í , v roce 2003 bylo uspokojeno 2577 žádostí a v roce 2004 2314 žádostí. 
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obdobnou funkci, bude zaveden i v rámci vysokoškolského vzdělávání. Finanční zajištění 
těchto programu bude v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na příslušný rok a nepřekročí 
schválené střednědobé výdajové rámce. 

6.21. Další programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní působností 
jsou realizovány v souladu s Nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky 
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. 

7. Integrace na trhu práce 

7.1. Vláda chápe uplatnění Romů na trhu práce jako základní předpoklad jejich sociálního 
začlenění. Je si vědoma skutečnosti, že integrace Romů na trhu práce vyžaduje komplexní 
přístup, který je zaměřen na zlepšení schopností příslušníků romské komunity pro fungování 
v podmínkách měnícího se českého trhu práce a současně na umožňování prosazení práva 
přístupu těchto občanů k trhu práce a institucím, které uplatnění na trhu práce usnadňují. 
Problém marginalizace na pracovním trhu velké části příslušníků romské komunity úzce 
souvisí s kumulací nedostatků a omezení v úrovni vzdělání, v odborné kvalifikaci, v horším 
zdravotním stavu a v motivaci pracovat jako zaměstnanci za peníze významně nepřevyšující 
obligatorní sociální dávky. Navíc je přístup k pracovním příležitostem výrazně ovlivňován 
diskriminací na základě etnické příslušnosti z důvodu zakořeněných předsudků v české 
společnosti. Romské ženy jsou pak dále vystaveny tradičním případům genderové 
diskriminace v přístupu k ekonomické aktivitě (při přijímaní do zaměstnání, při odměňování, 
při následném pracovním postupu), a tím se jejich zhoršená situace dále prohlubuje. 

7.2. Nezaměstnanost Romů v České republice je rozsáhlý a dominantní sociální problém. 
Specifická míra nezaměstnanosti příslušníků romské komunity se odhaduje na 45 až 50 
procent. Charakteristickým rysem nezaměstnanosti Romů je její dlouhodobost. Do kategorie 
dlouhodobě nezaměstnaných patří asi 75 procent nezaměstnaných Romů. Poměrně velká část 
z nich je přitom nezaměstnaná několik roků. Po tuto dobu ztrácí zbytky pracovní kvalifikace, 
prohlubuje se jejich materiální a sociální deprivace a upevňuje kultura chudoby. Specifickým 
problémem a současně faktorem prohlubujícího se sociálního vyčlenění dlouhodobě 
nezaměstnaných Romů je výskyt lokalit s vysokou koncentrací této skupiny obyvatelstva. 

7.3. Vysoký stupeň nezaměstnanosti romské populace je však také způsoben chybějící 
motivací, kdy práce za mzdu, která příliš nepřevyšuje poskytované obligatorní sociální dávky, 
není nikterak lákavá. Pokud nedojde ke změně poměru výše minimální mzdy a příjmů 
poskytovaných ze sociálního systému, jsou všechna ostatní opatření v konečné účinnosti 
sporná a jejich efektivita omezená. Problémem není výše minimální mzdy, ale nedostatečně 
motivačně nastavené podmínky sociálních příjmů, které nepodmiňují příjem sociálních příjmů 
aktivní činností nebo účastí na aktivačním opatření. 

7.4. Lze konstatovat, že Romové jsou oproti jiným skupinám populace jen málo zasaženi 
obecnou vládní politikou zaměstnanosti. Velké procento Romů čelí výrazným obtížím 
v získávání přístupu na pracovní trh, což je reálným důvodem pro zavedení cílených a 
specializovaných opatření adresovaných romským korrjunitám. Principem takových opatření 
je dát každému šanci v přístupu na trh práce, tj. vyrovnat jeho handicap, než jde na trh práce, 
nikoli následně. 

28 Informace o podpoře studia romských studentů byla vládě předložena 3. listopadu 2 0 0 4 (č.j. 1424/04). 
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7.5. Cílem aktivit vlády musí tedy být významné zvýšení zaměstnatelnosti Romů na 
otevřeném trhu práce a snížení ukazatelů dlouhodobé nezaměstnanosti. Toho lze 
v dlouhodobé perspektivě dosáhnout zvýšením úrovně vzdělání Romů, zejména zvýšením 
podílu Romů dosahujících úplného středoškolského a vysokoškolského vzdělání. S ohledem 
na výrazné faktické znevýhodnění na trhu práce jsou bezprostředně potřebná masivní a 
potřebám Romů odpovídající opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, která by byla 
provázána s dalšími veřejnými politikami (vzdělávací politika, politika bydlení, politika 
sociálních služeb). Vyšší úrovně zaměstnatelnosti a stability zaměstnání Romů lze dosáhnout 
větší provázaností jednotlivých opatření adresovaných romským uchazečům o zaměstnání. 

7.6. Vláda si uvědomuje, že mladí lidé v romských komunitách postrádají ve svém okolí 
dostatečné množství vzorů pracovní kultury a pracovních návyků, které by je stimulovaly 
k hledání zaměstnání. Romské tradici jsou bližší spíše neformální a krátkodobější pracovní 
aktivity. Vláda bude aktivně podporovat zvýšení motivace ke stálému zaměstnání zejména 
mladých nezaměstnaných Romů ve věkové kategorii do 30 let prostřednictvím jejich přípravy 
a aktivizace na pracovním trhu. Vedle standardních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je 
potřebné podpořit uplatnění nových opatření, jako jsou například vytipování a výběr 
kandidátů programů terénními sociálními pracovníky působícími v romské komunitě, 
posilování komunikačních schopností a základů počítačové gramotnosti mladých lidí, 
zvyšování jazykové kompetence, absolvování programu asistované přípravy pro zaměstnání 
či možnosti převzetí institucionální garance a podpory při hledání pracovního uplatnění. 

7.7. Je účelné, aby vláda soustředila svoji pozornost na podporu a rozvoj nezávislého 
drobného podnikání mezi Romy. Nezávislá ekonomická činnost Romů odpovídá kulturní 
tradici některých společenských vrstev této skupiny. Rozvoji nezávislému drobnému 
podnikání stojí v cestě obtížná adaptace začínajících podnikatelů na legislativní a 
administrativní rámec podnikatelských aktivit v České republice. Současně existují významné 
příležitosti pro osoby samostatně výdělečně činné v sociálně vyloučených lokalitách a 
chudinských čtvrtích měst. Je tedy nutné, aby vláda vytvořila takové nástroje podpory 
drobného podnikání mezi Romy (například prostřednictvím podnikatelských inkubátorů), jež 
zjednoduší vznik a existenci malých a středních romských podniků. 

7.8. Komplexnost řešení problému uplatnění romské pracovní síly na trhu práce vyžaduje také 
komplexní řešení. Prostředkem k budování takového provázaného přístupu je podpora 
vytváření lokálních programů spolupráce mezi pracovníky pracovně profesního poradenství a 
vedení pracovní kariéry v organizacích služeb zaměstnanosti (úřady práce, specializované 
nestátní neziskové organizace) a pracovníky široce pojaté sociální práce ( individuální, 
skupinové, komunitní, terénní). 

7.9. Sociální pracovníci působící v romských komunitách mohou přispět k řešení problémů 
nezaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu několika způsoby. Jednak jsou jejich služby 
nezbytné při zvládání důsledků nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé. Z hlediska zvýšení 
provázanosti a komplexnosti intervencí na trhu práce mají sociální pracovníci velký význam 
dále v tom, že mohou efektivně napomáhat při zapojení nezaměstnaných na pracovním trhu 
formou poradenské pomoci, asistencí a podporou při vytváření rodinných, sociálních a 
vzdělávacích předpokladů uplatnění na pracovním trhu. Předpokladem k realizaci tohoto 
provázaného přístupu k řešení problému integrace romské pracovní síly na trhu práce je 
finanční podpora státu pro rozvoj neziskových organizací zabezpečující uvedené sociální 
služby. Jejich současná kapacita napomáhat v programech podporovaného zaměstnávání 
Romů je velmi malá. 

7.10. Dalším klíčovým opatřením, podporovaným vládou, které umožní uvedenou spolupráci, 
je změna organizace práce na úřadech práce. Tyto úřady nemají zatím dostatek poradenských 
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specialistů, kteří by měli pravomoc a kapacitu koordinovat společný postup se 
spolupracujícími organizacemi. Práce s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi žijícími obvykle 
v sociálně vyloučených lokalitách totiž vždy předpokládá řetězec provázaných aktivit, mezi 
nimiž sociální práce i poradenství orientované na trh práce vytvářejí předpoklady ke zvýšení 
efektů a účinků uplatněných opatření. K těmto aktivitám patří: sociální práce v lokalitách 
uplatňující strategie zplnomocnění, navazující individuální poradenství v rámci veřejných 
služeb zaměstnanosti, příprava pro zaměstnání zahrnující cílené profesní poradenství, výcvik 
v sociálních dovednostech, pracovní výcvik a zkušenost. Zvláštní formou aktivity je pak 
vytváření jakýchsi „zásobníků práce" obsahující programy podporovaného zaměstnávání 
romské pracovní síly s využitím subvencovaných pracovních míst a dalších výhod (daňových 
úlev) pro zaměstnavatele. Konečně poslední návaznou aktivitou je vedení pracovní kariéry a 
pracovní dohled. 

7.11. Je žádoucí, aby vyjmenovaná opatření, podporovaná vládou, důsledně zohledňovala 
specifické potřeby vyplývající z postavení romských žen. Zejména sociální pracovníci v roli 
poradců pro zaměstnatelnost a další subjekty přispívající k realizaci strategie zaměstnanosti, 
musí zároveň reflektovat nutná opatření potřebná ke snižování rozdílů mezi muži a ženami 
v uplatnění na trhu práce, vyplývající z požadavků eliminace genderové diskriminace. 

8. Bydlení 

8.1. Bydlení je negativně ovlivňováno nedokončenou transformací, jež má za následek 
systémové nedostatky, např. existenci dvojích cen nájemného, zastaralou úpravu nájemních 
vztahů, nedostatečné vymezení role obcí v této oblasti. Na bydlení mnoha příslušníků 
romských komunit však vedle těchto problémů působí navíc řada dalších negativních vlivů a 
procesů, které postihují převážně nebo pouze tyto komunity, např. diskriminace, jejich 
vytěsňování mimo katastrální území obce, prvky segregace, či dokonce ghettoizace a vznik 
slumů. 

8.2. Vedle uvedených vnějších vlivů je třeba také brát v úvahu specifika vyplývající z romské 
etnicity - např. početnost rodin, větší rodinná soudržnost a respektování tradiční kultury 
vedoucí k ubytovávání dalších rodinných příslušníků v již přeplněných bytech jako i 
přetrvávající zvyklosti z let před r. 1989, např. časté spoléhání se na vnější pomoc ze strany 
státu, obce apod. 

8.3. Obecné systémové nedostatky mohou v některých ohledech dopadat intenzivněji na 
příslušníky romské komunity. Např. občanský zákoník nevyváženě chrání více nájemce než 
pronajímatele, což v konečném důsledku paradoxně vede k vytěsňování řady příslušníků 
romských komunit z prostoru nájemního bydlení. (Pronajímatelé se již předem obávají, že by 
s problematickými nájemníky jen těžko ukončovali nájemní vztah.) Vymezení role obcí 
v oblasti bydlení v zákoně o obcích je neurčité a nedostatečné, což vede k tomu, že je obtížné 
jednoznačně stanovit, co mají obce v oblasti bydlení dělat a zároveň hodnotit, zda činnost 
v této oblasti je či není z jejich strany dostatečná a správná. Řada krajů, pokud jde o otázky 
bydlení, nevyužívá důsledně svých dozorových pravomocí ve vztahu k obcím s poukazem na 
to, že tato oblast je z jejich kontroly vyloučena. I to se pochopitelně týká více těch, kteří jsou 
na pomoc obcí při získání či udržení bydlení více odkázáni. 

8.4. Také neexistence celospolečenského konceptu a systému poskytování „sociálního 
bydlení"29 dopadá velkou měrou právě na značnou část příslušníků romských komunit, neboť 

Podoby sociálního bydlení jsou v zahraničí různé. Přesto můžeme pojem sociální bydlení vymezit 
v obecnější rovině. Např. podle M. Harloe lze pod širší pojem sociálních opatření v oblasti bydlení (tj. sociálního 
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řada z nich patří k sociálně nejslabším skupinám obyvatel. Pojem sociální bydlení není 
v současnosti obsahově vymezen, není stanoveno, kdo a za jakých podmínek má na tento druh 
bydlení nárok, kdo je poskytovatelem, nejsou jasné vazby na bytovou politiku státu a obcí. 
Tento zásadní nedostatek nepříliš úspěšně kompenzují některé programy na výstavbu bytů pro 
sociálně potřebné30. Ty však představují pouze dílčí, řešení otázek. Realizace těchto programů 
je také zcela závislá na aktivním přístupu obcí. Ty však v drtivé většině žádají o dotace na 
projekty, které romské komunity vůbec nezasahují. 

8.5. I přes uvedené systémové nedostatky záleží především na jednotlivých obcích, jaký 
přístup k řešení problémů spojených s bydlením sociálně potřebných zvolí. Bytovou politiku 
řady obcí ve vztahu k příslušníkům romské komunity však lze označit přinejmenším za 
krátkozrakou a necitlivou. Obce nezřídka preferují represivní postupy přinášející okamžitý 
efekt bez ohledu na to, že tak dochází k ještě většímu sociálnímu propadu a beznaději lidí vůči 
nímž jsou tato opatření uplatňována. Rezignují tak na svojí sociální roli, např. poskytování 
obecních bytů sociálně potřebným rodinám, a upřednostňují svojí roli ekonomickou, např. 
upřednostňováním lukrativních pronájmů obecních bytů tzv. obálkovou metodou. 

8.6. Většina Romů nemá vzhledem ke své sociální situaci přístup k vlastnickému bydlení a 
využívá proto bydlení nájemní. Jejich přístup i k této formě bydlení je však omezený; to je 
způsobeno jednak jejich sociální situací, kdy si nemohou dovolit hradit tržní nájemné, a 
jednak jejich diskriminací v přístupu k bydlení. Romové bývají diskriminováni při hledání 
bydlení, a to nejen ze strany soukromých pronajímatelů, ale i obcí, které nezřídka definují 
podmínky pro obsazování obecních bytů tak, že jsou z přístupu k obecním bytům vyloučeni 
ve velké míře právě příslušníci romských komunit (např. je podmínkou pro přijetí žádosti o 
obecní byt čistý trestní rejstřík osoby žadatele a v některých případech i všech budoucích 
zletilých uživatelů bytu, nejedná se o osobu dlouhodobě nezaměstnanou nebo o osobu, která 
žila v bytě s neplatičem). V rámci pokračujícího procesu sídelní segregace jsou mnozí 
Romové často vytěsňováni do ubytoven v okrajových částech měst s nízkou nebo žádnou 
dostupností služeb. Dokazování rasové diskriminace v takových případech je však velmi 
obtížné, neboť jde často o rodiny vyznačující se kromě odlišné etnické příslušnosti i různými 
sociálními problémy, nebo rodiny narušující občanské soužití. Vytěsňováním Romů tak 
dochází k vytváření novodobých ghett a slumů, v nichž se koncentruje sociálně nejslabší 
vrstva obyvatelstva, což vede ke vzniku zdravotnických, hygienických a bezpečnostních rizik 
a k rozvoji sociálně-patologických jevů v těchto oblastech. Řešení uvedených problémů si 
v budoucnu vyžádá mnohem větší náklady, než jaké by vyžadoval aktivní a preventivní 
přístup předcházející sociálnímu vyloučení v současnosti. Obce tak ve skutečnosti jen 
oddalují řešení problémů nebo jej přesunují na stát. 

8.7. V oblasti bydlení nejsou povinnosti obce jednoznačně vymezeny a obce tak mají poměrně 
široké možnosti, jak postupovat. V praxi lze nalézt obce, které uplatňují sociálně citlivý 

bydlení) zahrnout opatření dvojího druhu: 1) veřejnou (státní) podporu tržních forem bydlení (podpora nabytí 
vlastnického bydlení, podpora možnosti zapojení se do tržního tj. soukromého nájemního bydlení) a 2) sociální 
nájemní bydlení. Sociální nájemní bydlení má tři charakteristické rysy: 1. Je poskytováno majiteli za cenu, která 
není v zásadě stanovena s ohledem na dosažení zisku. Tito majitelé jsou obvykle právně omezeni na poskytování 
neziskového bydlení nebo je jejich zisk limitován. 2. Sociální bydlení j e přidělováno administrativním způsobem 
podle určité představy „potřebnosti", přestože nemusí být nutně předělováno těm, kteří jsou v objektivně 
nejhorší situaci. Schopnost platit nájem je důležitá, není však zpravidla určujícím kritériem přidělení bytu. 3. 
Kvantita a kvalita a podmínky poskytování tohoto typu bydlení jsou mnohem více a bezprostředněji ovlivněny 
politickým rozhodnutím nežli tržními silami. 

Harloe, M. (1995). The People's home. Sociál rented housing in Europe and in America. Oxford: Blackwell. 

Program výstavby podporovaných bytů, Program na podporu výstavby nájemních bytů 
pro nízkopříjmové osoby. 



přístup a přistupují k bydlení příslušníků romských komunit tak, aby zabránily jejich 
postupujícímu sociálnímu propadu, např. brání různými zákonnými cestami vzniku dluhů na 
nájemném, v případě existujících dluhů využívají splátkové kalendáře, využívají terénní 
sociální práci apod.. Tento přístup však nelze označit za běžný standard chování místní 
samosprávy vůči příslušníkům romských komunit. Mnohem častější jsou postupy, kdy obce 
dostupné nástroje pro prevenci ztráty bydlení nevyužívají, a naopak provádějí politiku 
vedoucí k vytěsnění rizikových skupin nájemníků z prostoru nájemního bydlení, případně 
zcela mimo katastrální území obce. V praxi tak obce např. využívaje právní neznalosti 
nájemníků dosáhnou změny právního stavu v užívání bytu a v případě nízké právní ochrany 
vystěhování (např. změnou nájemních smluv na smlouvy podnájemní nebo smlouvy o 
ubytování, změnou nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nájemní smlouvu na dobu určitou). 
Je nutné podotknout, že právní neznalosti nájemníků využívají nejen obce, ale i ostatní 
majitelé bytových domů. 

8.8. Ke zlepšení nebo odstranění problémů s bydlením, jež sužují velké množství příslušníků 
romských komunit, je nezbytné směřovat k zastavení negativních trendů vedoucích u mnoha 
příslušníků romských komunit k jejich sociálnímu vyloučení nebo k dalšímu prohlubování 
vyloučení. Tento cíl lze dosáhnout intenzivnějším využíváním terénní sociální práce 
s rodinou, v rámci níž je analyzována sociální situace rodiny. Terénní sociální práce 
vhodnými prostředky a s využitím metod sociální práce směřuje k odstranění nežádoucích 
faktorů - různých sociálních problémů, např. neplacení nájemného, narušování občanského 
soužití, atd. Je rovněž nezbytné využívat dostupné nástroje umožňující předcházení vzniku 
nebo eliminaci již existujících dluhů na nájemném a službách spojených s bydlením. 

8.9. Vláda se také musí zasadit o předcházení vzniků ghett a slumů a řešení problémů již 
vzniklých ghett. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné vytvoření systému sociálního bydlení; je 
nezbytné obsahově vymezit pojem sociální bydlení, stanovit kdo a za jakých podmínek má na 
sociální bydlení nárok, toto legislativně upravit včetně vazeb na bytovou politiku státu a obcí. 
Je nutné podpořit vzdělávací aktivity o procesech segregace a ghettoizace, jakož i důsledcích 
těchto procesů apod. zaměřených na úředníky obcí a krajů, s cílem ovlivnit jejich jednání 
v přístupu k péči o bydlení sociálně potřebných osob. 

8.10. Vláda se musí zasadit o posílení a důsledné využívání dozorových pravomocí krajů nad 
samostatnou působností obcí (např. kontrola pravidel pro přidělování bytů nebo způsobů 
přijímání a projednávání žádostí o byt). 

8.11. V této souvislosti je nutnosti přijetí nových zákonů o sociálních službách a hmotné 
nouzi, které by mohly poskytnout obcím kromě jiného také účinné nástroje pro prevenci 
ztráty bydlení. 

9. Sociální péče 

9.1. V rámci sociálního systému vláda vytváří nástroje k aktivnímu vyhledávání jednotlivců a 
rodin ohrožených sociálním vyloučením. Pouze za předpokladu, že budou vytvořeny efektivní 
nástroje monitorování sociálního vyloučení, zejména v jeho nej extrémnějších podobách, je 
velmi pravděpodobné, že zachytí i většinu sociálně vyloučených osob z řad romské komunity. 
Při tvorbě těchto nástrojů je nutné vzít v úvahu, že extrémní podoby sociálního vyloučení 
zůstávají ze své povahy skryty, dokud se neprojeví v sociálně patologických či společensky 
nebezpečných formách, kdy je velmi složité je účinně řešit. Takové formy sociálního 
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vyloučení se vyskytují ve zvýšené míře právě u příslušníků romské komunity a v prostředí 
lokalit, kde jsou koncentrováni. 

9.2. V kontextu snižování rizika sociálního vyloučení v prostředí romských komunit, ve 
kterých dochází k extrémním formám sociálního vyloučení, je kromě oblasti trhu práce a 
bydlení, kterým se věnují jiné kapitoly Koncepce, relevantní zejména systém státní sociální 
podpory a sociální péče. Za účelem snižování sociálního vylučování v těchto prostředích, je 
nezbytné zefektivňovat stávající a vyvíjet nové formy sociální práce a sociální péče. 

9.3. Výkon sociální práce je nezbytnou doprovodnou činností systému poskytování 
sociálních dávek a plní účel aktivizace klientů a zároveň účel kontroly jednak nezaujatosti 
vyplácení těchto dávek ze strany dávkových specialistů i jejich následného využívání klienty. 
Objektivní posouzení sociální situace domácnosti v současné době klade vysoké nároky na 
sociální práci v terénu, profesionalitu a nezaujatost sociálního pracovníka. Pokud současný 
systém sociální péče, jehož nedílnou součástí je i sociální práce, není schopen z kapacitních 
důvodů takový terén pokrýt, je nezbytné jej personálně posílit. 

9.4. Mnozí z příslušníků romské komunity žijí v důsledku segregačních politik měst a obcí 
koncentrovaně a segregovaně v určitých lokalitách, kde se soustřeďuje větší množství 
problémů. V důsledku sociální izolace od většinové společnosti a koncentrace jedinců a rodin 
s nejnižším sociálním statusem (nevzdělaných, dlouhodobě nezaměstnaných a nejchudších), 
zde vzniká sociálně homogenní komunita a vytváří se svébytný společenský systém 
s alternativními životními strategiemi. Tyto strategie se projevují v různých formách až po 
sociálně-patologické chování - ztráta sociálních návyků a dovedností vede k vytváření 
svébytného výměnného obchodu (zastavování věcí, lichva), šedé ekonomiky, černého trhu, 
kriminality apod. Tento systém je objektivní reakcí na stav anomie a extrémního vyloučení a z 
krátkodobého hlediska umožňuje alternativní životní strategie, které sociální situaci 
příslušníků těchto komunit dočasně usnadňují, ale v dlouhodobé perspektivě jejich sociální 
vyloučení prohlubují a uzavírají v bludném kruhu. 

9.5. „Sociálně vyloučeným lokalitám/komunitám" definovaným koncentrací jednotlivců a 
rodin s nadměrným výskytem různých forem problémů a handicapů vedoucích k sociálnímu 
vyloučení (např. souběh dlouhodobé nezaměstnanosti, nedostatečného příjmu, nízké 
kvalifikace, sociální potřebnosti, výskytem nezaopatřených dětí a problematickými 
podmínkami a kvalitou bydlení) je nutné zacílit specifické nástroje sociální pomoci, které 
mohou situaci sociálního vyloučení v takových lokalitách řešit. Je potřeba specifických 
nástrojů - forem sociální práce, způsobů poskytování sociálních služeb a dávek. Mezi 
tyto nástroje například patří: 

- terénní sociální práce, komunitní práce, poradenství; 

- propojení jednotlivých forem sociálních dávek a jejich poskytování s různými životními 
situacemi klientů tak, aby plnily zamýšlený účel - zajišťovaly důstojné přežití (úhradu 
nákladů spojených s výživou a věcmi každodenní spotřeby, základního vybavení domácnosti), 
jistotu bydlení (úhrada nájmu a služeb spojených s bydlením, případně splátkových kalendářů, 
pokud vznikly vysoké nedoplatky na službách a energiích) - forma by mohla být obdobná 
jako u již zavedené instituce třetího příjemce, je však nutné tuto instituci systematicky a podle 
jasných pravidel uplatňovat (použít ji u každého klienta, který splňuje určité podmínky, např. 
opakované problémy s úhradou nájmu a služeb spojených s bydlením) a zároveň 
nedemotivovaly při hledání pracovního uplatnění. 

Některé ze zmíněných zvláštních forem (účelově vázaných) a způsobů (účelově 
propojovaných) byly již v rámci sociálního systému zavedeny, nejsou však všude uplatňovány 
za stejných podmínek. 
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9.6. Systém poskytování sociálních dávek hraje významnou roli v zajištění nezbytných 
životních potřeb jednotlivců (rodin), nejsou však u řady z nich nezastupitelným a dostatečným 
řešením. V procesu zmírňování sociálního vyloučení nabývá na významu terénní sociální 
práce jako součást systému sociální pomoci. Tento prvek sociální pomoci je v současnosti 
v prostředí sociálně vyloučených lokalit oslaben, zejména z důvodu limitních kapacit 
pracovníků. Přechodnou, ale velmi důležitou úlohu v současné době sehrává vládní program 
Terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách. Tento program je 
považován ze celostátní program vyrovnávacích postupů v oblasti sociální péče. Je veden 
snahou o změnu sociální politiky spočívající v přenesení důrazu z poskytování sociálních 
dávek k sociální pomoci s důrazem na práci s klienty přímo v sociálně vyloučených romských 
komunitách. Cíl práce terénního sociálního pracovníka (dále jen TSP) je analyzovat sociální 
situaci rodin v těchto lokalitách a vhodnými prostředky s využitím metod sociální práce 
přispět k odstranění nežádoucích faktorů bránících jejich integraci do společnosti.Vláda by se 
měla i nadále zasazovat o zvýšení efektivity realizace tohoto programu. Proto je nutné: 

konkrétně a přesně definovat a sjednotit cíle výkonu terénní sociální práce 
sjednotit způsoby vedení a podporovat kvalitu vedení TSP, včetně zajištění supervize 
a evaluace 
rozšířit síť TSP do lokalit, kde je objektivní potřeba terénní sociální práce, ale kde 
není zatím vykonávána 
posílit počty TSP v těch lokalitách, kde již TSP působí, ale jejich kapacita nedostačuje 
objektivním potřebám 
zabránit tomu, aby nezanikala místa TSP tam, kde již byla vytvořena 
podporovat a zajišťovat průběžné vzdělávání TSP 
profesionalizovat výkon terénní sociální práce 
zvyšovat kompetence TSP. 

10. Zdravotní péče 

10.1. V oblasti zdravotní politiky patří úsilí o redukci sociálních rozdílů ve zdraví k prioritám 
a nacházíme je mezi prvními cíli programu WHO Zdraví pro 21. století. Mezi základní 
bariéry při zlepšování zdravotního stavu romské populace patří provázanost sociálních 
problémů s problémy zdravotními a rizikový životní způsob. Jednou z možností, jak 
napomoci řešení těchto problémů, je navržená činnost zdravotně sociálního pomocníka, který 
bude v úzké spolupráci s terénními sociálními pracovníky působit na příslušníky romské 
komunity v oblasti prevence nemocí, zejména v podpoře zdravého stylu života a 
životosprávy. Tato funkce byla pilotné ověřována v Ostravě od roku 2003, kde se osvědčila. 

10.2. Ministerstvo zdravotnictví připravilo materiál, jež může sloužit jako primární zdroj 
informací pro vznik a fungování zdravotního sociálního pracovníka při nestátních 
neziskových organizacích. S ohledem na postupně získávané zkušenosti lze v budoucnu 
způsob zajištění zdravotně sociálního pomocníka modifikovat. 

11. Bezpečnostní aspekty romské integrace 

11.1. V důsledku zvýšeného výskytu kriminogenních faktorů se sociálně vyloučené romské 
komunity potýkají s různými projevy kriminality: 
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• kriminalita zasahující romskou komunitu z vnějšku, zejména rasově motivovaná 
trestná činnost. Riziko kriminality s extremistickým podtextem se vztahuje na všechny 
Romy bez odhledu na jejich sociální postavení. 

• kriminalita a další rizikové jevy působící uvnitř sociálně vyloučených romských 
komunit, lichva, kuplířství, prostituce, distribuce a užívání drog atd. Řada těchto jevů 
je celospolečenským problémem. Některé z nich, např. lichva, jsou však specifickým 
problémem sociálně vyloučených komunit a právě vinou sociální segregace zůstávají 
často neřešeny. 

• kriminalita jednotlivců vycházející zevnitř těchto komunit, které jsou často důsledkem 
výskytu výše uvedených sociálně patologických jevů v komunitách. 

11.2. Zajištění bezpečnosti Romů patří mezi priority vlády ČR v oblasti romské integrace. 
Úkolem pověřených institucí je nepřetržitě analyzovat bezpečnostní situaci romských 
komunit, posoudit rizika a přijmout opatření na jejich účinnou eliminaci. Při zajišťování 
bezpečnosti Romů usiluje ČR o aktivní podporu bezkonfliktního a tolerantního 
multikulturního soužití. К tomuto postupu zavazují vládu ČR úmluvy světových organizací, 
právní dokumenty a směrnice.31 

11.3. Na zajištění bezpečnosti Romů se aktivně podílí Ministerstvo vnitra a Policie ČR. 
Policie ČR klade důraz na důsledné odhalování a postihování projevů xenofobie, rasismu a 
extremismu. Činnost příslušníků Policie ČR na úseku boje proti extremistické kriminalitě je 
upravena Závazným pokynem policejního prezidenta č. 100/2002. 

11.4. Občanská sdružení hlásající rasovou nenávist lze podle ustanovení § 12 zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, rozpustit. Tento postup byl 
v roce 2000 uplatněn proti neonacistickému seskupení Národní aliance a v roce 2002 proti 
občanskému sdružení Republikánská mládež. Rovněž postup Policie ČR proti kolektivním 
vystoupením přívrženců pravicově extremistického hnutí skinheads se zlepšil. O aktivitách 
Policie ČR pravidelně informuje Zpráva o problematice extremismu na území České 
republiky, od roku 2004 Informace o problematice extremismu na území ČR, která je 
konsensuálním výstupem orgánů státní správy a veřejnosti je přístupná na webových 
stránkách Ministerstva vnitra. Na základě usnesení vlády č. 903 ze dne 12. září 2001 ke 
Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000 byla zřízena 
meziresortní Komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, která je poradním 
orgánem ministra vnitra. 

11.5. Pro efektivnější řešení rizikových jevů uvnitř romských komunit podporuje vláda ČR 
systémový přístup Policie ČR ve vztahu к Romům a programy a aktivity zaměřené na 
prevenci kriminality a eliminaci sociálně patologických jevů na místní úrovni. Východiskem 
těchto aktivit jsou základní koncepční a programové vládní dokumenty Strategie prevence 
kriminality na léta 2004 - 2007 (dále jen Strategie prevence) a Národní strategie pro práci 
Policie ČR ve vztahu к národnostním a etnickým menšinám (dále jen Národní strategie). 

Jedná se především o Program činnosti světové konference OSN proti rasismu pro rok 2002, Úmluvu o 
odstranění všech forem rasové diskriminace (OSN, 1965), Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin 
(Rada Evropy, 1995) a související zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 
některých zákonů, směrnici 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se provádí zásada rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na rasový či etnický původ, Listinu základních práv a svobod, hl. III., Práva národnostních 
a etnických menšin atd. 
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11.6. Určitým posunem v přístupu Policie ČR vůči menšinám je ustavení styčných 
důstojníků pro menšiny, kteří působí od února roku 2005 při všech krajských policejních 
správách. Úkolem těchto styčných důstojníků je především poskytování pomoci příslušníkům 
menšin při řešení konkrétních problémů spojených s životem minority, spadajících do 
zákonné působnosti Policie ČR a spolupráce se zástupci samosprávy, státní správy a 
nevládních organizací. Nesou také zodpovědnost za realizaci Plánu činnosti příslušné krajské 
správy Policie ČR ve vztahu k menšinám, na jehož formulaci se zásadním způsobem podílejí. 

11.7. Ve vztahu k Romům podporuje Ministerstvo vnitra a Policie ČR zejména programy 
prevence kriminality na místní úrovni, program Partnerství, zavádění mechanismu asistenta 
Policie ČR a další projekty sledující výše zmíněné cíle. Ministerstvo vnitra a Policie ČR hodlá 
vytvářet podmínky pro rozšiřování těchto aktivit do dalších regionů. Velký důraz bude klást 
na další rozvoj komunikace a spolupráce s těmi členy romských komunit, kteří projeví aktivní 
zájem o spolupráci na těchto programech a projektech. 

11.8. Součástí preventivních opatření, je, v souvislosti s násilím na romských ženách ve formě 
rozšířeného násilí v rodině a obchodování se ženami, rozvoj programů na potírání domácího 
násilí v romských komunitách a dostupnost informací pro oběti domácího násilí a 
obchodování se ženami v romských komunitách. Důležitým prvkem těchto opatření jsou také 
metodologie pro orgány činné v trestním řízení ohledně zacházení s těmito oběťmi a s oběťmi 
obchodování se ženami. 

11.9. Základním předpokladem pro úspěšnou implementaci preventivních opatření ve vztahu 
k národnostním a etnickým menšinám je důsledné potírání všech forem diskriminace 
v policejní práci. Ministerstvo vnitra a Policie ČR zintenzívní nábor příslušníků menšin 
k Policii ČR, přičemž využijí vhodných prostředků k propagaci své zaměstnanecké politiky 
vůči příslušníkům minoritních skupin, a zavedou systém kontroly chování policistů v rámci 
základní odborné přípravy s ohledem na případné xenofobní a rasistické projevy. Je nezbytně 
nutné, aby Inspekce Ministerstva vnitra důsledně vyšetřovala a potírala nezákonné postupy 
členů policejního sboru vůči Romům. 

11.10. Klíčovou součástí úsilí o omezení bagatelizace trestných činů je školení příslušných 
pracovníků, zejména policistů. Osoby připravující se na práci policisty školeny jsou, proces 
výchovy k lidským právům a interkultumí výchově vyžaduje další pozornost. Školení musí být 
spojeno s přidělením dostatečných finančních prostředků na jeho realizaci. Do budoucna je 
nutné usilovat o zapojení nepolicejních odborníků, zástupců akademické obce i občanské 
společnosti do procesu vzdělávání policistů. Tento bod se týká nejen výchovy proti rasismu a 
k toleranci, ale i lidských práv obecně. 

11.11. Pozitivním krokem je spolupráce Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity 
s Ministerstvem vnitra při vytváření funkce asistentů policie z romské minority, tak jak je 
definována v Národní strategii pro práci policie ve vztahu k národnostním a etnickým 
menšinám v ČR. Asistenti policie z řad romských komunit mají posílit vzájemnou důvěru 
mezi Policií ČR a romskou komunitou32. Ministerstvo vnitra předpokládá rozšíření projektu 
do dalších rizikových lokalit s významným zastoupením romské populace, případně 

V roce 2003 se uskutečnil pilotní projekt boje proti lichvě v romské komunitě v Ostravě. Dvě romské 
policejní asistentky zaměstnané v o.s. Vzájemné soužití se významně podílely na práci policie v boji proti lichvě 
a pomáhaly obětem lichvy v romské komunitě. V roce 2004 byl odstartován druhý projekt tohoto druhu v Chebu, 
kde dvě terénní sociální pracovnice zaměstnané na MěÚ Cheb polovinu své pracovní náplně věnují spolupráci 
s policií. 
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s výskytem sociálně vyloučených komunit. Funkce asistenta policie bude využívána jako 
doplněk mechanismu styčných důstojníků pro problematiku menšin. 

11.12. Jako hodnotící mechanismy efektivity zaváděných opatření budou využívána 
sociologická šetření zaměřená na vztah Policie ČR a národnostních a etnických menšin, 
pravidelné hodnotící zprávy o průběžné implementaci programových dokumentů {Strategie 
prevence, Národní strategie) a pravidelně předkládaná Informace o problematice extremismu 
na uzenu ČR.33 

12. Podpora rozvoje romského jazyka, a kultury, podpora vědeckého bádání 

12.1. Romskému jazyku a romské kultuře musí být věnována odpovídající odborná pozornost. 
Předním úkolem při rozvoji romské kultury je výzkum a podpora aktivního rozvoje kultury 
a jazyka. Pod vlivem postupující jazykové a kulturní asimilace zejména mladé generaci Romů 
hrozí reálné nebezpečí ztráty kulturních tradic, lidové slovesnosti i jazyka samotného. 
Pro udržení a aktivní rozvoj romské kultury a jazyka se doporučuje pokračovat ve vypisování 
grantů na projekty sběru lidové slovesnosti. Trvá zájem o pořádání regionálních a celostátních 
akcí na podporu a propagaci romského jazyka a kultury, ať již hudebních, literárních či 
divadelních. 

12.2. Předním odborným pracovištěm v oblasti romské kultury a jazyka je seminář romistiky 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je jediným pracovištěm v České republice, 
které připravuje odborníky-romisty v komplexním magisterském programu. Jejich počet je 
vzhledem k aktuální i výhledové potřebě plně vzdělaných odborníků zcela nedostačující. 
Zatím byl jazykový obor otevřen pouze třikrát, v letech 1991, 1996 a 2002; v roce 2003 se 
poprvé otevřel také v bakalářském programu. Romistika na Filozofické fakultě UK je pouze 
seminářem Indologického ústavu a potýká se s naprosto nedostatečnými finančními a 
prostorovými podmínkami pro výuku i odbornou činnost; náklady jsou hrazeny z různých 
grantů34. Významnou vzdělávací a ediční činností přispívá k poznání romské historie a 
kultury také program romského vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci. Světově 
ojedinělá instituce dokumentující dějiny a hmotnou i duchovní kulturu Romů působí v Brně -
Muzeum romské kultury. Vedle terémiích výzkumů a budování sbírkových kolekcí působí 
jako centrum multikulturní výchovy. Vydává odbornou romistickou literaturu. Pořádá kurzy 
romštiny pro veřejnost. 

12.3. V souladu s Nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob 
poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na 
podporu integrace příslušníků romské komunity, je od roku 2002 Ministerstvo kultury 
poskytovatelem státních dotací na činnost redakcí romských národnostních periodik. 

Vývoj situace v oblasti boje proti extremismu byl od roku 1998 popisován v periodických vládních 
zprávách ( pod názvem Zpráva o problematice extremismu na území ČR), které podávaly detailní informaci o 
české extremistické scéně, trestné činnosti s extremistickým podtextem a o aktivitách celé státní správy v dané 
oblasti za uplynulý rok. N a ně od roku 2004 kontinuálně navazuje Informace o problematice extremismu na 
území České republiky, která je samostatnou přílohou Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti. 

34 V letech 2000-2002 též z položky Podpora projektů romské integrace kapitoly Všeobecná pokladní 
správa státního rozpočtu, jejíž využití doporučovala Rada vlády pro záležitosti romské komunity. 
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12.4. Nedílnou součástí rozvoje romské kultury a jazyka je i výzkumná činnost etnografická 
(tradice, folklór) a lingvistická (včetně dialektologických studií). Pro kvalifikované vytváření 
politiky romské integrace je ovšem nanejvýš potřebný také výzkum v širším smyslu, tj. 
kulturně-antropologický a sociologický výzkum dynamiky vnitřního vývoje romských 
komunit i jejich interakcí s majoritní společností. Mezi priority takového výzkumu patří 
zejména vztahy a zkušenosti Romů s postoji majority, poznání mechanismů sociální exkluze, 
rozvoj metod sociální práce, demografický vývoj a sociální mobilita. Vláda a příslušné orgány 
státní správy by proto měly hledat efektivní formy podpory i pro financování těchto výzkumů 
dalšími akademickými pracovišti (mimo již uvedená), včetně univerzit, výzkumnými a 
odbornými pracovišti a také kvalifikovanými nestátním neziskovými organizacemi a dalšími 
subjekty.35 

13. Závěry 

13.1. Předkládaná Koncepce romské integrace nemění zásadní východiska dosavadního 
přístupu vlády. Nabízí aktualizaci priorit a konkrétních postupů a nová řešení. Součástí této 
aktualizace je také položení důrazu, v rámci schválených priorit, na ty, kde se na rozdíl od 
jiných nepodařilo docílit obratu, tj. zlepšení sociální úrovně příslušníků romských komunit, 
zejména snížení jejich nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace a následně zdravotní situace a 
předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků. 
Zdůraznění této aktuální potřeby není návratem k asimilačním politikám, jak je někdy tento 
důraz na integraci v sociální a ekonomické sféře nesprávně interpretován. Koncepce naopak 
respekt k romské kultuře podtrhává i tím, že nově navrhuje, aby bylo za vládní přístup 
explicitně označeno i to, co je v praxi již realizováno - tj. zohlednění skutečnosti, že na rozdíl 
od příslušníků jiných národnostních menšin žijících na území České republiky se romská 
národnostní menšina nemůže ve svých snahách o uchování a rozvoj vlastního jazyka a kultury 
opřít o existenci institucí v mateřské zemi. Příkladem tohoto přistupuje podpora, kterou vláda 
v uplynulých letech poskytovala Muzeu romské kultury v Brně jako instituci, jež má zásadní 
význam pro uchování kulturního dědictví Romů, a to nejen těch, kteří žijí v České republice. 
Jiným významným příkladem je podpora romského festivalu Khamoro. 

13.2. Předkládaná Koncepce je otevřena k celospolečenské diskusi. Jak bylo uvedeno, je 
zpracována pro střednědobé období tří let, ale s tím, že v případě potřeby bude aktualizována 
drive. Předseda Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity bude každoročně vládě, Radě 
vlády ČR pro záležitosti romské komunity a široké veřejnosti předkládat Zprávu o stavu 
romských komunit v České republice a Informace o plnění Koncepce romské integrace 
a prováděcích usnesení. Případnou potřebu dřívější aktualizace Koncepce budou tyto 
dokumenty signalizovat. 

13.3. Z Koncepce vyplývá potřeba pokračování a dalšího rozvoje již existujících - nesporně 
úspěšných a i v zahraničí kladně hodnocených - programů, především programu Podpora 
romských žáků středních škol a programu Terénní sociální práce ve vyloučených romských 
komunitách. Pokračovat nepochybně bude i zahájený proces tvorby multikulturních 

V uplynulých letech se na takovém výzkumu významně podílely např. Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, Etnografický ústav 
Akademie věd České republiky, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - centrum Brno a z nestátních subjektů 
např. Člověk v tísni, o. p. s., Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a pražská kancelář Mezinárodní 
organizace pro migraci, sdružení Socioklub. Tento výzkum významně v některých případech podpořila i některá 
ministerstva, např. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra. 
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výukových programů pro všechny typy škol. Trvalou potřebou zůstává systematičtější a 
plošnější vytváření přípravných ročníků a funkcí asistentů pedagoga na školách s romskými 
žáky. 

13.4. Další programy s celostátní působností jsou realizovány příslušnými resorty 
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
Ministerstvo kultury) v souladu s Nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví 
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků 
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Ve fázi realizace 
se ocitají i programy, které nejsou specificky zaměřeny na romskou komunitu, ale poskytují 
prostor pro řešení jejích problémů (např. program podporovaného bydlení). 

13.5. Přijetím Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004 - 2006 si vláda 
klade za cíl zmírňování sociální exkluze v romských komunitách. Protože probíhající procesy 
sociálního vylučování se doposud nepodařilo účinně ovlivnit, je této prioritě v následujících 
letech nutné věnovat maximální pozornost a úsilí. Při naplňování tohoto cíle vláda klade 
důraz na co největší podporu aktivace samotných příslušníků romských komunit oproti 
pasivnímu přijímání pomoci. 

13.6. Jako klíčový úkol pro následující období se jeví vytvoření nástroje (či nástrojů) státní 
politiky pro spolupráci se samosprávami, jehož cílem by bylo řešit jednotlivé aspekty 
sociálního vyloučení - od sociální péče v úzkém slova smyslu přes problémy s bydlením, 
přístupem k výdělečné činnosti a vzděláváním - flexibilně a. souběžně, tj. přes hranice 
resortních působností. Tento úkol nabyl na naléhavosti v souvislosti s reformou veřejné 
správy a vstupem ČR do EU, ale dosud se nepodařilo navrhnout schůdné a efektivní řešení. 

13.7. V souvislosti s možností čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních 
fondů a dalších fondů a programů Evropské unie na sociální začleňování romských komunit 
se ukazuje jako nezbytné provedení celkového vyhodnocení současné dotační politiky státu 
v této oblasti a absorpční kapacity českých nestátních neziskových organizací aktivních 
v tomto segmentu, na jehož základě lze přijmout taková opatření, která zefektivní 
vynakládané finanční prostředky ze státního rozpočtu a evropských fondů. Přitom je možné 
navázat na již provedené dílčí studie. Žádoucí je rovněž intenzivnější a účinnější 
zprostředkování informací potenciálním žadatelům, kteří realizují programy týkající se 
integrace romské komunity, o možnostech čerpání z těchto prostředků, což bude zvláště 
aktuální vzhledem k modifikaci některých fondů a programů EU od roku 2007. 

13.8. Větší pozornost musí být v následujícím období věnována i potřebám romských žen, 
které čelí znevýhodnění jednak v důsledku přetrvávající společenské nerovnosti mezi muži a 
ženami, jednak z důvodů etnických. Na potřeby této cílové skupiny je nutno brát ohled ve 
vztahu k výkonu sociálních práv, se zvláštním zřetelem na práva přístupu k zaměstnání a 
povolání, dále ve vztahu k právům sexuálním a reprodukčním a v neposlední řadě ve vztahu 
k násilí páchanému na této skupině, zejména násilí v rodině a obchodování s příslušnicemi 
této skupiny. 

13.9. Nesporný význam má i provádění dlouhodobých sociologických výzkumů týkajících se 
romské problematiky a rozvoj bádání o romské problematice ve všech relevantních sférách 
společenského života. Je žádoucí docílit užšího spojení a spolupráce mezi výzkumem a 
tvorbou politik a praktických opatření, což je trend, který se některá ministerstva - v oblasti 
romské i jiné - již pokoušejí aplikovat. V tomto ohledu je možné hledat poučení také 
v Evropské unii, kde jsou příprava a realizace politik, například v oblasti antidiskriminační, 
vždy doprovázeny prováděním nezávislých výzkumů, které mapují možnosti realizace politik 
a následně hodnotí jejich implementaci. 
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Příloha 



V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y 

P ř í I o h a IV. 
k usnesení vlády 

ze dne 28.ledna 2004 č. 100 

S t a t u t 

Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada"), je stálým, poradním, 
iniciačním orgánem vlády pro otázky romské komunity. 

(2) Rada byla zřízena usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č. 581, o zřízení Meziresortní komise pro 
záležitosti romské komunity. 

Článek 2 
Působnost Rady 

(1) Cílem Rady je napomáhat integraci romské komunity do společnosti. 

(2) Rada zejména: 

a) připravuje a posuzuje podklady pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se k návrhům jiných orgánů týkajících 
se romské komunity, 

b) vyhodnocuje plnění přijatých usnesení vlády, týkajících se romské komunity, 

c) předkládá vládě nebo jejím příslušným členům a vedoucím ústředníph orgánů státní správy, kteří nejsou 
členy vlády, návrhy týkající se romské komunity 

d) navrhuje rozdělení f inančních prostředků vyčleněných na doplňkové programy na podporu integrace 
romské komunity a prostřednictvím svých členů jmenovaných do výběrových komisí se podílí na 
rozdělování těchto prostředků, 

e) shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje údaje o vývoji romských komunit a nejméně jednou za 
kalendářní rok zpracovává souhrnnou informaci o romských komunitách, 

f) aktivně spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi i s mezinárodními organizacemi, které svou 
činností přispívají k integraci romských komunit, 



g) spolupracuje s krajskými a obecními samosprávami při integraci romských komunit, 

h) seznamuje veřejnost s problematikou romské komunity a podporuje informovanost a osvětu v romské 
komunitě, 

i) je konzultativním orgánem ve věci metodického vedení krajských koordinátorů, romských poradců a 
asistentů orgánů pověřených státní správou. 

(3) Rada a její členové, jakož i odborné výbory a pracovní skupiny Rady a jejich členové, mohou v mezích 
působnosti Rady vyžadovat informace a stanoviska od ústředních orgánů státní správy, tedy i od těch, 
které nejsou zastoupeny v Radě, od ostatních orgánů státní správy a od organizací a institucí podřízených 
orgánům státní správy. V případě potřeby se mohou se žádostmi o informace obracet i na orgány 
samosprávy. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštní právních předp isů^ . 

(4) Rada se ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy podílí na vytváření resortních 
koncepcí ve vztahu k romské integraci. 

Článek 3 
Složení Rady 

(1) Rada má 28 členů, kterými jsou předseda, dva místopředsedové a další členové. 

(2) Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda; je j ím člen vlády. 

(3) Prvním místopředsedou Rady je zmocněnec vlády pro lidská práva. Druhým místopředsedou je jeden 
ze 14 zástupců romské komunity (odst. 5 písm. b/), kterého do funkce jmenuje a odvolává předseda Rady. 

(4) Členy Rady jmenuje a odvolává předseda Rady po konzultaci s ředitelem kanceláře Rady a krajskými 
koordinátory. Pokud je členství v Radě z titulu funkce, může být bez jmenování. 

(5) Dalšími členy Rady jsou: 

a) náměstek ministra práce a sociálních věcí, vrchní ředitel správy služeb zaměstnanosti , náměstek 
ministra financí, kultury, pro místní rozvoj, obrany, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a 
tělovýchovy, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, 

b) příslušníci romské komunity po jednom z každého kraje. 

(6) Funkční období členů Rady je dvouleté. Počet opakovaných jmenování není omezen. 

(7) Členství v Radě končí: 

a) v případě předsedy ukončením výkonu funkce člena vlády, 

b) v případě představitelů státní správy jejich odvoláním z funkce resp. ukončením pracovního, služebního 
poměru, 

c) odstoupením člena Rady před koncem funkčního období, 

d) uplynutím funkčního období člena Rady, 

e) úmrtím člena Rady. 
» 

(8) Zastupitelnost řeší účast stálého zástupce člena Rady. Stálý zástupce je jmenován předsedou Rady na 
návrh člena Rady. Zánik funkce stálého zástupce se řídí čl. 3.7. 



Článek 4 
Předseda Rady 

(1) Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě. 

(2) Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady. Zasedání se konají podle potřeby, nejméně jedenkrát za 
tři měsíce. Na návrh jedné třetiny všech členů Rady svolá předseda Rady mimořádné zasedání tak, aby 
se uskutečnilo do tří týdnů od doručení návrhu kanceláři Rady. 

(3) Předseda Rady dále zejména: 

a) jmenuje členy Rady, 

b) řídí činnost Rady, 

c) podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady, 

d) navrhuje program zasedání Rady, 

e) předkládá materiály Rady pro jednání schůze vlády, 

f) na návrh Rady jmenuje a odvolává druhého místopředsedu Rady z řad zástupců romské komunity, 

g) na návrh nejméně jednoho člena Rady jmenuje a odvolává předsedy výborů a pracovních skupin Rady, 

h) na návrh předsedy výboru jmenuje a odvolává členy výborů, 

i) na návrh nejméně jednoho člena Rady rozhoduje o zřízeni či zrušení pracovní skupiny Rady a o jejím 
složení, 

j) rozhoduje o přizvání hostů a expertů na zasedáni Rady, 

k) navrhuje členům Rady a expertům výši odměny, pokud na ni vznikl nárok podle článku 10 tohoto 
statutu, 

I) vystupuje jménem Rady na veřejnosti. 

(4) Po dobu nepřítomnosti předsedy Rady řídí zasedání pověřený, místopředseda Rady případně jiný člen 
Rady. 

Článek 5 
Členové Rady 

(1) Členové Rady jsou povinni účastnit se zasedání Rady a schůzí či jednání výborů a pracovních skupin, 
do kterých jsou zařazeni. 

(2) Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a podílet se na jednání . Mají právo být informováni 
o všech aktivitách výborů a pracovních skupin Rady a účastnit se jejich jednání. V případě své 
nepřítomnosti na zasedání Rady maji právo zaslat alespoň neformální písemné vyjádření k jednotl ivým 
bodům programu. 

(3) Pokud se člen Rady nemůže jednání Rady účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi 
Rady (prostřednictvím kanceláře Rady). 

(4) Stálý zástupce se zasedání Rady s právem hlasovat účastní pouze tehdy, není-li přítomen příslušný 
člen Rady. Stálý zástupce má na zasedání, kterého se takto účastní, všechna práva a povinnosti člena 
Rady a pro účely hlasování se považuje za člena Rady. 

Článek 6 



Výbory Rady 

(1) Rada zřizuje podle potřeby stálé výbory. K práci ve výboru mohou být přizváni i externí 
spolupracovníci. 

(2) Předsedou výboru může být jen člen Rady. Činnost výboru zabezpečuje tajemník výboru - pracovník 
kanceláře Rady. 

(3) Rada má zejména tyto výbory 

a) Výbor pro Koncepci romské integrace: 

- shromažďuje, analyzuje a připravuje podklady pro aktualizaci Koncepce romské integrace, 

- shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje údaje o vývoji romských komunit a předkládá vyhodnocený 
materiál Radě k projednání. 

b) Výbor pro spolupráci se samosprávami: 

- komunikuje a spolupracuje se samosprávami v oblasti integrace romských komunit, 

- sleduje naplňování integrace romských komunit krajskými úřady a obcemi s rozšířenou působností, 

c) Dotační výbor: 

- projednává rámcové rozdělování finančních prostředků určených na integraci romské komunity do 
společnosti a p ro jednán i Rady připravuje informační podklady o rozdělení f inančních prostředků, 

- připravuje pro jednání Rady vyhodnocující podklady o projektech podpořených z finančních prostředků 
určených na integraci romské komunity do společnosti. 

(4) Výbory zejména připravují podklady o dané tématice pro jednání Rady. 

(5) Každý výbor má svůj statut, který schvaluje Rada. Ve statutu výboru musí být kromě j iného uvedeno, 
zda se jednání výboru řídí podle stejného jednacího řádu jako jednání Rady, nebo zda výbor jedná podle 
vlastního jednacího řádu. 

Článek 7 
Pracovní skupiny 

(1) Předseda Rady, na návrh nejméně jednoho člena Rady, zřizuje a ruší pracovní skupiny, podle potřeby. 
Pracovní skupiny nemají vlastní statut. 

(2) Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny může být jen člen Rady. K práci v pracovní skupině mohou 
být přizváni i externí spolupracovníci. 

(3) Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména připravují podklady 
pro zasedání Rady. 

> 

Článek 8 
Externí spolupráce 

(1) Rada může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří nejsou členy Rady, případně externí 
odborníky, pracovníky samospráv a nevládních organizaci (dále jen „experti"). 



(2) Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jednání Rady buď jako hosté k určité 
problematice, nebo se mohou účastnit práce ve výborech a pracovních skupinách jako stálí 
spolupracovnici. 

(3) Pravidla upravující činnost Rady, jejich výborů a pracovních skupin se vztahují přiměřeně i na stálé 
spolupracovníky. 

Článek 9 
Kancelář Rady 

(1) Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zabezpečuje kancelář Rady (dále jen 
„kancelář"), která je organizační součásti Úřadu vlády České republiky. 

(2) Kancelář zejména 

a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady, 

b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady, 

c) zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy Rady, 

d) aktualizuje informace o Radě a jejích členech, zveřejněné na internetové stránce Úřadu vlády, 

e) plní úkoly vyplývající z organizačního řádu Úřadu vlády ČR 

(3) Za plnění úkolů kanceláře odpovídá a její činnost řídí ředitel kanceláře..Ředitele kanceláře do funkce 
jmenuje a odvolává vedoucí Úřadu vlády na návrh předsedy Rady. 

(4) Ředitel kanceláře je tajemníkem Rady, účastní se zasedání Rady s hlasem poradním a řídí činnost 
kanceláře v souladu s pokyny předsedy Rady. 

Článek 10 
Náklady na činnost a odměny 

(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády. Jednání Rady jejích výborů a 
pracovních skupin se konají zpravidla v prostorách Úřadu vlády. 

(2) Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů, v souladu s platnými právními 
předpisy. Pracovní cesty schvaluje ředitel kanceláře. 

(3) Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce, jedná se o veřejnou funkci. 

(4) Odměna však přísluší v souladu s platnými předpisy těm členům Rady, kteří nejsou zaměstnanci státní 
správy ani územní veřejné správy, a to za práci, kterou pro Radu prokazatelně vykonávají na objednávku 
(tedy jako službu), nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti). Taková odměna náleží ve výši schválené vedoucím Úřadu vlády. Výši 
odměny navrhuje předseda Rady. 

(5) Na návrh předsedy Rady může být přiznána náhrada cestovních výdajů a odměna za vykonanou práci 
i expertovi, který s Radou spolupracuje. Pro tyto náhrady a odměny platí stejný administrativní režim jako 
pro členy Rady. 

Článek 11 
Jednací řád Rady 

(1) Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady a zpravidla i jednání jejích výborů a pracovních 
skupin. Jednací řád Rady, jeho změny a doplňky, schvaluje Rada. 

(2) V odůvodněných případech mohou mít výbory Rady samostatný jednacf řád. Takové jednací řády 



rovněž podléhají schválení Radou. 

(3) Pracovní skupiny jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně, řídí se přiměřeně jednacím 
řádem Rady, případně jednacím řádem výboru, v jehož rámci působí. Předseda Rady rozhoduje při 
zřízení pracovní skupiny o tom, kterým jednacím řádem se bude skupina řídit. 

1. Tento statut nabývá účinnosti dne 28. ledna 2004 na základě schválení vládou usneseni č. 100 ze 

dne 28. ledna 2004 

2. Schválením tohoto statutu končí funkční období stávajících členů Rady. 

3. Změny a doplňky tohoto Statutu podléhají schválení vládou. 

4. Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády. Na internetové stránce 
se zveřejňuje vždy úplné platné znění Statutu. 

Ul) Například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 12 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

Ústřední knih.Pef UK 
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