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SEZNAM ZKRATEK 

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EK Evropská komise 
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MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NEET  Nezaměstnaných, nevzdělávajících se, ani neúčastnících se odborné 
přípravy (Not in Education, Employment, or Training) 

NNO Nestátní neziskové organizace 

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský 2021–2027 
OPE+ Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027 

OPZ Operační program Zaměstnanost 
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SHRNUTÍ 

Nová „Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021–2030“ (dále jen „Strategie 

2021+“), kterou česká vláda přijala v květnu 2021, představuje posun v naplňování cílů 

romské integrace, a to především z těchto důvodů: (a) klade větší důraz na zapojení Romů 
a Romek do implementace cílů Strategie 2021+ prostřednictvím průřezového cíle většího 

zastoupení Romů a Romek v rozhodovacích procesech (emancipace, inkluze a participace); 
(b) výslovně uznává anticiganismus jako průřezové téma; (c) definuje zajištění kapacit a 

zdrojů pro realizaci Strategie 2021+ jako další průřezový cíl. Dalším pozitivním aspektem 

Strategie 2021+ je rozhodnutí shromažďovat data nezbytná pro kvalitní hodnocení dopadů 

a účinnosti samotné Strategie 2021+. 

Naopak nedostatky vnímáme v oblasti podpory udržování a posilování romské identity, 

zejména v oblasti dobrovolného přihlášení se k romské národnosti, například při sčítání 
lidu. To se týká nedostatečné práce s majoritou, která je ve Strategiie 2021+ často 

zmiňována pouze v případě monitorování diskriminace, a ne tolik v souvislosti s integrační 
politikou. Nelze očekávat, že integrace bude probíhat jednostranně, a proto by měla být 

také realizována doporučení orgánů EU, jako je horizontální cíl a pokyn „Doporučení Rady 

Evropské unie o rovnosti, začlenění a účasti Romů“, který podporuje pozitivní narativy o 
Romech včetně těch, které mohou být považovány za vzory, interakci mezi různými 

skupinami obyvatelstva a lepší pochopení problémů, s nimiž se Romové a Romky potýkají, 
by rovněž měly být zaváděny. Dále je třeba posílit opatření pro rozvoj spolupráce a 

propojení romských a proromských neziskových organizací s romskou a většinovou 

občanskou společností. 

Participace 

V oblasti participace hodnotíme Strategii 2021+ jako velmi přínosnou. Řada strategických 
a specifických cílů, opatření a zdrojů klade důraz na větší účast Romů a Romek v mnoha 

oblastech Strategie 2021+. Romové a Romky se skutečně účastní monitorovacích výborů, 
pracovních skupin a platforem jednotlivých operačních programů „Evropských 

strukturálních a investičních fondů ČR“ (dále jen „ESIF ČR“) a národních koordinačních 

struktur.  

Relevance 

Hlavním přínosem Strategie 2021+ je pravděpodobně komplexní monitorování a potírání 
anticiganismu, včetně zřízení „Výboru pro potírání anticiganismu“ při Radě vlády pro 

záležitosti romské menšiny a posílení opatření namířených proti anticiganismu ve 

strategických dokumentech.  

V oblasti vzdělávání je pozitivní, že se od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

očekává, že v příštím období provádění Strategie 2021+ stanoví a splní konkrétní 
ukazatele, například snížení počtu segregovaných škol o 50 %. Chybí však opatření, která 

by se zaměřovala konkrétně na romské dívky a romské rodiče. Dalším nedostatkem je, že 

naprostá většina speciálně pedagogických center (která vydávají doporučení pro 
vzdělávání žáků ve zvláštním režimu) je nedílnou součástí škol, což vede k segregaci. V 

oblasti zaměstnanosti je třeba posílit informovanost zaměstnavatelů o tom, jak předcházet 

diskriminaci.  

V oblasti zdravotní péče byla účast Romů a Romek na tvorbě cílů a opatření nejslabší – a 

musí být posílena. V oblasti bydlení vnímáme jako pozitivní rozšíření problematiky 
diskriminace na celý trh s bydlením, nejen na sociálně vyloučené lokality. Strategie 2021+ 

navíc oproti předchozím romským strategiím rozšiřuje účast neziskových organizací jako 
poskytovatelů bydlení. V budoucnu však bude nutné do politik podpory bydlení zahrnout i 

starší osoby, zdravotně postižené a Romy a Romky bez domova. V oblasti sociální ochrany 

jsou největší nedostatky způsobeny zejména nedostatečným posouzením individuálních 
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potřeb Romů a Romek a paušálním nastavením politik souvisejících s politikami 

zaměřenými na sociální zabezpečení a potírání chudoby. 

Očekávaná účinnost 

Strategie 2021+ posiluje solidaritu na národní úrovni tím, že zdůrazňuje vazbu na další 

základní národní dokumenty, jako je Národní plán obnovy a další programové dokumenty 
příslušných ministerstev. Zda se podaří všechna opatření úspěšně realizovat, se však 

teprve ukáže. 

Z hlediska monitoringu a evaluace Strategii 2021+ vypracovává kancelář ÚV, která je také 
ústředním koordinátorem její implementace v rámci struktury veřejné správy, neziskového 

sektoru a výzkumných institucí. Nedostatečné kapacity, zdroje a mandát tohoto orgánu 
představují řadu hrozeb pro jeho funkční schopnost koordinovat a implementovat Strategii 

2021+, včetně monitorovacích mechanismů. Systematické a důsledné zastoupení regionů 

a místních samospráv je dlouhodobě problematické. Oproti předchozím strategiím bylo 
dosaženo významného pokroku ve financování Strategie 2021+ prostřednictvím ESIF ČR. 

Strategie 2021+ také využívá specificky zaměřené intervence, zatímco předchozí zaměření 

bylo spojeno s obecným (tj. na Romy nezaměřeným) financováním a logicky pak 

s účelovým nezohledňováním specifik Romů a Romek. 

Soulad se strategickým rámcem EU 

Nový „Strategický rámec EU pro Romy“ přesunul těžiště celkového strategického cíle ze 

socioekonomické integrace marginalizovaných Romů na třípilířovou strategii rovnosti, 
začleňování a účasti. Česká Strategie 2021+ tyto cíle plně zohledňuje a začleňuje je do 

svých opatření.  

Není však rovnoměrně zaměřena na všechny skupiny Romů, které identifikuje. Ačkoli 
romské ženy zaujímají v agendě Strategie 2021+ významné místo, chybí podpora pro 

vytváření sítí romských žen a přímá podpora pro zakládání a fungování romských a 
proromských ženských neziskových organizací. Opatření pro seniorky/starší romské ženy 

jsou nedostatečná, neboť ty nejsou definovány jako specifická cílová skupina. Nelze říci, 

že by ve Strategii 2021+ byly přítomny cíle a opatření zaměřené na romskou populaci se 

zdravotním postižením.  

Ve fázi, kterou nyní hodnotíme, se Strategii 2021+ daří najít rovnováhu mezi obecným a 
cíleným přístupem, a tím vyvrátit (neoprávněné) tvrzení většinové společnosti, že jsou 

prostředky romské komunitě věnovány nepřiměřeně. 
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ÚVOD 

Předkládaná zpráva se zaměřuje na hodnocení Strategie 2021+, kterou vláda ČR přijala 

v květnu 2021. Navrhované cíle ve Strategii 2021+ vymezují budoucí kroky na podporu 

implementace politik, které by měla Vláda ČR a její orgány podniknout na podporu Romů 
a Romek ve spolupráci s občanskou romskou společností. Tento základní cíl nebyl 

v implementaci předchozích strategií integrace Romů dostatečně prosazován z několika 
důvodů. Předchozí romské strategie nenavazovaly zvláště na politiky obcí a měst a 

dostatečně nezapojovaly romské a proromské neziskové organizace. Pro tyto národní 

romské strategie z období před rokem 2020 nebyly jasně určeny zdroje financování. 
Implementace předchozích strategií integrace Romů byla často prosazována za hranou 

národních a evropských politik. Namísto dodržování zastřešující národní strategie 

začleňování Romů byla v minulosti prosazována strategie sociálního začleňování nebo 
strategie na krajské či městské úrovni, bez specifického zaměření na Romy/Romky. Tento 

stav vedl nejen k nenaplňování předchozích strategií integrace Romů, ale také k její 
neúčinné provázanosti na jiné národní dokumenty a politiky. To ostatně dokládají i Zprávy 

o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020,1 kde je uvedeno, že nedošlo za 

poslední roky k žádné významné změně institucionálního zabezpečení romské integrace.   

Nedostatečné plnění předchozích strategií integrace Romů bylo spojeno také 

s nedostatečnou připravenosti romských a proromských neziskových organizací efektivně 
se účastnit všech fází implementace romské strategie. Toto poznání je mj. obsaženo i ve 

Strategii romské integrace do roku 2020 v cíli 13.2 „Podpořit tvorbu kapacit organizací 

romské občanské společnosti, aby se mohly smysluplně zapojit do dialogu a podílet se na 
tvorbě, provádění a monitorování procesu integrace Romů“. Neziskovým organizacím a 

dalším klíčovým aktérům v prosazování integračních a inkluzivních politik a opatření stále 

chybí „systém odborné podpory“, díky kterému by byly schopné efektivně reagovat na 
legislativní, strategické, evropské, národní či lokální změny politik. Takový „systém“ 

vyžaduje nejen propojené rozhodování, ale také budování odborných kapacit neziskových 
organizací. Romské a proromské neziskové organizace a další zástupci romské občanské 

společnosti proto dlouhodobě prosazují, aby pro dosažení dlouhodobých a efektivních 

výsledků byly posilovány odborné a personální kapacity neziskových organizací, ale také 

obcí, krajů a státních orgánů. 

Národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů  

K těmto cílům přispívá Vládou ČR schválená Strategie 2021+, která je stavěna na 

tematických kapitolách. Ty se zaměřují na snížení či odstranění nerovností a 
přetrvávajících problémů v hlavních společenských oblastech: bydlení, zaměstnanost, 

zdraví a vzdělávání, přičemž průřezově je pozornost věnována tvorbě podmínek pro vyšší 

zastoupení Romů v rozhodovacích procesech a pozicích (emancipace, začleňování a 
participace), podpoře rovnosti a boji proti anticiganismu. Podpora kapacit a zdrojů pro 

implementaci Strategie 2021+ je ve Strategii 2021+ uvedena jako nezbytná součást její 
úspěšnosti v průřezovém strategickém cíli: Zajistit kapacity a zdroje pro implementaci této 

strategie.  

Členové Rady vlády pro romské záležitosti,2 za podpory zastřešující organizace 
RomanoNet,3 která sdružuje několik významných romských a proromských organizací, 

 

1 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020 (2021). Dostupné na: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-

ceske-republice-za-rok-2020-192596/  

2 Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády v oblasti 

integrace Romů. 

3 http://romanonet.cz/  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-ceske-republice-za-rok-2020-192596/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-ceske-republice-za-rok-2020-192596/
http://romanonet.cz/
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vyjádřily své zamítavé stanovisko k předloženému návrhu Strategie 2021+ s odůvodněním 
nemožností aktivní a důstojné účasti romské občanské společnosti na přípravě a návrhu 

Strategie 2021+. Od června do listopadu 2020 byla zahájena práce na nové Strategii 
2021+. Na obsahu a prosazování Strategie 2021+ aktivně participovaly zástupci 

občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, romské a proromské 

nestátní neziskové organizace, odborníci z řad Romů a Romek, zástupci resortů a Oddělení 
kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 

národnostní menšiny Úřadu vlády ČR. 

Strategie 2021+ byla schválena včetně úkolové části usnesením vlády ČR dne 10. května 

2021.4 

O této zprávě 

Tuto zprávu zpracoval spolek RomanoNet, který vznikl v únoru 2017 za účelem zastřešovat 

a koordinovat součinnost nevládních a neziskových organizací pracujících s romskou 
menšinou v ČR. Posláním organizace RomanoNet je prosazovat integrační politiku, která 

klade důraz na dodržování lidských práv, rovnost, participaci Romů ve veřejném životě a 

jejich zapojení do rozhodovacích procesů.5 RomanoNet má v současné době 11 členských 

organizací. Členství je institucionální, ne individuální.  

Pro zprávu bylo použito zúčastněné pozorování zpracovatele zprávy (Jan Husák), který se 
účastnil celého procesu přípravy, návrhu a všech jednání a konzultací6 zmíněných ve 

zprávě. Autoři si uvědomují možná rizika této metody a dbali na to, aby byl popis ve zprávě 

co nejobjektivnější, zbaven subjektivních hodnocení a možného zkreslení. Tento 
metodologický postup byl doplněn o studium relevantní české a zahraniční odborné 

literatury, výzkumů a dalších dokumentů.  

Další metodologický postup zahrnuje přes 30 jednání se zástupci neziskového a 

občanského sektoru v rámci sítě RomanoNet (blíže v kapitole Participace Romů na 

implementaci, monitorování a hodnocení Strategie 2021+ a dále), jejímž stěžejním 
tématem byla příprava, návrh a prosazování Strategie. Návrh zprávy autoři konzultovali 

s neziskovými organizacemi zapojenými do RomanoNetu, přičemž jejich připomínky byly 

zohledněny a zapracovány do finální verze.  

 

 

4 Viz příloha 1. 

5 RomanoNet: O nás [online]. 2022 [cit. 2022-06-11]. Dostupné z: 

http://www.romanonet.cz/index.php/o-nas  

6 Pracovních orgánů MŠMT, OPZ, OP JAK, IROP, MK ČR atd., dále platforem vytvořených zástupci NNO 

a romské občanské společnosti.  

http://www.romanonet.cz/index.php/o-nas
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1. ÚČAST 

1.1. Účast Romů na přípravě Strategie 2021+  

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády 
pro národnostní menšiny7 (dále jen „kancelář ÚV“) připravilo první návrh Strategie Romů 

2021+, který na konci dubna 2020 otevřelo k veřejným konzultacím. Konzultace měly 

probíhat formou online dotazníku se sadou otázek vztahujících se k předloženému znění 
dokumentu návrhu Strategie 2021+, přičemž tento formalizovaný postup omezoval aktivní 

spoluúčast romské občanské společnosti na přípravě a návrhu Strategie 2021+. Tento 
zavedený formalizovaný postup kanceláře ÚV byl soustavně kritizován některými členy 

Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada vlády“) a romskými a 

proromskými neziskovými organizacemi, kterým byl, po konzultaci se zástupci resortů, 
předkládán k připomínkám finální návrh Strategie 2021+. Zástupci romské občanské 

společnosti zaujali k tomuto postupu kanceláře ÚV negativní stanovisko s požadavkem, 
aby se na obsahu návrhu mohli vedle zástupců resortů také aktivně podílet a nebyl jim 

jen opakovaně předkládán hotový návrh Strategie 2021+. 

Kritika ze strany zástupců romské občanské společnosti byla dále podpořena závěry 
hodnocení Strategie 2015–2020, které vypracovali zástupci romské občanské společnosti 

v Radě vlády. Za zásadní pro stanovení změn v přístupu kanceláře ÚV byl zástupci romské 

občanské společnosti vyjádřen požadavek, aby byly vytvořeny podmínky pro účinnou 
participaci romské občanské společnosti ve všech fázích implementace Strategie 2021+. 

Zástupci romských občanských členů bylo též zdůrazněno, že v důsledku jejich 

nedostatečné aktivní a důstojné účasti byla dosavadní účinnost romských strategií mizivá. 

Členové Rady vlády s podporou zastřešující skupiny RomanoNet vyzvali zmocněnkyni 

vlády pro lidská práva k přepracování návrhu Strategie 2021+ (do jejíž kompetence spadá 
zlepšování postavení romských komunit a jejich integrace). Dále vyjádřili požadavek, aby 

se na obsahu Strategie 2021+ aktivně podíleli zástupci Rady vlády společně se zástupci 
romské občanské společnosti. Připomněli, že efektivní spolupráce se zástupci Romů je 

důležitým a nezbytným předpokladem účinnosti Strategie 2021+ v souladu s četnými 

doporučeními EU, a že zvolený formalizovaný postup neumožňuje jejich skutečnou účast 

na realizaci Strategie 2021+. 

První setkání zástupců Rady vlády, neziskových organizací a dalších zástupců romské 

občanské společnosti bylo spolkem RomanoNet zorganizováno 24. června 2020. V rámci 
tohoto setkání byly vytvořeny pracovní skupiny podle strategických cílů uvedených 

v návrhu Strategie 2021+. Dále byl navržen základní obsah cílů a opatření u každého ze 
strategických cílů ve Strategii 2021+ spolu s odůvodněním jejich potřebnosti a vymezením 

času splnění, odpovědnosti a spoluodpovědnosti příslušného resortu a organizací. Uvedený 

rozsah prací, realizovaný zástupci romské občanské společnosti, byl nutným 
předpokladem pro splnění vládou stanoveného termínu předložení Strategie 2021+ ke 

schválení vládou ČR. 

S kanceláří ÚV a se zástupci Rady vlády a neziskových organizací bylo dohodnuto, že účast 

na realizaci Strategie 2021+ bude nastavena jako transparentní a otevřený proces, do 

něhož je možné vstupovat po celou dobu procesu implementace návrhu Strategie 2021+. 

Občanskými členy Rady vlády a zástupci RomanoNetu bylo realizováno více než 

30 společných setkání ke všem strategickým cílům obsaženým v úkolové části Strategie 
2021+. V širší skupině, která se podílela na tvorbě strategie, byly zastoupeny organizace 

a jednotlivci zastupující zájmy jednotlivých skupin – Romek, LGBTIQ+ Romů a Romek, 

romských dětí a dalších skupin, se kterými organizace pracují v rámci svého profesního 

 

7 Oddělení je součástí Úřadu vlády ČR. 
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zaměření (např. romští senioři). Byla též zahájena řada jednání k prosazení cílů a opatření 

navrhovaných zástupci romské občanské společnosti ve Strategii 2021+ s klíčovými 
resorty MPSV, MŠMT a MMR a k provázání Strategie 2021+ s jinými resortními strategiemi, 

zvláště se zástupci resortů odpovědných za realizaci Plánu obnovy, Strategie sociálního 

začleňování, Strategie vzdělávání 2030 atd. Zvláštní pozornost byla věnována sledování 
dat o Romech/Romkách a přijetí specifických opatření zaměřených na Romy. Tato jednání 

byla nejvíce problematická pro zástupce resortů MŠMT a MPSV. 

Výsledkem těchto jednání se zástupci resortů byla shoda, k níž významně přispěli zástupci 

Evropské komise, na potřebě efektivnějšího zaměření Strategie 2021+, která bude odrážet 

aktuální potřeby, sociální a ekonomickou situaci a rozmanitost Romů a Romek, 
důsledného hodnocení Strategii 2021+ na základě nových souborů dat a nastavení 

efektivnějšího toku finančních prostředků směrem k Romům. 

1.2. Participace Romů na implementaci, monitorování a hodnocení 
Strategie 2021+  

Participativní přístup uplatňovaný resorty při plnění předchozích strategií integrace Romů 

nebyl vnímán romskou občanskou společností jako efektivní kvůli jejich nízkému zapojení, 
nedostatečné a neúčinné spolupráci se zástupci vlády a ministerstev. K odstranění tohoto 

nedostatku se uskutečnilo mnoho jednání s vrcholnými zástupci resortů MŠMT, MPSV, 

MMR, zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv, Úřadu vlády, MV ČR a MPO. Z těchto 
jednání vyplynula shoda, že participativní přístup nebyl ze strany občanské společnosti 

dostatečně prosazován. Pro posílení účinné spolupráce bylo dohodnuto, že participativní 

přístup Romů a Romek bude obousměrným zdrojem výměny informací a bude založen na 

aktivním zapojení Romů a Romek do implementace a monitorování Strategie 2021+. 

Plnění Strategie 2021+ a její pochopení bylo předmětem dalších jednání souvisejících 
s nezbytností zastoupení Romů a Romek v klíčových resortech státní a regionální správy, 

zejména pak v kanceláři ÚV odpovědné za plnění Strategie 2021+ a její koordinaci. 

Uvedený požadavek byl začleněn do úkolové části Strategie 2021+ s vědomím, že pro 
splnění tohoto cíle je nutné vytvořit dostatečné odborné kapacity mezi zástupci romské 

občanské společnosti včetně podmínek zaručujících odpovědné a úkolově zaměřené 
prostředí. Během jednání zúčastnění zástupci ministerstev pochopili, že problémy sociální 

a ekonomické integrace Romů jsou komplikovanější, než původně předpokládali. 

Smysluplné zapojení Romů a Romek bylo vnímáno jako žádoucí ve všech fázích 
integračních procesů, protože podporuje zapojení zainteresovaných stran, využívá jejich 

jedinečné znalosti a podporuje koncept, který je ve svém důsledku méně nákladný. Tento 

požadavek byl zakomponován do Strategie 2021+, například prostřednictvím 
strategických cílů posilujících aktivní zapojení Romů do implementace opatření dle 

schválené Strategie 2021+, a monitorování Strategie 2021+, například prostřednictvím 
Výboru pro naplňování strategie romské integrace a Monitorovacího výboru pro činnost 

Agentury pro sociální začleňování. Za zásadní změnu, která se promítá do implementace 

celé Strategie 2021+, lze považovat zřízení funkce zmocněnce pro romské záležitosti 
s cílem posílit odborné a implementační zakotvení politik sociálního začleňování a integrace 

Romů. 

Zapojení Romů do placených pozic ve státní správě brání dlouhodobá nedostatečná 

odborná kapacita mezi Romy/Romkami a vnímání státní správy jako nehostinného a 

nepřátelského prostředí. Ve Strategii 2021+ je proto kladen značný důraz na zastoupení 
Romů a Romek při implementaci Strategie 2021+, v rozhodovacích procesech na místní, 

regionální i celostátní úrovni a na udržení financování pozice koordinátora pro romské 
záležitosti ze státního rozpočtu – terénního sociálního pracovníka obce nebo její 

příspěvkové organizace, který zajišťuje integraci Romů v obci. Strategie 2021+ považuje 

účast Romů v pracovních orgánech operačních programů v programovém období 2021–
2027 a v poradních a konzultačních orgánech státu za zásadní. V zájmu posílení účinnosti 

Strategie 2021+ jsou jednotlivá ministerstva odpovědná za provádění Strategie 2021+ 

https://www.planobnovycr.cz/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Strategie+soci%C3%A1ln%C3%ADho+za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+2021-2030_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD.pdf/f3290708-edac-c579-05d5-92ae8cf872c2
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Strategie+soci%C3%A1ln%C3%ADho+za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+2021-2030_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD.pdf/f3290708-edac-c579-05d5-92ae8cf872c2
https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf
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povinna vypracovat plány provádění příslušných cílů Strategie 2021+, které budou 
průběžně vyhodnocovány ve spolupráci se zástupci romské občanské společnosti. Z 

průběžných zjištění zástupců romských a proromských neziskových organizací také 
vyplynul důraz na metodickou podporu místních orgánů, zejména obcí, při zajišťování 

integrace romské menšiny, včetně financování těchto aktivit.  

Kancelář ÚV není z hlediska mandátu, institucionální kapacity, lidských zdrojů a rozpočtu 
dostatečně posílena. Je proto značně omezena ve své roli účinného zastánce začleňování 

Romů ve všech relevantních oblastech politiky a v zapojování klíčových institucí na 

vnitrostátní úrovni. Byla přijata opatření k posílení jejích kapacit a odborných znalostí 

s cílem zajistit koordinaci implementace Strategie 2021+. 

S vědomím, že kancelář ÚV nemá dostatečné kapacity pro zajištění implementace 
Strategie 2021+ na národní, regionální a zejména místní úrovni,8 bylo zástupci občanských 

členů navrženo a následně vládou přijato opatření k posílení efektivity Kanceláře ÚV pro 

implementaci Strategie 2021+ prostřednictvím projektu, který zajistí kapacity (finanční a 

lidské) na všech klíčových úrovních pro implementaci opatření a cílů Strategie 2021+. 

Ve Strategii 2021+ jsou uvedeny indikátory pro plnění strategických cílů za účasti Romů 
a Romek, které jsou relevantní pro plnění specifických a strategických cílů. Ve věci sběru 

přesnějších dat o Romech bylo svoláno zmocněnkyní pro lidská práva a zástupci romské 

občanské společnosti několik jednání se zástupci resortů MPSV, MŠMT, IROP, Českého 
statistického úřadu, MV a Veřejného ochránce práv. Závěr těchto jednání směřoval nejen 

k vyjádření rizik spojených se složitostí a citlivostí sběru informací, které se vztahují 
k etnicitě, ale zvláště k vytvoření nezbytných podmínek pro sběr informací, alespoň na 

úrovni kvalifikovaných odhadů napříč příslušnými resorty. Ve strategii jsou přijata opatření 

k posílení sběru etnických dat ve všech klíčových strategických cílech.  

Ve všech tematických cílech Strategie 2021+ je pro podporu změn ve všech klíčových 

oblastech zásadní sledování, hodnocení a monitorování dat. Není samozřejmě 

v možnostech této zprávy zabývat se v takové míře podrobnostmi všech cílů a opatření 
definovaných ve Strategii 2021+, považujeme však za důležité alespoň nastínit směry, 

které jsou ve Strategii 2021+ považovány za důležité.  

V souladu s cílem Anticiganismus se Strategie 2021+ zaměřuje na monitorování a analýzu 

diskriminace a soudních rozhodnutí v občanskoprávních a trestních řízeních týkajících se 

diskriminace a trestných činů z nenávisti. V rámci cíle Vzdělávání klade Strategie 2021+ 
důraz na sběr a monitorování dat týkajících se diskriminace a segregace ve vzdělávání a 

na tok veřejných prostředků a jejich efektivitu s vazbou na účinnost inkluzivních opatření. 
V oblasti Bydlení je kladen důraz na sledování počtu osob bez domova podle definice 

ETHOS vypracované Evropskou federací národních sdružení pracujících s bezdomovci 

(FEANTSA) nebo počtu vyplacených dávek na bydlení. V rámci strategického cíle 
Zaměstnanost je kladen důraz na monitorování podpory sociálně vyloučených Romů v 

přístupu na trh práce, hodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a potřebu 

výzkumu příčin ekonomicky neaktivních romských žen. V oblasti Zdravotnictví se sleduje 
provádění reprezentativního kvantitativního výzkumu v oblasti zdraví a zdravotní péče a v 

rámci strategického cíle Kapacity a zdroje pro provádění Strategie 2021+ monitorování 
grantových výzev zaměřených na Romy, socioekonomické situace Romů, vícenásobné 

diskriminace romských žen a vícenásobné diskriminace romských LGBTIQ+ osob. 

Získané informace ohledně zastoupení romské menšiny v problematických oblastech 
(bydlení, vzdělávání, zdraví, zaměstnanost, kapacity, a anticiganismus) zásadním 

 

8 Na nedostatečnou kapacitu Úřadu vlády byli členové Úřadu vlády opakovaně upozorňováni. Tento 

požadavek byl uveden i v předchozí Strategii romské integrace do roku 2020 ve specifickém cíli 12.1.: a) Posílit 

Úřad Rady vlády pro záležitosti romské menšiny o jedno funkční místo pro zajištění metodické podpory 

související s metodickým vedením krajských koordinátorů, romských poradců a terénních pracovníků věnujících 

se integraci Romů na krajské a místní úrovni. 
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způsobem napomohou průběžně monitorovat a vyhodnocovat dopady přijatých politik a 

opatření, aktivit či konkrétních programů. Analýza takto získaných dat bude také zaměřena 
na vyjádření efektivnosti vztahu mezi zdroji použitými při realizaci cílených opatření a 

vzniklými změnami, pro zpřesnění podávání zpráv a posouzení nákladů a přínosů Strategie 

2021+. 

Důraz na získávání dat je vzrušující příležitostí a jeho prosazení je v historii českých 

romských strategií Romů průlomové. Vybízí o datech přemýšlet novými způsoby, a proto 
bude výzvou, jak data zpřesňovat, uchovávat, používat a chránit. Zvláštní prioritou je 

rozvoj potřebné důkazní základny, aby vláda mohla určit, zda jsou realizované intervence 

optimálně navrženy a zacíleny a zda plní cíle Strategie 2021+ v mezích, které byly 

stanoveny. 

1.3. Systém politických konzultací s občanskou společností a 

zúčastněnými stranami 

Strategie 2021+ se stala výchozím dokumentem pro účast na vyjednávání nejen k obsahu 
operačních programů a výzev, ale též pro vyjednávání o směřování národních dokumentů 

klíčových resortů, zvláště MŠMT, MPSV, IROP a Plánu obnovy. Pro podporu tohoto cíle byla 
vyvolána a uskutečněna řada jednání s těmito resorty s požadavky, aby se romská 

menšina aktivně účastnila plnění cílů Strategie 2021+.  

Zavedený systém konzultací a vedení dialogu umožnil smysluplnou participaci 

Romu/Romek a poskytl možnost ovlivnit strategické úsilí v realizaci integrace.  

Národní kontaktní místo po dohodě se zástupci operačních programů OPZ, OP JAK a IROP 

zajistilo účast občanských členů Rady v orgánech příslušných operačních programů, kde 
byl v rámci těchto platforem stanoven rozsah a povaha jejich zapojení a odpovědnosti 

(např. v Monitorovacím výboru OPZ+, OP JAK a IROP, Pracovního týmu Strategie 2021+ – 
Vzdělávací infrastruktura, Plánovací komise OP JAK a v dalších pracovních skupinách 

těchto orgánů). Vedle těchto zapojení Romů/Romek byly vytvořeny podmínky pro jejich 

účast v odborných národních platformách se specifickým zaměřením, ať už vedených 

samotnými příslušnými odbory resortů, či orgány státní správy.  

1.4. Posílení postavení romských komunit na místní úrovni 

Strategie 2021+ je vládním dokumentem, který ukládá povinnosti pouze vládě ČR, 

ministerstvům a dalším státním orgánům přímo podřízeným státní pravomoci. Strategie 
2021+ předpokládá, že tyto orgány budou schválenou strategii implementovat a že obce 

alespoň vytvoří prostor pro její realizaci. Jak však vyplývá z příslušného usnesení Vlády 

ČR, obce jsou z povinnosti implementovat tuto strategii vyňaty, a to z několika důvodů: 
a) Ústava ČR zaručuje obcím určitou míru samostatnosti, a proto jim nelze ukládat 

povinnosti, které by narušovaly jejich právo rozhodovat o některých záležitostech 
samostatně, b) obce si vytvářejí vlastní strategie, které jsou zaměřeny na různé oblasti, a 

to v souladu se zákonem o obcích, který obcím ukládá pečovat o své občany a o všestranný 

rozvoj svého území. Jistě by se našla řada dalších důvodů, ale všechny by vedly k závěru, 
že je třeba na úrovni obcí vytvářet podmínky pro specifickou podporu Romů a iniciovat v 

této věci jednání s představiteli obcí ze strany místně aktivních zástupců občanské 

společnosti a dalších významných osob a subjektů.  

Na obecní úrovni poskytují některé obce podporu nevládním organizacím prostřednictvím 

svých programů a strategických plánů. Specifické zaměření těchto forem podpory a plánů 
se specifickými potřebami Romů zabývá jen sporadicky. Systematický plán spolupráce 

není ve Strategii 2021+ obsažen v souvislosti s existencí systémových mechanismů, které 

by vymezovaly působnost a aktivity nestátních neziskových organizací na úrovni krajů a 
obcí v rámci sítě sociálních služeb nebo komunitního plánování obcí. Proto není možné tuto 

podporu považovat za dostatečnou a účinnou, což dokládají četné výzkumy a stále 

existující požadavky obcí zaměřené na zlepšení situace týkající se Romů. 
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1.5. Budování kapacit romské občanské společnosti 

V rámci současné Strategie 2021+ se nepočítá s jasně stanoveným plánem pro spolupráci 

tzv. mainstreamových organizací a organizací zaměřujících se na romskou problematiku. 
Taková spolupráce probíhá mezi organizacemi ojediněle (např. členství romské ženské 

skupiny Manushe v České ženské lobby). Zajištění kapacit a zdrojů pro realizaci Strategie 
2021+ je však klíčovým požadavkem, který se jím prolíná, s důrazem na podporu 

romských a proromských organizací jako hlavních realizátorů opatření mimo strukturu 

státních orgánů. Jako příklad lze uvést následující opatření: 

G.1.6 Zajišťovat metodické vedení koordinátorů pro romské záležitosti. 

G.2.4 Vytvořit ad hoc pracovní skupinu Rady vlády pro záležitosti romské 

menšiny pro podporu romských žen.  

A.1.4 Vytvoření a implementace programu na podporu romských 

platforem 

A.1.5 Podpora aktivit na posílení účasti Romů ve volbách. 

Ve spolupráci se zástupci operačních programů, zvláště pak OPZ, byly nastaveny podmínky 

pro definování romských a proromských organizací včetně zastřešujících organizací, a dále 
podmínky pro konkrétní podporu jejich aktivit v souladu s cíli Strategie. Bylo například 

prosazeno, že v rámci priorita 2 OPZ+ budou vyhlášeny specifické výzvy na budování 
kapacit romských a proromských NNO a na podporu aktivit zaměřených na romskou 

menšinu v souladu se Strategii 2021+ (opatření A1.2, A1.5, B1.4, B2.2, C1. 2, F6.1, G5.4).  

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vyhlásilo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 24. 8. 2020 novou výzvu č. 137 (Budování kapacit romských a proromských 

nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů 
spolufinancovaných z fondů EU). V rámci této výzvy (o celkové alokaci 30 mil. Kč) byly 

např. podpořeny romské a proromské organizace Slovo 21, Romodrom, IQ Roma servis 

nebo Vzájemné soužití. Uvedená výzva byla prvním pokusem specificky podpořit neziskové 
organizace v oblasti participace na činnosti monitorovacích výborů, pracovních skupin a 

platforem jednotlivých operačních programů ESF ČR a v národních koordinačních 

strukturách a jejich zapojení do:  

a) přípravy a implementace Dohody o partnerství a operačních programů 

spolufinancovaných z fondů EU,  

b) procesu přípravy a implementace národních/regionálních/místních strategických 

dokumentů zaměřených nebo úzce souvisejících s integrací romské menšiny (na 

národní úrovni zejména Strategie sociálního začleňování, na lokální úrovni 

například v rámci tzv. lokálních partnerství a  

c) pracovních skupin vytvořených obcemi zapojenými do koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám),  

d) spolupráce romských a proromských NNO s veřejnou správou v oblastech 

uvedených v předchozích odrážkách, např. formou seminářů, besed či konferencí 

nebo na  

e) podporu síťování romských a proromských NNO a posílení partnerství s ostatními 

spolupracujícími organizacemi. 

Přijetím specifického cíle viii a) „Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy 

o společných ustanoveních o [...] Evropském sociálním fondu plus“ do operačních 
programů, došlo k významnému posunu ve vnímání účasti Romů a Romek nejen v rámci 

návrhu Strategie 2021+ (jak dokládá tato zpráva), ale také při provádění opatření, 

shromažďování údajů, monitorování a podávání zpráv. Toto základní právo Romů a Romek 
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je klíčovým prvkem pozitivního vztahu mezi státem a občanskou společností, jejíž 

postavení v rozhodování a účasti na implementaci Strategie 2021+ bylo posíleno. 
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2. RELEVANCE 

2.1. Boj proti anticiganismu a diskriminaci  

Šestý monitorovací cyklus Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) 2020 
o České republice9 obsahuje doporučení, které úzce souvisí s bojem proti anticiganismu, 

a sice sběr dat, který byl slabinou předchozích strategií, ale v nové strategii byl napraven. 

V doporučení č. 16 ECRI uvádí, že by orgány měly rozšířit a zkvalitnit svá opatření pro 
integraci a začleňování Romů, mimo jiné shromažďováním komplexních a genderově 

rozlišených údajů ve vztahu k Romům v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a 
zdraví. Shromažďování údajů by mělo probíhat podle zásad informovaného souhlasu, 

sebeidentifikace, utajení a výlučného využívání na podporu rovnosti Romů. Ostatně, 

LEGALNET ve své Zprávě o diskriminaci v ČR 2021 zdůrazňuje, že nedostatek jakékoli 

definice rasového či etnického původu činí každý pokus sbírat etnická data složitým.10 

Anticiganismus je ve Strategii 2021+ identifikován jako hlavní příčina diskriminace a 
sociálního vyloučení Romů, podkopávající integraci ve všech klíčových oblastech. V rámci 

návrhu Strategie 2021+ byl identifikován anticiganismus jako významná příčina problémů 

a bariér ve všech klíčových tematických oblastech. Anticiganismus byl občanskými členy 
identifikován jako hluboce zakořeněný způsob jednání, který se odráží ve společenských 

a kulturních postojích, což ho činí zvláště silným. I když se neustále přizpůsobuje měnícím 

se ekonomickým, sociálním a politickým podmínkám, existuje jak na úrovni institucionální, 
společenské i mezilidské. Obecně je anticiganismus stavěn na ponižování, které může vést 

k postojům, které mohou být zlovolné, ale také mohou být neúmyslné, a dokonce 

nevědomé.  

Pokusy o komplexnější zmapování problematiky anticiganismu v rámci tematických oblastí 

a napříč nimi se bez relevantních dat ukazují jako velmi problematické. Členové občanské 
společnosti si byli tohoto rizika plně vědomi, a proto v rámci Strategie 2021+ přijali 

opatření na podporu výzkumu a podávání zpráv, které by umožnily lépe porozumět a 

zmapovat toto riziko.  

Na podporu tohoto cíle Strategie 2021+ definuje opatření zaměřená na zpřesňování 

statistik trestných činů z nenávisti, monitoring žalob a soudních rozhodnutí ve věcech 
diskriminace, průzkumy viktimizace a vyhodnocování legislativních a nelegislativních 

materiálů předkládaných ministerstvům nebo vládě ČR. 

Opatření, která povedou ke snížení míry anticiganismu, jsou založena na důsledném 
sledování a vyhodnocování anticiganismu na podkladě dat a výzkumů trestných činů 

motivovaných nenávistí vůči Romům a na sledování soudních rozhodnutí v trestních a 
občanskoprávních řízeních týkajících se diskriminace a násilí z nenávisti. Analýza těchto 

dat poslouží k promítnutí účinných zásahů a nezbytných řešení proti projevům 

anticiganismu, zvláště v legislativě, politice a opatření příslušných pro danou tematickou 

oblast.   

Anticiganismus není ve Strategii 2021+ chápán jako samostatná tematická oblast, a proto 
je důsledně dbáno, aby byla jako horizontální priorita začleněna do stávajících politik a 

opatření ve strategii a v boji proti diskriminaci V této věci je důležité posílit znalost 

problematiky anticiganismu u klíčových aktérů, zvláště obcí, pedagogů, státních úředníků 

a soudců.  

 

9 ECRI (2020) Zpráva o České republice (6. cyklus monitorování), k dispozici na: 

https://rm.coe.int/sixth-report-on-the-czech-republic-czech-translation-/1680a0a2b6.   

10 Evropská síť právních expertů v oblasti rovnosti žen a mužů a nediskriminace (2021) Country 

report, Non-discrimination, Czechia, s. 28, k dispozici na: https://www.equalitylaw.eu/downloads/5475-

czechia-country-report-non-discrimination-2021-1-29-mb.  

https://www.equalitylaw.eu/downloads/5475-czechia-country-report-non-discrimination-2021-1-29-mb
https://rm.coe.int/sixth-report-on-the-czech-republic-czech-translation-/1680a0a2b6
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5475-czechia-country-report-non-discrimination-2021-1-29-mb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5475-czechia-country-report-non-discrimination-2021-1-29-mb
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Za tímto účelem mají být přijata opatření k posílení vzdělávání s ohledem na trestné činy 

z nenávisti jako součásti učebních osnov na všech úrovních vzdělávání, včetně vzdělávání 
učitelů mateřských škol. Neméně důležité je vzdělávání policistů, soudních úředníků a 

zaměstnanců Vězeňské služby ČR, Úřadu práce ČR, zaměstnanců státní správy a 

samosprávy a zaměstnanců příspěvkových organizací. Klíčovým cílem je zde prevence 

anticiganismu ve strukturách státní správy. 

Neméně důležitá role je přiznána posílení občanské společnosti při předkládání a 
prosazování návrhů a doporučení pro posílení boje proti projevům anticiganismu a zvýšení 

efektivity aktivního zasahování do příslušných politik a legislativních procesů, při 

shromažďování dat a podávání zpráv o případech anticiganismu a diskriminace 
prostřednictvím zřízení Výboru pro boj proti anticiganismu pod Radou vlády pro záležitosti 

romské menšiny. 

V posuzovaném strategickém dokumentu byla přijat soubor cílených opatření k účinnému 
monitorování, prevenci a potírání nenávistných projevů namířeným proti Romům a 

k účinnějšímu postihování předpojatých, dehumanizujících nebo stereotypizujících 
projevů. Tohoto má být dosaženo např. prostřednictvím náborové kampaně Policie ČR 

zaměřené na příslušníky romské menšiny, pokračováním iniciativy (HateFree) zaměřené 

na kritickou reflexi mediálních obsahů ve vztahu k Romům a přijetím definice 

anticiganismu ve strategických dokumentech ČR. 

Všechna plánovaná opatření v této oblasti je možné považovat za relevantní a obsahově 
správná. Jsou zaměřena na získání dat v této oblasti pro nalezení vhodných forem pro 

zmapování celého spektra jeho projevů a praktik s návazným cílem smysluplné účasti 

Romů na navrhování a provádění účinných politik.  

2.2. Vzdělávání 

Snad nejčastěji zmiňovaným opatřením ve Zprávě o stavu romské menšiny do roku 2020 
je provádění doporučení „bojovat proti [...] segregaci ve školách“. Zejména v členských 

státech s vysokým podílem romských žáků je k boji proti segregaci ve školách a třídách, 
která je nadále naléhavým problémem podkopávajícím úspěch dalších opatření k 

začlenění, zapotřebí systematický, komplexní a dlouhodobý přístup. 

V této oblasti se očekává od zainteresovaných institucí, hlavně od MŠMT, konkrétnější cíle 
podpořené měřitelnými indikátory (např. snížení počtu segregovaných škol v příštím 

období plnění Strategie 2021+ o 50 % a podobně). Očekávání změn na základě dat je 

jednou z nezbytných podmínek měření úspěšnosti nejen v této oblasti. Jak však ukázaly 
diskuse s ministerstvy, včetně ministerstva školství, sledování etnických údajů bude 

problematické. I proto bylo dohodnuto sledování údajů na základě kvalifikovaných odhadů 
a jejich zpřesňování, což je úkol, který bude v následujícím období třeba splnit. Popis 

klíčových faktorů přetrvávající segregace ve vzdělávání se dělí do několika hlavních témat: 

(1) strukturální podmínky; (2) klíčové mechanismy segregace; a (3) intervenující faktory. 
V tomto modelu byl jako klíčový faktor přispívající k segregování žáků vymezen na a) 

lokální úrovni, b) legislativní a c) odborné diagnostice dětí a žáků. Za účelem zvrácení 
těchto tendencí byly přijaty strategické cíle zaměřené na zvýšení účasti romských dětí v 

předškolním vzdělávání (C. 1), odstranění diskriminace a segregace Romů ve vzdělávání, 

v institucionální výchově a péči (C. 2), zajištění spolehlivých dat týkajících se agendy 
romských dětí, žáků a studentů ve vzdělávání, v institucionální výchově a péči (C. 3), 

zkvalitnění a personálního posílení systému poradenství v oblasti vzdělávání v 

institucionální výchově a péči o romské dětí, žáky a studenty, včetně mládeže (C. 4), 
zvýšení úrovně vzdělanosti Romů (C. 5) a zajištění podmínek pro smysluplné využívání 

volného času romských dětí, žáků a studentů, zejména v oblasti zájmového a uměleckého 
vzdělávání, v oblasti sportu a dalších volnočasových aktivitách podporujících vzájemnou 

integraci a prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů (C. 7).  
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Podle Zprávy o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů – 2019 pro EK – je 
potřeba se zaměřit na romské dívky, jejich rodiče a učitele za účelem boje proti 

genderovým stereotypům a omezit předčasné ukončování školní docházky a podporovat 
přechod k vyššímu sekundárnímu a dalšímu vzdělávání a jeho dokončení, mimo jiné 

prostřednictvím kariérního poradenství pro romské studenty a jejich rodiny. Dále se ve 

Zprávě uvádí, že ČR neuplatňuje opatření „podpora zapojení rodičů“. Ve Strategii 2021+ 
není přijato specifické opatření na zapojení rodičů, nicméně jejich účast je ve vztahu 

k odůvodnění některých opatření klíčová. Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast 

Romů v EU v opatření 6 e) podporuje zavádění opatření pro účinné zapojení rodičů do 
vzdělávání romských žáků a navazování vztahů mezi školami a komunitami včetně 

angažování mediátorů a pedagogických asistentů a asistentek. Opatření C.1.1 Strategie 
2021+ jako kritérium splnění v odstavci c) mluví o existenci programů zaměřených na 

aktivní účast rodičů a jejich povědomí o možnostech a důležitosti vzdělávání včetně jejich 

vyhodnocení. Je to však jediné opatření, které se zaměřuje přímo na romské rodiče. 

V opatření C.7.3 „Podpora mimoškolních a volnočasových aktivit pro děti a rodiče ze 

sociálně znevýhodněného prostředí“ je uvedeno, že je nutné vybudovat komunitní centra, 
do kterých budou zapojeni členové komunity, a předat jim odpovědnost za jejich 

fungování. Počet těchto center v sociálně vyloučených lokalitách je však nedostatečný. 

Chybí také podpora ze strany MŠMT, přestože komunitní centra při školách mají pozitivní 
vliv na zlepšení výsledků škol a žáků, včetně jejich rodin. Zprávy o situaci romské menšiny 

v České republice i monitorovací zprávy mezinárodních organizací pravidelně upozorňují 
na problematický přechod ze základního na střední vzdělávání, kdy vyšší podíl romských 

studentů opouští vzdělávací proces. Pro řešení tohoto problému by školy a další zúčastněné 

strany měly mimo jiné vytvářet motivační prázdninové programy a podporovat spolupráci 

škol a rodin.  

Romské dívky nejsou v Strategii 2021+ specificky podporovány.  

Uvedené cíle byly konzultovány v rámci jednání se zástupci OP JAK a OPZ, MPSV a MŠMT 
a dále se zástupci zapojenými do Expertního fóra k implementaci rozsudku D. H. a ostatní 

proti České republice, Platformy pro sociální bydlení, která se zasazuje o dostupné a 
sociální bydlení, a zástupci Evropské komise a dalších zainteresovaných stran. Z výsledků 

jednání a dlouhodobé snahy o změny ve vzdělávání, podložené vědeckými poznatky, jsou 

opatření vhodně nastavena a jejich plněním dojde k požadovanému pokroku v klíčových 
vzdělávacích tématech zaměřených na všechny skupiny dětí, žáků a studentů. Je však 

žádoucí, aby tato oblast byla realizována za přímé účasti Romů a Romek a neziskových 
organizací a nebyla realizována v přesvědčení, že vzdělání je specializovaným nástrojem 

určeným k řešení.  

Kromě toho je stále vysoký počet romských dětí diagnostikovaných s lehkým mentálním 
postižením. I když se dle zprávy MŠMT celkový podíl romských žáků vzdělávaných podle 

RVP ZV LMP snížil z 30,6 % v roce 2015/16, na 24,40 % v roce 2019/20, je toto číslo stále 

vysoké a od kritiky Evropského soudu v roce 1997 se výrazněji nezměnilo. Podpora žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 školského zákona je realizována 

zejména formou poradenské a konzultační činnosti, případně individuálního vzdělávání, 
jehož opatření předkládají formou doporučení školská poradenská zařízení. 

V doporučeních jsou uvedeny jednotlivé nástroje (podpůrná opatření) umožňující 

začlenění těchto žáků. Podrobnější vymezení je upraveno ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v dalších 

metodických dokumentech MŠMT. Ve věci doporučení výše uvedených odborných útvarů 
je stále diskutována otázka vhodnosti diagnostiky na základě testů, tj. nedostatečná 

schopnost školských poradenských zařízení odlišit lehké mentální postižení od 

tzv. sociálního znevýhodnění. Tato neschopnost vede k chybným výsledkům diagnostiky 
lehké mentální retardace a z toho plynoucímu nesprávně aplikovanému vzdělávání dětí 

podle Rámcového vzdělávacího programu s upravenými výstupy, případně k jejich 

zařazení mimo běžný vzdělávací proud ve školách či třídách zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona. Kromě výše uvedeného lze za problematický považovat nedostatek 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&from=EN


MONITOROVACÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI O KVALITĚ NÁRODNÍHO STRATEGICKÉHO RÁMCE PRO ROMY  
v České republice  

 

18 

finančních prostředků, který se odráží v omezení rozsahu poskytovaných podpůrných 

opatření, zejména snížení nákladů spojených s asistenty pedagoga v důsledku sdílení jejich 
služeb nebo omezením nároku na jejich služby. Dalším dlouhodobým problémem je 

nedostatečná dostupnost kvalitních asistentů pedagoga, neukotvení postavení sociálního 

pedagoga ve školské legislativě a přetrvávající nedostatek odborného vzdělávání 

pedagogů, zejména v oblasti práce se specifickými skupinami žáků, jako jsou Romové. 

Z těchto důvodů si oblast segregace a nadměrné diagnostiky romských dětí zaslouží 
zvýšenou pozornost a stanovení konkrétních a měřitelných cílů. Z těchto důvodů je téma 

diagnostiky dětí a jejího provádění ve Strategii 2021+ řešeno prostřednictvím sledování 

počtu romských žáků ve vzdělávání v rámci diagnostických ústavů, výchovných ústavů a 
dětských domovů se školou. Preventivní opatření mohou zahrnovat průběžné vzdělávání 

pracovníků zapojených do poskytování poradenských služeb nebo rozšíření kapacity 

školských poradenských zařízení. 

V této perspektivě je třeba poukázat na systémové faktory, které k segregaci žáků 

přispívají. Prvním z nich je skutečnost, že naprostá většina pracovišť speciálně 
pedagogických center, která vydávají doporučení ke vzdělávání žáka podle § 16 odst. 9 

školského zákona, je integrální součástí škol. Tato skutečnost je nezvratná, pokud nedojde 

ke změně legislativy, což nelze dodatečně ovlivnit přijatou strategií. Neméně důležité je 
průběžné monitorování provedených diagnostických testů a jejich výsledků, adresnosti 

čerpání finančních zdrojů alokovaných k zajištění účinných inkluzivních opatření, zvyšování 
odbornosti pedagogů a zajištění dalších podpůrných pozic (asistentů pedagoga (C.6.3), 

psychologů (C.4.2) nebo sociálních pedagogů (C.4.1)). 

2.3. Zaměstnanost 

Podpora komplexního řešení nezaměstnanosti Romů a Romek, doplňování a rozšiřování 

kvalifikace, posílení legislativního a praktického provádění sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, podpora nástrojů k řešení případů diskriminace, flexibilních forem 

zaměstnávání či podpora podnikatelů jsou témata, která jsou ve Strategii považována za 
stěžejní a byla pro ně nalezena shoda v rámci mnoha jednání se zástupci resortů MPSV a 

zvláště MPO. S ohledem na počet mladých Romů NEET (nezaměstnaných, nevzdělávajících 

se, ani neúčastnících se odborné přípravy) je zapotřebí vyladit aktivní politiku 
zaměstnanosti tak, aby řešila jejich potřeby prostřednictvím individuálního poradenství a 

konzultací. V souvislosti s přístupem na trh práce je třeba reformovat veřejné služby 

zaměstnanosti, aby poskytovaly praktickou podporu romským uchazečům o zaměstnání 
při přechodu z nezaměstnanosti na trh práce, při získávání nových dovedností nebo při 

zvyšování kvalifikace. Otázky zaměstnanosti jsou ve Strategii 2021+ řešeny v rámci 
strategického cíle E. V rámci strategického cíle E nalezneme specifické cíle a důraz na 

posílení podnikatelského prostředí s cílem vytvořit funkční mechanismy pro vytvoření 

důstojnějších a efektivnějších podmínek a rozšíření příležitostí pro sociální podnikání a pro 
nevládní organizace jako významné zaměstnavatele a přijetí opatření, která povedou k 

udržitelné zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje kompetencí a samostatné výdělečné 

činnosti znevýhodněných osob.  

Za účelem rozvoje nových sociálních podniků, zvýšení šancí Romů v sociálně odpovědných 

zadávacích řízeních nebo zlepšování dovedností a kompetencí Romů, zejména mladých 
Romů a romských žen, byla přijata opatření pro zvýšení vzdělanosti s cílem zvyšovat jejich 

kompetence potřebné pro uplatnění na trhu práce. Patří mezi ně účinné politické programy 

na podporu zaměstnanosti Romů (zejména mladých lidí a žen) a poskytování příležitostí k 
rekvalifikaci v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti, včetně zvláštních podmínek 

pro zaměstnávání Romů. V zájmu posílení účasti romských podniků se klade důraz také 
na podporu podmínek pro účast Romů na sociálně odpovědném zadávání veřejných 

zakázek a na programy na podporu osob ohrožených ztrátou zaměstnání. Neméně důležitý 

je důraz na monitorování diskriminace v oblasti zaměstnanosti a komplexní řešení 

nezaměstnanosti Romů. 
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Navrhovaná opatření je možné považovat za srozumitelná a potřebná, neboť jsou 
odvozena z potřeb, které byly identifikovány v rámci jednání se zástupci romských i 

(ne)romských podnikatelů, sociálních partnerů a dalších stran zainteresovaných v této 
oblasti. Kromě výše uvedeného jsou opatření zacílena v šíři všech podstatných cílových 

skupin. Oproti předchozím strategiím není důraz primárně kladen na podporu aktivit 

v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, neboť její implementace nepřinesla významné 
zlepšení, ale stále se spíše jedná o nástroj úřadů práce, kterým obcím zajišťují levnou 

pracovní sílu.  

Ačkoli je v tomto bodě Strategie 2021+ jasná a akceptuje závažnost problému přístupu 
Romů a Romek na trh práce, podle našeho názoru málo pracuje s osvětou majority, 

zejména zaměstnavatelů. Programy pracovní aktivizace u NEET osob chybí.  

2.4. Zdravotní péče 

Opatření ve Strategii 2021+ týkající se zdraví nejsou svou povahou průřezová, nemají 
ambici vymezit zdraví jako oblast, kde dochází k souběžnému působení faktorů 

(vícenásobná diskriminace), které mohou představovat překážky rovného přístupu napříč 

zastoupenými oblastmi v Strategii 2021+. Zdraví, kterému se dosud dostávalo jen málo 
pozornosti, nebylo v rámci konzultací zástupců romské občanské společnosti a zástupci 

resortu zdravotnictví v této šíři dostatečně akcentováno, což se projevuje i v jeho úzkém 
chápání zaměřeném na témata pouze ve smyslu diskriminace a nerovného přístupu 

v oblasti zdraví, nezákonné sterilizace, nedostupnosti zdravotní péče nebo zdravotní 

nerovnosti a gramotnosti. 

Oblasti zdraví se Strategie věnuje v rámci strategického cíle F. Na základě strategického 

cíle, Strategie 2021+ formuluje následné specifické cíle: 

F.1 Zajistit nápravu v případě nezákonných sterilizací žen 

F.2 Zlepšit přístup ke zdravotní péči a participaci na péči o zdraví mezi Romy 

F.3 Zajistit reprezentativní kvantifikovatelná data o zdraví a péči o zdraví mezi 

Romy ve všech krajích ČR 

F.4 Zajistit časovou, místní i cenovou dostupnost zdravotních služeb, zejména pro 

sociálně vyloučené obyvatele, včetně Romů 

F.5 Zajistit dostupnost adiktologických služeb pro romské uživatele návykových 

látek 

F.6 Zajistit řešení domácího a genderově podmíněného násilí v romských rodinách 

a mezi romskými LGBTIQ+ osobami. 

Ve Strategii není zahrnuto Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU 
doporučení 9 d), které se zaměřuje na boj proti digitálnímu vyloučení všech Romů v 

přístupu ke službám zdravotní péče, mimo jiné překlenutím propasti v oblasti digitálních 
dovedností potřebných k přístupu ke zdravotním informacím. Ačkoli se jedná o dílčí 

opatření, věříme, že je vhodné připomenout ho v kontextu obecnějšího problému 

zvyšování digitální gramotnosti romské populace.  

2.5. Bydlení, základní služby a environmentální spravedlnost 

Nejpalčivějším problémem při vytváření návrhů opatření bylo stanovení vhodných 
indikátorů pro měření dosaženého pokroku a sledování překážek v přístupu k bydlení. 

Existující studie a zdroje informací se převážně soustředí na situaci obyvatel ve 
vyloučených lokalitách, což představuje jen jednu z výsečí celého spektra problémů, a 

proto tento pohled není dostačující. Východisko pro překonání tohoto úzkého zaměření je 

sběr dat o diskriminaci na trhu s bydlením, prováděný v celé šíří trhu s bydlením (opatření 

D.1.1).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0319(01)&from=EN
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Kromě uvedeného byla napříč jednajícími stranami nalezena shoda, že je potřeba 

dosáhnout oživení veřejných investic a posilování schopnosti reakce na zvyšování 

energetické účinnosti v oblasti bydlení přechodem na čistou energii.  

Strategie 2021+ u každého cíle rozvádí minimálně jedno, často ale i více opatření k jeho 

naplnění. Rozšiřuje oproti předchozím romským strategiím účast neziskových organizací 

jako poskytovatele bydlení.  

Strategie 2021+ si klade za cíl vytvoření účinných podmínek pro spolupráci nestátních 
neziskových organizací se soukromými vlastníky nemovitostí a investory při zajišťování 

dostupného a důstojného bydlení. 

Cílem opatření je zapojit neziskové organizace do řešení bytových potřeb vytvořením 
podmínek pro neziskové organizace formou zvýhodněných úvěrů (v rámci Státního fondu 

investiční podpory) a zajistit dostupnost bydlení i v místech, kde obce nemají kapacity na 

rozvoj a podporu bydlení pro cílovou skupinu/Romy. Dále bylo zapojení neziskových 
organizací definováno opatřeními zaměřenými na systém podpory bydlení a prevenci 

ztráty bydlení, zřízením sociálních realitních kanceláří a vytvořením podmínek pro realizaci 
garančních fondů, které rozšíří podporu výzev zaměřených na rozvoj bydlení (sociální 

bydlení, bydlení především, Strategie regionálního rozvoje, jejíž součástí je Garanční fond 

pro sociální bydlení apod.)  

Zákon o sociálním bydlení, který doposud nebyl Vládou ČR přijat, měl posílit právo na 

bydlení, a je ve Strategii 2021+ považován za stěžejní předpoklad účinné sociální a 
hospodářské politiky. Stav bydlení v České republice nevykazuje znaky vzniku náhlé 

mimořádné tržní situace, ale odráží koncepčně neupravenou a neřešenou bytovou a 

sociální situaci od počátku devadesátých let, která dopadá na nejzranitelnější skupiny 
osob, zvláště Romy/Romky. V této oblasti proto byly přijata opatření zaměřená na 

zákonnost pravidel pro hospodaření s obecními byty (D.1.2), předcházení diskriminačních 

pravidel při poskytování obecního bydlení, které bylo financováno z prostředků 
poskytnutých Státním fondem podpory investic a dalších veřejných zdrojů (D.1.3; D.1.4). 

Důležitá část úspěchu schválených opatření v oblasti bydlení je postavena na monitorování 
osob bez domova, účelnosti a efektivity dávek na bydlení, přístupu Romů k bydlení a 

zastoupení Romů v segregovaných územích. 

Byla také přijata opatření, která mají prověřit, zda jsou současné nástroje politiky bydlení 

(sociální dávky) dostatečné a neomezují podporu vícečlenných domácností (D. 2.4; D.3.1).  

Nedostatečná míra bytové výstavby v České republice je důležitým faktorem ve vztahu ke 
zvyšování celkové dostupnosti bydlení. Prohlubující se regionální rozdíly však vedou 

k potřebě regionálně diferencovaných nástrojů a opatření, která by měla být rozvíjena 

zejména v lokalitách s početným romským obyvatelstvem. S ohledem na výše uvedené je 

nutné přijmout opatření k posílení dostupnosti bydlení (D.2.1; D.4.1; D.4.5; D.4.6; D.4.7). 

Všechna opatření přijatá v oblasti bydlení lze považovat za dostatečně srozumitelná, 

adekvátní, zásadní a správně navržená.  

Nadále však není resorty vytvořen dostatečný a vhodný prostor pobídek pomocí finančních 

nástrojů a dotací pro skupiny vlastníků, kteří se, za předpokladu, že budou dodržena 
pravidla státní podpory, mohou stát významnými poskytovateli sociálního bydlení. Tomuto 

závěru přispívají i výzvy spojené s energetickou chudobou zaměřené na obecně vymezené 

zranitelné domácnosti, bez snahy snížit neúměrnou zátěž specificky zaměřenými 
intervencemi nejzranitelnějších skupin osob, mezi které bezpochyby patří např. 

domácnosti seniorů. 

Celá Strategie 2021+, politiky a opatření obsahují obecná doporučení, která se vztahují 

na celou populaci Romů a Romek, přičemž zvláštní pozornost je věnována zvláště dětem, 

ženám a LGBTIQ+, bez zjevné snahy věnovat se např. osobám tělesně postiženým nebo 
seniorům, které představují významnou skupinu osob bez adekvátní specifické pomoci. 
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Spravedlivé zapojení všech lidí z cílových skupin Romů a Romek, kde všichni lidé požívají 
stejného stupně ochrany prostřednictvím programů, politik a aktivit, zatím nebylo 

dosaženo. Navíc Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU v doporučení 
10 f) cílí také na podporu Romů a Romek bez domova, zejména pokud jde o poskytování 

sociálních služeb a přístupu k běžným službám. Podle dostupných informací není známo, 

kolik osob z bezdomovecké populace je romského původu a jak tento původ ovlivňuje 

jejich situaci, a necílí na ně žádné opatření Strategie 2021+. 

Strategie 2021+ by měla do budoucna zvážit Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a 

účast Romů v EU 10 h) o podpoře programů integrovaného bydlení zaměřených na 
marginalizované Romy prostřednictvím opatření, jako je kombinace mikroúvěrů na 

výstavbu a údržbu bydlení s programy finanční gramotnosti a spoření, odbornou přípravou 

v oblasti stavebnictví a aktivačními opatřeními.  

2.6. Sociální ochrana 

V době zpracování návrhu Strategie 2021+ zrušil Ústavní soud, na návrh skupiny 

17 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, úpravu zákona o hmotné nouzi, týkající 

se tzv. bezdoplatkových zón. Přestože není pro tuto zprávu relevantní zabývat se 
podrobnosti, které byly spojeny s realizací této právní úpravy a jejichž důsledky se 

promítly do životů mnoha jedinců a rodin žijících zvláště v segregovaných částech obcí, 
považuje za vhodné se jen krátce „nahlédnout“ do argumentace Ústavního soudu. Ten 

mimo jiné uvedl, že při posouzení zákonnosti této zákonné úpravy došlo k rozdílnému 

zacházení s osobami v rozporu s čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 Listiny a v konkrétních 
případech až k faktickému vyprázdnění práva na pomoc v hmotné nouzi nezbytné 

k zajištění základních životních podmínek podle čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a 
svobod, ale také k porušení ústavního principu rovnosti v důstojnosti podle čl. 1 Listiny 

základních práv a svobod.  

Uvedený výtah z rozhodnutí Ústavního soudu je důležitým předpokladem pro nahlížení na 
zákonnost sociálních dávek včetně omezení, která jsou s nimi spojena. V rámci návrhu 

Strategie 2021+ byl na podkladě shody mezi zástupci romské občanské společnosti přijaty 

opatření zaměřeny na monitoring a zákonnost postupů v přidělování obecních a městských 
bytů. Uvedené zaměření je spojeno s nezákonností posuzování podmínek pro získání bytu 

ve správě měst a obcí na základě kritérií, které vylučují příjemce sociálních dávek 

V rámci boje proti této situaci navrhuje Strategie 2021+ opatření ke kontrole diskriminace 

Romů v přístupu k bydlení, zákonnost pravidel pro hospodaření s obecními byty a pravidel 

pro poskytování bytů obcemi, které byly financovány (postaveny/rekonstruovány) z 

prostředků poskytnutých Státním fondem podpory investic. 

V rámci systému sociálních dávek lze osobě nebo domácnosti poskytnout příspěvek na 
bydlení za podmínek stanovených zákonem o státní sociální podpoře a zákonem o hmotné 

nouzi. Základní podporou v oblasti bydlení je příspěvek na bydlení, který se poskytuje, 

pokud náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) příjmu osoby nebo domácnosti. 
Doplatek na bydlení je úhrada odůvodněných nákladů na bydlení za poměrně složitých 

podmínek, sloužící k dorovnání příjmů osob s nízkými příjmy. Obecně platí, že na doplatek 
na bydlení má nárok každá osoba (včetně pracujících), jejíž náklady na bydlení přesahují 

stanovené procento, a nárok na doplatek na bydlení mají i osoby, které jsou nezaměstnané 

z důvodu nízkých příjmů plynoucích pouze ze sociálních dávek. Kromě těchto dávek je 
možné získat také dávku pomoci v hmotné nouzi. Zákon o pomoci v hmotné nouzi, 

v rámci, kterého jsou dávky mimořádné okamžité pomoci poskytovány, stanoví šest 

situací, které musí být splněny pro získání příslušné mimořádné okamžité pomoci. 
Z obsahu těchto situací je zřejmé, že příslušná okamžitá pomoc může být poskytnuta na 

pořízení lednice, pračky, postele atd., na náklady souvisejících se vzděláním nebo 
zájmovou činností dítěte nebo na náklad spojený se stěhováním do přiměřeného bytu a 

úhrady jistoty (kauce). Vzhledem ke stavu, kdy tato dávka není nárokovou a záleží tedy 

na volné úvaze správního orgánu Úřadu práce, zda dávku poskytne, bylo napříč zástupci 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0319(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0319(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0319(01)&from=EN
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občanské společnosti sdělen požadavek, aby přiznání těchto dávek, které velmi výrazně 

pomáhají v získávání nového bydlení, podléhaly monitoringu.  

Strategie 2021+ má jistě své limity spojené s nedostatkem dat a s ním spojené omezené 

znalosti celé šíře opatření, která Romům/Romkám umožní v souladu s příslušnými 

vnitrostátními předpisy získat odpovídající sociální podporu a přístup ke službám. Ve 
Strategii 2021+ je zaměřena pozornost „pouze“ na dávky mimořádné okamžité pomoci. 

Tento „omezený pohled“ není jistě správný. Je výsledkem úzkého zaměření politik 
zaměřených na Romy a Romky v sociálně vyloučených lokalitách, kde převážná část 

podporovaných osob jsou příjemci sociálních dávek. Posuzovaná Strategie 2021+ tedy 

nemá v oblasti podpory příjmů ambici podporu příjmů kombinovat se všemi zásadními 
politikami (např. vzdělávání, zdraví atd.), které jsou na vnitrostátní úrovni považovány za 

nezbytné pro hospodářskou a sociální integraci dotčených osob. 

2.7. Sociální služby  

Průřezový strategický cíl Zajistit kapacity a zdroje pro implementaci Strategie 2021+ se 

zaměřuje zvláště na posilování kapacit a zdrojů krajských a městských romských poradců 
nebo státních úředníků, přičemž nestátní neziskové organizace a neformální občanské 

iniciativy jsou vnímány jako odborníci, kteří by se měli podílet na naplňování přijatých 
opatření. Sociální služby poskytované NNO podporují ve všech opatřeních a politikách 

sociální začleňování, pomáhají jednotlivcům naplňovat jejich potřeby, podporují rovnost a 

životní šance a jsou významným aktérem přispívajícím ke zlepšení kvality života, 
příležitostí a snížení rizik závislostí na formálních systémech sociální ochrany. Zatímco 

málokdo zpochybňuje skutečnost, že neziskové organizace jsou účinným nástrojem plnění 
sociálních politik, ukázalo se, že činnost neziskových organizací je mnohem 

kontroverznějším tématem hluboce zakořeněného přístupu, kde je na ně nahlíženo 

„pouze“ jako na subjekty, které by měly usilovat o efektivitu a být odpovědné za plnění 
konkrétních opatření. V rámci tvorby návrhu Strategie 2021+ nebyla např. dostatečně 

diskutována vhodnost přijetí specifického opatření se zaměřením na posílení finanční 
prosperity nebo odborných kapacit neziskových organizací. Absence takového zaměření 

na podporu neziskových organizací nasvědčuje možnému závěru, že neziskové organizace 

jsou dostatečně finančně zajištěny a mají dostatek odborných kapacit. Takový závěr 
ovšem neobstojí při znalosti prostředí romských a proromských neziskových organizací, 

které dlouhodobě usilují o podporu např. fundraisingu, advokačních aktivit a posilování 

odborných kapacit v oblastech bydlení, zaměstnávání a dalších. Na tuto potřebu reagovalo 
OPZ výzvou na budování kapacit neziskových organizací (číslo výzvy 137)11 a podporou 

těchto aktivit v programovém období 2021–2027.  

Bylo přijato několik opatření k posílení role neziskových organizací; zejména posílení 

sdílení informací mezi státní správou, místní samosprávou a nestátními neziskovými 

organizacemi, zapojení neziskových organizací do konzultačních procesů v rámci příprav 
vyhodnocení Strategie 2021+ a zapojení neziskových organizací do všech klíčových 

činností týkajících se Romů.  

Pro snížení finanční zátěže neziskových organizací bylo přijato opatření pro snížení míry 

spolufinancování formou dobrovolnictví ve výši 10 % celkových nákladů projektu. 

Uvedené opatření sice pomáhá neziskovým organizacím nahradit formu spolufinancování 
formou započtení nákladů spojených se zajištěním lidských kapacit, nicméně nijak 

nerozvíjí jejich schopnost posílit možnosti v získávání finančních prostředků v rámci 

fundraisingových aktivit. Obecně totiž platí, že neziskové organizace zaznamenávají nárůst 
poptávky po svých službách. Čelí řadě specifických problémů a náročnosti podmínek při 

získávání finančních prostředků, větším nárokům na dodržování norem a překážkám při 

 

11 https://www.esfcr.cz/vyzva-137-opz  

https://www.esfcr.cz/vyzva-137-opz
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plánování a implementaci projektů. Přes tyto skutečnosti nebyl podpoře a kvalitě sociálních 
služeb věnován prostor nejen ve Strategii 2021+, ale též v rámci jednání se zástupci 

resortů nebo zástupců romské občanské společnosti.  

Domníváme se, že tato zpráva je nejužitečnějším místem, kde začít s analýzou tohoto 

stavu, zejména v těchto těžkých ekonomických časech, a umožnit tak neziskovým 

organizacím zlepšit jejich provozní a finanční efektivitu způsobem, který nevyhnutelně 
posílí jejich pozici klíčových aktérů odpovědných za romskou integraci na centrální, krajské 

a místní úrovni, včetně finančního zajištění. Taková analýza, která by se specificky 

zaměřila na potřeby romských neziskových organizací, není v revidované Strategii 2021+, 

požadována, přestože není v českém prostředí k dispozici.  

2.8. Ochrana dětí 

Ochrana, dobré životní podmínky a blaho dětí by se měly stát jádrem sociální politiky, jako 

je vzdělávání, sociální a zdravotní péče, zejména pro velmi malé děti. Z diskusí a 
následného obsahu Strategie 2021+ je zřejmá naléhavá potřeba posílit politickou vůli, 

zejména na národní a místní úrovni, a zvýšit institucionální pozornost s cílem prolomit 

začarovaný cyklus stigmatizace, předsudečnosti a podmínek diskriminace, kterým jsou 
děti vystaveny. Portfolio těchto požadavků odhaluje, že zejména zdraví dětí (Strategie 

2021+, s. 78 ad.), důstojnost bydlení (Strategie 2021+, s. 59 ad.) a kvalita vzdělávání 
(Strategie 2021+, s. 45 ad.) jsou opakujícími se ústředními body ochrany dětí založené 

na vymezených potřebách.  

Ačkoli Strategie 2021+ v opatření B. 3.5 počítá se zjišťováním dopadů strukturálního 
anticiganismu na Romy, s důrazem, mimo jiné, na dětí, neodráží komplexitu Doporučení 

Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU 3 d). Kromě uvedeného opatření ve 
Strategii 2021+ je v oblasti zdraví kladen důraz na zlepšení podmínek v poskytování 

adiktologické péče (F. 5.1) a dále v tematické oblasti kapacity přijata dvě opatření 

k předcházení nadměrnému umisťování dětí do ústavní péče (G. 2.7) a na podporu 
shromažďování dat o počtu a důvodech, proč byly romské děti umístěny do ústavních 

zařízeních a do náhradní rodinné péče (G. 3.2).  

V ochraně děti nemá Strategie 2021+ cíl, který by obsahoval vytvoření široké škály dalších 
problémových témat, kde by se děti staly hlavní hnací silou zvyšující mezioborovou 

spolupráci a koordinaci zaměřenou na děti jako specifickou skupinu. Ve Strategii 2021+ je 
tato absence specifického zaměření zřejmá, jestliže si neklade za cíl vymezit pro děti 

specifický cíl a k němu navazující specifická opatření. Uvedený apel je výrazem rostoucí 

viditelnosti a důležitosti záležitostí souvisejících s dětmi a rostoucího přijímání norem na 
ochranu dětí ve všech oblastech mezinárodní politiky, a proto vyžaduje, aby se do této 

oblasti zapojily i organizace a orgány, které se dosud těmito otázkami a právy dětí 

nezabývaly. 

2.9. Podpora a povědomí o romském umění, kultuře a historii 

Emancipace Romů a Romek jako prostředek posilování legitimity a odpovědnosti vedoucí 

k nastolování „velkých témat“ je ve Strategii chápána s důrazem na počty osob hlásících 

se k romské národnosti, zapojení romské menšiny do řešení veřejných záležitostí, 
posilování kulturní identity nebo rozvíjení kultury, tradic a jazyka prostřednictvím medií, 

neziskových organizací nebo příspěvkové organizace státu Muzea romské kultury za 
předpokladu finančních podpor, dotací a příspěvků EU a vytvoření vhodných podmínek. 

V rámci prosazování těchto cílů bylo úsilí zaměřeno na posílení znalostí o Romech jako 

faktoru posilujícího sociální začlenění a participaci. V této tematické oblasti byla podpora 
mezioborové spolupráce a širší aliance pro zapojení vlády, resortů, občanské společnosti, 

akademické obce a dalších subjektů prezentována jako klíčová. V rámci konzultací byla 
zřejmá trvající nedostatečná podpora změn zvláště v oblasti vzdělávání, v němž nadále 

přetrvává tendence pro nedostatečné informování o Romech nebo předsudečné vyobrazení 

těchto skupin. Účast Romů a romských organizací zůstává v oblasti vzdělávání i nadále 
výzvou, přičemž z navrhovaných opatření vyplývá snaha k povzbuzování romské občanské 
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společnosti k účasti na tomto procesu. Přestože jsou cíle a opatření formulovány a 

navrženy srozumitelně pro všechny subjekty odpovědné za realizaci této klíčové oblasti, 
stále chybí snaha o rozšíření emancipačních aktivit o nové horizontální a strukturální 

oblasti, jakými jsou např. zaměstnanost, zdravotnictví nebo bydlení, a v těchto odvětvích 

podporovat posilování postavení Romů a Romek, a posílit tak sociální spravedlnost.  

V rámci této oblasti je potřeba začlenit práci s majoritou, které také chybí povědomí 

o romské historii, kultuře a významu pro českou společnost. Specifický cíl A.2 se celý 
věnuje podpoře kulturní emancipace Romů. Obsahuje osm opatření z dané oblasti, např. 

zřízení Centra Romů a Sintů v Praze. Dál ukládá začlenění romské tematiky do vysílání 

veřejnoprávních médií (ČT, ČRo), a to jak formou národnostních formátů, tak zapojováním 
Romů a romské tematiky do mainstreamových formátů; zapojení romštiny jako jazyka 

běžné komunikace do vysílání veřejnoprávních médií (ČT, ČRo). Nicméně, v rozporu 

s uvedeným doporučením nepředpokládá setkávání různých skupin obyvatelstva, 
vzdělávání majority v oblasti tolerance ani akceptování Romů a Romek jako spoluobčanů 

se sdílenou historií.  
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3. OČEKÁVANÁ ÚČINNOST 

3.1. Provázanost se souvisejícími domácími a evropskými politikami  

Strategie 2021+ dostatečně odkazuje na mezinárodní, evropské a národní dokumenty a 
normy. Z obsahu hodnocené strategie v této zprávě je zřejmá její návaznost na hlavní cíle 

Strategie romské integrace do roku 2020 včetně jejího propojení na politiky prováděné 

nebo koordinované na úrovni EU a současně na mezinárodní iniciativy v rámci Rady Evropy 

a na doporučení kontrolních mechanismů EU.  

Strategie 2021+ je v souladu s novým Strategickým rámcem EU pro Romy k tematickému 
působení, neboť se věnuje všem navrhovaným oblastem rovnosti, kde se nezaměřuje 

přímo na změnu legislativy, ale pouze na zhodnocení jejích legislativních návrhů z hlediska 

diskriminace (B. 1.5, B. 2.1, E.2.3, E.2.4) či na její posilování zaručující lepší podmínky 
např. v oblasti vzdělávání (C.4.1.), v zaměstnávání (E.3.2, E.3.1), v oblasti zdraví (F.1.1) 

atd. V této zprávě byly zmíněny další tematické oblasti a z jejich zaměření je patrné, že 
jsou v souladu s oblastí začlenění, účasti, vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče a 

bydlení, a to se zaměřením na prevenci a potírání diskriminace prostřednictvím příslušných 

podpor. Z úkolové části Strategie 2021+ i z ní odvozeného směřování programových 
dokumentů OPZ+, OP JAK vyplývá, že je financování Strategie 2021+ zajištěno jak z EU 

fondů, tak národních zdrojů, k čemuž se ostatně zavazuje i Vláda ČR, když ukládá 

Ministerstvu financí ČR zajistit financování Strategie 2021+. Specifický cíl boje proti 
diskriminaci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové, a podpora jejich 

socioekonomické integrace, je zakotven ve schválené „Národní romské strategii“. Stal se 
tak závazkem, ke kterému se vláda České republiky zavázala zejména v souvislosti s ESI 

fondy. V případě národních dotačních výzev a podpory sice tento specifický cíl není 

zakotven v politikách národních orgánů, ale potřeba cílené podpory zaměřené na Romy 
byla definována napříč resorty podle potřeby a potřeba zpřesnění údajů o Romech, včetně 

vykazování podpory poskytované na jejich socioekonomickou integraci, bude nadále 

předmětem dalších diskusí. 

Pro posílení národní soudržnosti Strategie 2021+, byl kladen specifický důraz na propojení 

opatření a cílů s dalšími zásadními národními dokumenty, zvláště s Národním plánem 
obnovy, Dohodou o partnerství, programovými dokumenty OPZ, OP JAK a IROP a v této 

věci vedeny konzultace se zástupci resortů MPSV ČR, MŠMT ČR, MMR ČR, MZ ČR, MK ČR, 

MPO ČR. K tomuto cíli byla vedena řada jednání s požadavkem, aby byl do uvedených 
národních strategií zakomponován odkaz na Strategii 2021+ nebo aby byly uvedeny cíle 

a opatření reflektující specifické potřeby Romů a Romek. V této sféře propojení s národními 
dokumenty značného významu se specificky zacílená opatření a cíle na Romy povedlo 

prosadit zejména v programových dokumentech OPZ+ a OP JAK, což ve srovnání s 

předchozím obdobím lze považovat za převratné. V OPZ+ byly přijaty specifické cíle na 
podporu Romů a alokovány specifické zdroje na jejich podporu. Obdobné specifické 

zaměření lze vysledovat i v programovém dokumentu OP JAK. Pro posílení konkrétního 
směřování výzev z ESF+ byla rozšířena účast Romů v pracovních orgánech OPZ+, OP JAK 

a IROP. 

Do Národního plánu obnovy bylo zahrnuto několik opatření obecně zaměřených na 

podporu sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené osoby:  

„Z hlediska přímé podpory rovných příležitostí pro všechny a prevence 
sociálního vyloučení jsou důležité zejména složky 3. pilíře – vzdělávání a 

trh práce. Konkrétně pro složku 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu 

digitalizace je to investice 3.1.3 Fond mobilních digitálních zařízení pro 
znevýhodněné žáky a digitalizace škol, která směřuje k tomu, aby úkolem 

vzdělávacího systému bylo zabránit tzv. digitální propasti mezi žáky bez 

ohledu na jejich socioekonomické, zdravotní či jiné znevýhodnění. Dále 
složka 3.2 Úprava kapacit a zaměření školských programů, zejména 
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investice 3.2.2 Zavedení opatření na podporu škol s vyšším počtem 

vyloučených lokalit – jedná se o podporu nejohroženějších škol, což jsou 
často školy, které významně navštěvují romské děti, a 3.2.3 Zavedení 

opatření na doučování žáků a cílenou přípravu na vyučování, která má za 

cíl zavést opatření na podporu škol v oblastech s vyšším počtem 

vyloučených lokalit“. 

3.2. Odpovědnost za koordinaci a monitorování Strategie 2021+ 

Gestorem a ústředním koordinátorem naplňování Strategie 2021+ napříč veřejnou 

správou, neziskovým sektorem či výzkumnými institucemi je kancelář ÚV, jehož 
odpovědnost v neposlední řadě zahrnuje i zajištění potřebných dat k vyhodnocování 

stanovených indikátorů Strategie 2021+.  

Kancelář ÚV je útvarem specificky pověřeným zajišťováním meziresortní koordinace, 
strategickým plánováním a řízením, a proto je logicky vhodným orgánem státu za 

předpokladu, že bude disponovat dostatečným počtem odborných kapacit a zdrojů. Tento 

předpoklad není dlouhodobě zajištěn, a to i přes opakované urgence zástupců romské 
občanské společnosti. Nedostatečná kapacita, zdroje a mandát tohoto orgánu přináší 

mnohá ohrožení spojená s funkční schopností koordinace a implementace plnění Strategie 

2021+ včetně monitorovacích mechanismů.  

Princip participace orgánů státu a územních samosprávných celků je nutný atribut pro 

plnění Strategie 2021+. Zastoupení krajů a samospráv je dlouhodobě problematické. 
Zastoupení krajů lze často chápat pouze v souvislosti s účastí koordinátorů pro romské 

záležitosti působících při krajských úřadech, kteří v rámci své činnosti spolupracují 
s romskými poradci na obcích s rozšířenou působností a terénními pracovníky na obcích. 

Tento rozsah spolupráce krajů nelze považovat za dostatečný. Mnohem závažnější riziko 

participace lze přiřadit nízké účasti obcí. Právě participace obcí představuje bazální 
předpoklad pro funkční plnění Strategie 2021+ na úrovni těchto orgánů a udržení legitimity 

opatření, která mají být naplňována zvláště na úrovni těchto orgánů. Zastoupení krajských 
koordinátorů je v procesu plnění Strategie 2021+ dlouhodobě nedostatečné, což se 

konsekventně odráží právě v postupné erozi vnímané legitimity a povinnosti obcí při 

prosazování opatření Strategie. Tento stav je dán legislativním rozdělením moci a 
povinností mezi státem a samosprávou, jak bylo zmíněno v kap. 1.4, a jeho důsledky jsou 

nastíněny v usnesení Vlády ČR k přijetí Strategie 2021+ (viz příloha). Takové důsledky 

přitom ohrožují potřebnou legitimitu Strategie 2021+ na krajské i městské úrovni a zvláště 
při jejím neplnění na úrovni obcí mohou vést k dlouhodobé marginalizaci místních 

problémů Romů a Romek, což u takto vytěsňovaných osob může vést k postupné 

radikalizaci a logickému zavržení smyslu a účelu Strategie. 

Cílem Strategie 2021+ proto musí být přijetí takové právní úpravy, která obcím nejenže 

umožní o své vůli a dobrovolně plnit opatření Strategie 2021+ v maximálním rozsahu, ale 
zvláště v případě naléhavosti a ve veřejném zájmu poskytne záruky plnění Strategie 

2021+ v rozsahu, který nebude znamenat pro Romy/Romky ohrožení. 

3.3. Kvalita plánu 

Cíle a opatření ve Strategii zahrnují výběr vhodných způsobů jejich dosažení a definování 
očekávaných a měřitelných výsledků ve stanoveném čase, v požadované kvalitě a 

finančních zdrojů. Odpovědnost za stanovená opatření jsou přirazena konkrétním 

resortům, odborům a organizacím. Měřitelnost pokroku a efektivity opatření je stanovena 
na předpokladu existence relevantního sběru dat, jejich analýzy a klasifikace. Z obsahu 

přijaté Strategie 2021+, v níž je požadavek monitoringu, analýz a hodnocení dat zanesen 

napříč všemi klíčovými oblastmi, lze předpokládat, že tento požadavek bude naplněn.   

Plnění opatření se předpokládá v rámci úrovně každého ze zapojených resortů, které si 

pro tyto účely vytvoří vlastní akční plán, zvláště v souladu s logikou úkolové části Strategie 
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2021+ (G. 2.1). Cílem tohoto opatření je provázat jednotlivé resortní strategické 
dokumenty a zároveň zamezit duplicitním opatřením. Za stavu, kdy Vláda ČR přijala 

Strategii 2021+ a jejím plněním pověřila organy státu (tedy i resorty), je možné považovat 
toto opatření za závazná pro všechny orgány, které jsou v příslušném usnesení Vlády ČR 

pověřeny plněním Strategie 2021+. Kromě uvedené povinnosti vyplývající z usnesení 

Vlády ČR, byly v rámci přípravy a návrhu Strategie 2021+ konzultovány všechna opatření 
v příslušné strategii optikou reálných očekávání, efektivity a reálného výsledku. Určité 

riziko v přijetí opatření k přijetí akčních plánů Strategie 2021+ je reálně v případě opatření 

(G. 2.2), které předpokládá soulad tohoto dokumentu se strategickými dokumenty a 
akčními plány, které se týkají integrace romské menšiny na krajské a místní úrovni s 

odkazem na vysvětlení o vymezení povinností státu a samospráv v kap. 1.4.  

3.4. Financování 

V rámci přípravy a návrhu Strategie 2021 byla nastolena spolupráce mezi ústředními 
orgány, zástupci operačních programů (OPZ, OP JAK, IROP) a zástupci romské občanské 

společnosti při přípravě EU programů a národních výzev, které jsou relevantní z hlediska 

plnění Strategie. Stěžejní provázanost Strategie 2021+ s ESF+ programy se soustředila 
na zajištění zdrojů a podporu specifických opatření ve prospěch Romů. Pro podporu tohoto 

cíle byly společně se zástupci operačních programů OPZ+,OP JAK, MPSV a MŠMT 
stanoveny podmínky pro směrování unijních a národních finančních prostředků 

zaměřených na posílení ekonomické a sociální integraci Romů v souladu s přijatým 

specifickým cílem ESF+ týkajícím se podpory sociálního a ekonomického začleňování 
marginalizovaných komunit, jako jsou Romové. Výsledek této spolupráce se promítl do 

obsahu programových dokumentů, zvláště OPZ+ a OP JAK, kde představují Romové 
specifickou skupinu osob v souladu s přijatým specifickým cílem viii a) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském sociálním fondu plus včetně 

zajištění zdrojů na implementaci opatření přijatých ve Strategii 2021+. V porovnání s 
předchozími Strategiemi tak bylo dosaženo významného pokroku ve financování Strategie 

2021+ z evropských zdrojů, která užívá pro specificky zaměřené intervence oproti 

předchozímu směřování, které bylo spojeno s obecným a účelovým zastíráním specifičnosti 
Romů a Romek, což znejasňovalo plnění Strategie 2021+ a očekávané změny v integraci 

těchto skupin.  

Přijetím specifického cíle bylo posíleno finanční krytí opatření Strategie 2021+ zvláště 

z prostředků ESF+, přičemž jejich konkrétní zacílení je uvedeno v příslušném 

programovém dokumentu operačního programu, který byl představen a konzultován se 
zástupci romské občanské společnosti a romskými a proromskými nestátními neziskovými 

organizacemi s vědomím priorit prosazovaných a schválených ve Strategii. Na podkladě 
této spolupráce byly vytvořeny podmínky pro cílené a transparentní financování Strategie 

2021+ včetně zastoupení Romů a Romek v rozhodovacích orgánech a platformách 

operačních programů a národních výzev.  

Financování Strategie 2021+ postrádá efektivnější a strategičtější využití dostupných 

zdrojů ze soukromého sektoru, např. při rozšiřování investic do infrastruktury nebo 
z rozpočtu obcí při realizaci aktivit na této úrovni. Je zřejmé, že například v oblasti bydlení 

nebo zaměstnávání je soukromý sektor v ČR velmi významným aktérem. Pro zvýšení 

efektivity sociálního bydlení ve všech relevantních územích by obec mohla delegovat 
vytváření kapacity sociálního bydlení na nevládní neziskovou organizaci skrze sociální 

bytové agentury. V případě zaměstnávání pak soukromý sektor sehrává jednu z klíčových 

úloh ve výzvách spojených s tzv. průmyslem 4.0 nebo při realizaci duálního vzdělávání. 
Podpůrné financování soukromého sektoru z jiných než národních a evropských zdrojů 

může nejen zvýšit účinnost plnění Strategie. Zapojení dalších zdrojů by výrazně posílilo 
efektivitu a účinnost Strategie 2021+ a jejich dopad na snižování chudoby. Logicky by se 

zvýšila podpora při plnění Strategie 2021+ ze strany obcí a soukromých investorů v 

budování kapacit pro posílení účinnosti Strategie 2021+, neboť právě tito aktéři mohou 
mít v klíčových opatřeních často větší vliv na změny v integraci Romů a Romek než státní 

orgány. 
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3.5. Monitorování a hodnocení 

Pro zavedení důsledného kontrolního mechanismu specifických opatření a dalších politik, 
byla zahájena jednání k vytvoření podmínek pro sledování dat, které zajistí, že se budou 

měřit konkrétní výsledky a zdroje určené na integraci Romů. Z četných jednání se zástupci 
resortů, operačních programů, zástupců Veřejného ochránce práv a dalších osob a 

zástupců subjektů, vyplynula nejednoznačnost v přístupu metodologie a legitimity sběru 

etnický dat, který byl shledán sice všemi stranami jako žádoucí, nicméně legislativně 
neproveditelný v požadovaném rozsahu a způsoby zaručujícími jejich vyšší věrohodnost, 

adresnost a bezpečnost. Problémy a nedostatky v právních předpisech a praxi příslušných 
orgánů vyžadují změny nejen z pohledu práva, ale také na straně přístupu samotných 

Romů a Romek v chápání sebeidentifikace jako základního předpokladu pro sběr adresných 

dat. Přes všechna úskalí v této oblasti bylo zástupci operačních programů ESF+ přijato, že 
pro měřitelnost a vyhodnocení intervencí a výzev bude aplikován sběr dat pomocí 

kvalifikovaných odhadů, než budou vytvořeny právní záruky pro sledování etnických dat 

včetně jejich zabezpečení.  

Strategie 2021+ ke každému z opatření přiřadila jeden nebo více měřitelných indikátorů, 

jejichž plnění bude průběžně vyhodnocováno ve spolupráci s příslušným orgánem 
odpovědným za plnění daného opatření. Pro sledování plnění Strategie 2021+ byly 

vytvořeny výbory a pracovní skupiny Rady vlády (Výbor zdravotně-sociální, Výbor pro 

zaměstnanost, Výbor pro vzdělávání Romů, PS pro bezpečnost, PS pro mládež a další 
politiky EU vůči Romům), které jsou tematicky zaměřeny na oblasti sledované ve Strategii 

2021+. Zvláštní postavení mezi těmito výbory zaujímá Výbor pro naplňování Strategie 
2021+, který sleduje a vyhodnocuje naplňování cílů a opatření vyplývajících ze strategie, 

které byly uloženy Kanceláři ÚV a dalším nositelům opatření, včetně plnění indikátorů 

stanovených ve Strategii 2021+.  

Jak vyplývá z obsahu Strategie 2021+, pro účely reflexe aktuálních změn ve společnosti 

a v legislativě a zároveň v návaznosti na vyhodnocování Strategie 2021+ budou 
realizovány dvě revize. Není však nijak specifikováno, zda provádění monitorování a revize 

bude zajištěno zvláštní částí finančních prostředků, což samo o sobě vyvolává kritické 

otázky k jejich proveditelnosti v požadovaném rozsahu a zaměření. 

3.6. Posouzení očekávané účinnosti a udržitelnosti 

Aktivní, důstojná a cílevědomá participace romské občanské společnosti, romských a 
proromských organizací a účast zástupců resortů a výzkumných organizací je předzvěstí 

příznivých podmínek pro účinnější prosazování Strategii 2021+. Právě aktivní účast 

zástupců romské občanské společnosti je bezpochyby hnací silou úspěchu, kterého bylo 
dosaženo při realizaci návrhu této strategie a její podpory vyjádřené Vládou ČR. Strategie 

2021+ nepředstavuje v hodnocení občanské společnosti „pouhý“ strategický dokument 
přijatý Vládou ČR, ale celý proces zahrnující neobvyklé spojení neziskových organizací, 

zástupců Rady vlády a navázání spolupráce a tvorbu koalic se zástupci resortů. Nahlížíme-

li na strategii pohledem spojeným s posilováním rovného a spravedlivého přístupu při 
prosazování cílů definovaných samotnými Romy/Romkami, pak celý proces návrhu 

Strategie 2021+ je spojen nejen s posílením klíčových kompetencí potřebných pro aktivní 
občanský, profesní i osobní život Romů, ale též je ojedinělým dokumentem, s jehož 

obsahem se Romové plně ztotožnili.  

Strategie 2021+ obsahuje klíčová opatření ve všech sledovaných tematických oblastech. 
Přestože jistě má svá slabá místa a zajisté neposkytuje odpovědi na všechny 

problematické oblasti, je hodnocena romskou občanskou společností velmi kladně a je 

v mnoha ohledech pokládána za přelomovou a ambiciózní. 
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4. SOULAD SE STRATEGICKÝM RÁMCEM EU PRO ROMY 

4.1. Zohlednění rozmanitosti mezi Romy  

Strategický rámec EU pro Romy přesunul těžiště celkového strategického cíle ze socio-
ekonomické integrace marginalizovaných Romů na strategii tři pilířů, a sice rovnosti, 

začlenění a participace. Česká strategie tyto cíle plně reflektuje a začleňuje do svých 

opatření. Není však stejně zaměřena na všechny rámcem identifikované skupiny Romů a 
Romek. V následujícím textu uvedeme identifikaci skupin, jejich zastoupení a potýkání se 

se specifickými problémy v ČR, začleněnost do Strategie 2021+ a specifické cíle a opatření. 
Opatření uvádíme číslem, jelikož u některých skupin, např. u dětí, se jedná o vysoký počet 

opatření. Omezený rozsah této zprávy neumožňuje uvádět veškerá opatření, místo toho 

uvádíme obecná hodnocení (více o jednotlivých opatřeních najdete v kapitolách Účast, 

Relevance a Účinnost).  

Děti 

V ČR je výrazně nadměrně, pokud jde o specifické problémy v oblasti vzdělávání, 

zastoupena skupina romských dětí. Na ni proto ve Strategii míří celá řada cílů a opatření. 

Nízká účast romských dětí v předškolním vzdělávání (s výjimkou účasti na posledním 
povinném ročníku) je identifikována jako jeden z klíčových problémů Strategie 2021+. 

Dalšími problémy jsou předčasné odchody romských žáků ze vzdělávání (povinnou školní 

docházku plní téměř všichni romští žáci (98 %), vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) 
navštěvuje pouze 45 % romských žáků z těch, kteří by se daného vzdělávání účastnit 

mohli). U obecné populace podíl žáků, kteří navštěvují vyšší sekundární vzdělávání, je 
téměř dvakrát vyšší (81 %, SRI, s. 52); a přetrvávající segregace romských dětí ve 

vzdělávání (mezi nejčastější příčiny vzniku segregace ve vzdělávání patří segregace 

v bydlení).12  

Cíle:  

• C. 1 (zvýšit účast romských dětí v předškolním vzdělávání);  

• C. 2 (odstranit diskriminaci a segregaci Romů ve vzdělávání, v institucionální 

výchově a péči);  

• C. 3 (zajistit spolehlivá data týkající se agendy romských dětí, žáků a studentů ve 

vzdělávání, v institucionální výchově a péči);  

• C. 4 (zkvalitnit a personálně posílit systém poradenství v oblasti vzdělávání, 

v institucionální výchově a péči o romské děti, žáky a studenty včetně mládeže);  

• C. 5 Zvýšit úroveň vzdělanosti Romů;  

• C. 6 Zajistit podporu rozvoje odborných profesních kompetencí pedagogů 
angažujících se ve vzdělávání, v institucionální výchově a péči a dalším 

pracovníkům ve školství;  

• C. 7 Zajistit podmínky pro smysluplné využívání volného času romských dětí, žáků 

a studentů 

Opatření: Pro zvýšení účasti připravilo MŠMT již pro rok 2021 nový dotační titul – obědy 
do mateřských škol pro sociálně potřebné. Provádění kvalifikovaných odhadů o zastoupení 

romských žáků napříč vzdělávacími institucemi je opatření obecnější povahy. Další 

opatření jsou ve Strategii: k C. 1 tři opatření; k C. 2 šest opatření; k C. 3 čtyři opatření; 

k C. 4 osm opatření; k ostatním cílům vždy tři opatření.  

 

12 Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – Selected findings, s. 23 
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Problémy se vzděláváním romských dětí jsou chronické a navzdory opatřením a uznání 

vysoké sociální a ekonomické ceny segregace a diskriminace přetrvávají. Strategie 2021+ 
má šanci tyto problémy zmírnit. Navržená opatření rozhodně řeší relevantní problémy, ale 

nyní nelze odhadnout, s jakým úspěchem budou realizovány.  

Ženy 

Romské ženy tvoří specifickou skupinu, která se potýká se specifickými problémy, např. 

jsou vystavené vícečetné diskriminaci, jako Romky, jako ženy obecně a jako romské ženy. 
Strategický rámec EU jako jeden z minimálních cílů stanovuje alespoň o polovinu snížit 

rozdíly v zaměstnanosti a rozdíly v zaměstnanosti Romů a Romek. Vnitrostátní strategický 

rámec inkluze Romů též stanovuje opatření pro prevenci a odstraňování segregace s 
přihlédnutím k hledisku rovnosti žen a mužů. Tyto cíle však nejsou v dostatečné míře 

součástí ani „romské“ ani „gendrové“ strategie. Téma rovnosti je průřezové téma obsažené 

ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Ve tvorbě 
Strategie 2021+ se přihlíželo i k uvedenému dokumentu, ačkoli se Vládní strategie pro 

rovnost žen a mužů explicitně zabývá romskými ženami pouze: a) když je identifikuje jako 
oběti obchodu s lidmi za účelem nucené prostituce a pracovního vykořisťování b) když 

mezi hrozby v rámci SWOT analýzy řadí nízkou intersekcionalitu strategie.  

Strategie 2021+ v oblasti zdraví identifikuje jako jeden z klíčových problémů odškodnění 
obětí nucených sterilizaci. Dalšími průřezovými, horizontálními oblastmi, neoddělitelnými 

od tematických kapitol Strategie 2021+, jsou diskriminace a boj proti ní a dále pak 

postavení romských žen a mládeže. 

Problematika rovnosti romských žen je též tématem u klíčové oblasti zaměstnanost. 

Kromě údajů o nižší zaměstnanosti romských žen ve srovnání s obecnou populaci žen a 
zaměstnanosti romských mužů a hodnocení nevýhod tradičních rolí v romské komunitě, si 

Strategie 2021+ všímá i provázanosti tématu podpory účasti romských děti na 

předškolním vzdělávání a zvyšování jejich šancí na zaměstnání. Dále se postavení Romek 
reflektuje ve zdravotní nerovnosti (vyšší kojenecká úmrtnost, nižší porodní váha, kratší 

průměrná délka života). 

Cíle: jedním z cílů Strategie 2021+ je snížit latenci domácího a genderově podmíněného 

násilí v romských rodinách a prostřednictvím zapojení specializovaných pracovišť, 

vyškolených profesionálů, psychologické podpory a nestátních neziskových organizací 
věnujících se prevenci a řešení domácího násilí včetně práce s oběťmi. Dále počítá úkolová 

část s realizací aplikovaných výzkumů zaměřených na vícečetnou diskriminaci romských 

žen. 

Opatření: 

• B.3.5 (vytvořit analýzy dopadu strukturálního anticiganismu na Romy, s důrazem 
na zvlášť zranitelné skupiny Romů, např. osoby žijící v hluboké chudobě, ženy, 

starší osoby, mládež, děti, migranty a travellery, LGBTIQ+, osoby se zdravotním 

postižením apod.);  

• C.5.2 Zajistit podporu ve vzdělávání romských středoškoláků, včetně osob 

opětovně se vracejících do vzdělávacího systému (po tzv. drop-outu), zaměřeno 

též na romské matky;  

• E.2.4 (realizovat výzkum týkající se ekonomicky neaktivních romských žen, které 

pečují o děti v předškolním věku);  

• E.5.2 (vytvoření účinnějších programů politik podpory zaměstnanosti Romů, 

zvláště pak mladých Romů a romských žen);  

• E.5.3 (zajištění možnosti doplnění kvalifikace v rámci programů aktivní politiky 

zaměstnanosti);  
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• F. 1 (zajistit nápravu v případě nezákonných sterilizací žen);  

• F.3.1 (realizace reprezentativních kvantitativních výzkumů zaměřených na zdraví 

a péči o zdraví Romů v ČR, duševní zdraví u nejvíce vulnerabilních skupin: např. 

mladiství, ženy, senioři, LGBTIQ+ osoby);  

• F.6.1 (činnost mezioborového týmu, který aktivně řeší případy domácího a 

genderově podmíněného násilí v romských rodinách a mezi romskými LGBTIQ+ 
osobami včetně podpory zaměřené na posílení kapacit a odborného zázemí 

příslušných organizací);  

• G.2.4 (vytvořit ad hoc pracovní skupinu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

pro podporu romských žen);  

• G.3.4 (zajistit data o cílové skupině romských žen v rámci projektů podpořených z 

prostředků ESF);  

• G.3.6 (realizovat aplikovaný výzkum zaměřený na vícečetnou diskriminaci 

romských žen). 

Uvedená opatření řeší významné problémy romských žen a poskytují jak relevantní data 

tak úkoly, které k zlepšení jejich postavení povede.  

Ačkoli jsou romské ženy v programu Strategie21+ významně zastoupeny, chybí podpora 

síťování romských žen a přímá podpora zřizování a fungování ženských romských a pro-

romských NNO. 

Romská mládež 

Romská mládež je specifická romská skupina, která je zastoupená v ČR a zaslouží si 
zvláštní pozornost. Je začleněna do Strategie 2021+ jako průřezové, horizontální téma 

všech kapitol. Ve Strategii2021+ se na romskou mládež specificky zaměřují níže uvedené 

cíle a opatření. Pokud budou implementovány, což v tuto chvíli nelze odhadnout, jelikož 
faktorů ovlivňujících jejich implementaci je příliš mnoho, dá se říct, že jsou dobře 

formulovány a naplánované. Jak je vidět, cíle se zaměřují hlavně na oblast vzdělávání. U 

klíčové oblasti B (anticiganismus) podle našeho názoru chybí aktivační programy pro 
romskou mládež, např. výuka zaměřena na lidská a občanská práva, podpora romské 

hrdosti, podpora zakládání romských mládežnických organizací.   

Cíle:  

• B. 3 (zvýšit dostupnost podpory při vymáhání práva);  

• C. 2 (odstranit diskriminaci a segregaci Romů ve vzdělávání, v institucionální 

výchově a péči);  

• C. 3 (zajistit spolehlivá data týkající se agendy romských dětí, žáků a studentů ve 

vzdělávání, v institucionální výchově a péči);  

• C. 4 (zkvalitnit a personálně posílit systém poradenství v oblasti vzdělávání, 

v institucionální výchově a péči romských dětí, žáků a studentů včetně mládeže); 

• C. 6 (zajistit podporu rozvoje odborných profesních kompetencí pedagogů 

angažujících se ve vzdělávání, v institucionální výchově a péči a dalším 

pracovníkům ve školství);  

• C. 7 (zajistit podmínky pro smysluplné využívání volného času romských dětí, žáků 

a studentů);  

• F. 5 (zajistit dostupnost adiktologických služeb pro romské uživatele návykových 

látek) 

Opatření:  
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• B. 3.5 (vytvořit analýzy dopadu strukturálního anticiganismu na Romy, s důrazem 

na zvlášť zranitelné skupiny Romů, např. mládež);  

• C. 2.1 (monitorovat postup škol a školských zařízení, jakým způsobem realizují 

opatření vedoucí k předcházení a k řešení diskriminačních a segregačních přístupů 

ve vzdělávání v institucionální výchově a péči o romské děti, žáky a studenty včetně 

mládeže);  

• C.6.2 zajistit vznik uceleného kontinuálního modulu v systému DVPP (dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků) zaměřeno též na mládež);  

• C. 7.2 (podpora talentů z řad romských dětí a mládeže);  

• F.5.1 (vytvořit podmínky pro realizaci adiktologických programů zaměřených na 

ohroženou populaci dětí a dospívající mládeže). 

Starší Romové a Romky 

Ač přítomní jako skupina, která je zastoupená v ČR a jistě má své specifické problémy, 
romští senioři a seniorky nejsou zatím v ohnisku zájmu Strategie 2021+. Všímá se jich 

v kontextu udržení romské tradice, kdy mladší Romové a Romky mají tendenci mluvit 
romsky se svými staršími příbuznými, a dál v kontextu zlepšení přístupu ke zdravotní péči. 

Opatření jsou však nedostatečná, jelikož nikde se romští senioři a seniorky nevyskytují 

jako exkluzivní cílová skupina. Opatření má za cíl zjistit dopady anticiganismu, mimo jiné 

na starší osoby, ale to je vše.  

Cíle:  

• B.3 (zvýšit dostupnost podpory při vymáhání práva);  

• D.2 (zvýšit kvalitu a dostupnost bydlení sociálně vyloučených obyvatel, včetně 

Romů – domácnosti žijící se seniorem);  

• F.3 (zajistit reprezentativní kvantifikovatelná data o zdraví a péči o zdraví u Romů 

ve všech krajích ČR (dopad na seniory a seniorky)) 

Opatření:  

• B.3.5 (vytvořit analýzy dopadu strukturálního anticiganismu na Romy, s důrazem 

na zvlášť zranitelné skupiny Romů, např. starší osoby). 

Romové a Romky s postižením 

Nelze říct, že by se cíle a opatření zaměřené na romskou populaci s postižením 

ve Strategii2021+ vyskytovaly, kromě opatření B.3.5 (vytvořit analýzy dopadu 
strukturálního anticiganismu na Romy, s důrazem na zvlášť zranitelné skupiny Romů 

(např. osoby se zdravotním postižením apod.)).  

Romští občané a občanky jiných zemí EU a mimo EU 

Problematika občanů a občanek z EU romského původu není zatím v ČR prominentní. 

Pokud jde o občany a občanky romského původu mimo EU, téma je velice relevantní 
v současné krizi kolem přijímání romských ukrajinských uprchlíků. Tyto události 

pochopitelně Strategie 2021+ nemohla začlenit do své agendy, ale v budoucnu by bylo 

potřeba udělat analýzy odlišného vztahu české společnosti a státu vůči neromským a 
romským uprchlíkům u Ukrajiny. Z analýz by mohly vyplynout další užitečné strategie pro 

boj proti anticiganismu. Taktéž téma Romů a Romek bez státní příslušnosti není v ČR 

relevantní. 
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LGBTIQ+ Romky a Romové 

Stejně jako ženy v romské komunitě, LGBTIQ+ romská populace často čelí vícečetné 

diskriminaci. Proto lze říct, že skupina je v ČR relevantní a má své specifické problémy, na 

které Strategie 2021+ částečně reaguje. 

Cíle:  

• B.3 (zvýšit dostupnost podpory při vymáhání práva);  

• D. 4 (podpora nástrojů zabydlování);  

• F.3 (zajistit reprezentativní kvantifikovatelná data o zdraví a péči o zdraví u Romů 

ve všech krajích ČR);  

• F.6 (zajistit řešení domácího a genderově podmíněného násilí v romských rodinách 

a mezi romskými LGBTIQ+ osobami);  

• G.3 (zajistit data o situaci Romů) 

Opatření:  

• B.3.5 (vytvořit analýzy dopadu strukturálního anticiganismu na Romy, s důrazem 

na zvlášť zranitelné skupiny Romů (např. LGBTIQ+ osoby);  

• D.4.7 (zajistit dostupné bydlení pro zvlášť zranitelné skupiny Romů, včetně 

LGBTIQ+ osob);  

• F.3.1 (realizace reprezentativních kvantitativních výzkumů zaměřených na zdraví 

a péči o zdraví u Romů v ČR, včetně LGBTIQ+ populace);  

• F.6.1 (činnost mezioborového týmu, který aktivně řeší případy domácího a 

genderově podmíněného násilí v romských rodinách a mezi romskými LGBTIQ+ 
osobami včetně podpory zaměřené na posílení kapacit a odborného zázemí 

příslušných organizací;  

• G.3.7 (realizovat aplikovaný výzkum zaměřený na vícečetnou diskriminaci 

romských LGBTIQ+ osob) 

4.2. Kombinace všeobecných a cílených přístupů 

Strategie 2021+ kombinuje všeobecné a na Romy a Romky cílené přístupy. Nejvíc je to 

patrné v případě synergie mezi Strategií 2021+ a Strategií sociálního začleňování 2021–

2030. Romové jsou jednou z cílových skupin těchto tzv. mainstreamových opatření. V řadě 
oblastí pak Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021–2030 navazuje 

opatřeními specificky zaměřenými na Romy, zejména opatřeními na zabránění 
diskriminace v přístupu k jednotlivým oblastem. Strategie 2021+ tedy neduplikuje 

opatření obsažená ve Strategii sociálního začleňování 2021–2030, naopak je jejím cílem 

doplňovat mainstreamová opatření Strategie sociálního začleňování 2021–2030 a vytvářet 

podmínky pro to, aby Romové dosahovali na tato opatření (Strategie 2021+, s. 10). 

Další strategické dokumenty, které jsou mainstreamové povahy a mají dopad na Strategii 
2021+, jsou: Strategický rámec Česká republika 2030 (zejména cíle týkající se snižování 

chudoby a nezaměstnanosti, odstranění diskriminace, nerovnosti ve zdraví, zavadění 

inkluzivního vzdělávání), vč. cílů udržitelného rozvoje. 

Strategie 2021+ dál uvádí relevantní sektorové strategické dokumenty a strategické 

dokumenty tykajícím se horizontálních otázek jako Národní plán podpory rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020; Státní politika vůči 

nestátním neziskovým organizacím na léta 2015–2020; Vládní strategie pro rovnost žen a 

mužů v České republice na léta 2014–2020 (Strategie 2021+, s. 11). 

https://www.cr2030.cz/strategie/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
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Z průběhu navazujících jednání bylo zřejmé, že přes prvotně odmítavý postoj zástupců 

MŠMT a MPSV k opatřením specificky zaměřeným na Romy, se v průběhu konzultací stalo 
MPSV stěžejním partnerem podpory tohoto přístupu a poskytlo nejlépe hodnocené 

podmínky ke spolupráci se zástupci občanské společnosti. 

Z uvedeného vyplývá, že se Strategii 2021+ ve fázi, kterou nyní hodnotíme, daří najít 
rovnováhu mezi hlavními a cílenými přístupy a tímto odradit (vlastně neoprávněnou) 

kritiku majority, že se zdroje neúměrně věnují romské komunitě. Zároveň Romům a 

Romkám umožňuje cítit se jako nedílná součást společnosti. 

4.3. Používání nástrojů zavedených doporučením Rady Evropy 

V kapitole 2 u každého sektoru uvádíme relevantní doporučení, která chybí nebo by 

přispěla k lepšímu řešení/porozumění relevantního problému. Kapitola 1 je celá věnována 

participaci, a proto podle našeho názoru odpovídá na otázky o účasti Romů a Romek a 

jejich tzv. ownership – vlastnictví. 

Doporučení Rady Evropy Strategie 2021+ uvádí jako jeden z hlavních strategických 

dokumentů, o které se opírá. Nelze v rámci zadání této zprávy posuzovat jednotlivá 
doporučení v kontextu Strategie 2021+, proto bychom jen konstatovali, že toto 

doporučení rozhodně pomohlo vytvořit rámec Strategie 2021+, ale nedostačující je, podle 
našeho názoru, průřezovost (senioři, podpora organizování se romských žen a mládeže), 

podpora programů posílení romské identity, romské historie a tradic, a práce s majoritou. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

Strategie 2021+ je ve své historii ojedinělým dokumentem, na jehož obsahu a prosazování 

se aktivně podíleli zástupci romských a proromských neziskových organizací, členové rady 

vlády a odborníci z řad Romů a (ne)Romů v klíčových oblastech, kterým tento dokument 
věnuje pozornost. Za poměrně krátkou dobu (pět měsíců), po kterou se romská občanské 

společnost aktivně účastnila procesu návrhu této strategie, bylo realizováno mnoho 
jednání a společných příprav, které byly uskutečněny občanskou částí při prosazování 

opatření se zástupci resortů a zástupci EK. Přestože Strategie 2021+ neposkytuje zcela 

vyčerpávající analýzu všech problémů romské společnosti, oproti předchozím strategiím 
se stejným zaměřením se zaměřuje nejen na Romy žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

což ji činí spravedlivější a rozmanitější. Jak bylo uvedeno v této zprávě, nadále postrádá 

zaměření na opomenuté skupiny romských seniorů nebo osob bez domova. V této sféře 
kritického nahlížení poskytuje příležitost pro revizi zaměření Strategie 2021+ pro následná 

období, a poskytuje tak příležitost k možné nápravě. Strategie 2021+ poskytuje také 
příležitosti a výzvy pro celou řadu partnerů, kteří mohou položit základy pro pozitivní 

změny v oblastech, které nejsou v tomto zásadním dokumentu dostatečně sledovány.  

Doporučení vnitrostátním orgánům 

Pokrok, kterého by mělo být ideálně dosaženo ve všech navrhovaných oblastech Strategie 

2021+, lze vysledovat za podmínky měřitelných výsledků jako základního podkladu pro 
formulování a nastavení intervencí se specifickým zaměřením na Romy. Důraz na 

sledování dat je zachycen ve všech klíčových tematických oblastech Strategie 2021+. 

Vyhodnocování provedených opatření na základě kvalifikovaných odhadů však nadále 
představuje rizika validity a nízké spolehlivosti zvolené metodologie odpovědného orgánu 

za plnění konkrétního opatření ve Strategii 2021+. Z usnesení Vlády ČR ze dne 10. května 

2021 č. 447 ke Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské 
integrace) 2021–2030 vyplývá, že je Českému statistickému úřadu uloženo zabezpečit v 

rámci své působnosti plnění Strategie 2021+. Ve smyslu cílů a efektivity Strategie 2021+ 

považujeme za důležité, aby: 

1. Český statistický úřad navrhl a předložil jednotnou metodu sběru etnických 

dat, která je přiměřená sledovanému účelu Strategie 2021+ a prováděna 
přiměřeně na základě zákona a v souladu se Směrnicí Rady 2000/43/ES ze 

dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami 

bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

Účast Romů na sledování politik a opatření Strategie 2021+ s dopadem na Romy je 

důležitým předpokladem pro sledování pokroku, kterého bylo dosaženo při implementaci 

Strategie 2021+. Proto zajištění aktivní účasti Romů navrhujeme, aby: 

2. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy na vnitrostátní úrovni zavedly 
mechanismy a podporu zaručující účast Romů a Romek na monitorování na 

podkladě konkrétních a měřitelných etnických dat. 

Nedostatečné povědomí společnosti o významu Strategie 2021+ je jednou z hlavních 
překážek její účinnosti. Pro uvedené je proto vhodné zaměřit úsilí na informovanost 

společnosti o Strategii 2021+ a upozornit na četné pozitivní aspekty při jejím naplňování. 

Je proto klíčově, aby cíle a poslání Strategie 2021+ pochopili nejen osoby s rozhodovací 
pravomocí a aktéři zapojení do její implementace, ale i celá společnost, která přijme 

Strategii 2021+ jako nezbytnou a obohacující součást společnosti. Je proto žádoucí, aby: 

3. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy zvyšovaly vědomí o cílech a 

opatřeních Strategie 2021+ v celé šíři společnosti cílenými aktivitami 

posilujícími její význam a prospěšnost. 
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Základním předpokladem úspěchu navrhovaného směřování cílů a opatření Strategie 

2021+ stojí na předpokladu participačních procesů na všech úrovních státu. Pro úspěch 

tohoto cíle je rozhodující, aby: 

4. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy podporovaly řadu podpor a 

příležitostí zacílených na partnery Strategie 2021+ (obce, kraje, nestátní, 
veřejnou a soukromou sféru), k jejich rozvoji a realizaci aktivit na podporu 

zranitelných skupin, jako jsou Romové. 

Pro podporu efektivnějšího a strategičtějšího využití dostupných zdrojů financování 

Strategie 2021+ doporučujeme: 

5. Vytvořit podmínky pro směrování evropských zdrojů vhodnými směry a při 
dosahování společných cílů programové synergie napříč operačními 

programy OPZ, OPJAK a IROP.  

6. Vytvořit podmínky pro financování Strategie 2021+ z rozpočtu krajů, obcí a 

soukromého sektoru. 

Vláda ČR by měla Romům zajistit přístup ke spravedlnosti, pokud čelí diskriminaci, 
anticiganismu, projevům a trestným činům z nenávisti. Pro účinnější provádění přijatých 

opatření v této oblasti ve Strategii 2021+, považujeme za důležité, aby: 

7. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy zaujaly společensko-politický 
přístup při výkladu holokaustu, anticiganismu a diskriminace Romů. 

Podporovaly a/nebo aktualizovaly metody výuku a učení v těchto otázkách 
a rozvíjely spolupráci v této oblasti s různými institucionálními partnery a 

zainteresovanými stranami zapojenými do těchto otázek včetně romské 

občanské společnosti. 

Pro úspěšnost Strategie 2021+ je zapotřebí, aby byla posílena role partnerů, zvláště obcí 

a krajů a jejich politiky byly soudržné cíli Strategie 2021+. Tohoto cíle lze dosáhnout, 

pokud: 

8. Vláda ČR připraví podmínky pro společnou odpovědnost a úspěch a 

k prosazování a posilování implementace Strategie 2021+ pro obce, kraje, 

nestátní, veřejnou a soukromou sféru.  

Doporučení evropským institucím 

Strategie 2021+ obsahuje obecná opatření, která se vztahují na populaci Romů a Romek, 
přičemž zvláštní pozornost je věnována zejména dětem, ženám a LGBTIQ+ osobám, bez 

zjevné snahy věnovat se např. osobám tělesně postiženým nebo seniorům, které 
představují významnou skupinu osob bez adekvátní specifické pomoci. Spravedlivé 

zapojení všech lidí z cílových skupin Romů a Romek, kde všichni lidé požívají stejného 

stupně ochrany prostřednictvím programů, politik a aktivit, zatím nebylo dosaženo. Navíc 
Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU v doporučení 10 f) cílí také na 

podporu Romů a Romek bez domova, zejména pokud jde o poskytování sociálních služeb 

a přístupu k běžným službám. Podle dostupných informací není známo, kolik osob z 
bezdomovecké populace je romského původu a jak tento původ ovlivňuje jejich situaci. 

Strategie 2021+ by měla do budoucna například zvážit Doporučení Rady pro rovnost, 
začlenění a účast Romů v EU 10 h) o podpoře programů integrovaného bydlení zaměřené 

na marginalizované Romy prostřednictvím opatření, jako je kombinace mikroúvěrů na 

výstavbu a údržbu bydlení s programy finanční gramotnosti a spoření, odbornou přípravou 

v oblasti stavebnictví a aktivačními opatřeními. 

Pro podporu těchto opomíjených specifických skupin Romů navrhujeme, aby: 
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9. EU orgány zaměřily své úsilí podpory na romské seniory a osoby bez 
domova, přičemž by tato pomoc měla být dostatečně důkladná, aby 

odrážela jejich konkrétní potřeby.  

Přidělování finančních prostředků a zdrojů musí být spravedlivé, účinné, nákladově 

efektivní, flexibilní a koordinované. Pro uvedené navrhujeme: 

10. Podpořit existenci posilující účasti romské občanské společnosti na tvorbě 
podmínek pro efektivní využívání zdrojů financování v rámci Evropské unie, 

ale též z národních a soukromých zdrojů, a zároveň zajistit, aby tyto 

prostředky byly účinně využívány k provádění opatření ve Strategii 2021+. 

Doporučení občanské společnosti 

Nedostatečná tradice participace v rámci romské občanské společnosti je základní bariérou 
pro posílení plánovaných intervencí a úspěchu při prosazování zájmů a potřeb Romů. V 

této věci doporučujeme: 

11.  Podpořit existenci posilující účasti romské občanské společnosti a vytvořit 
rámec pro společné aktivity a sladit jejich činnost tak, aby byla účinná a 

odpovídající cílům Strategie 2021+. 
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PŘÍLOHA 1: SEZNAM PROBLÉMŮ A PODMÍNEK 

Boj proti anticiganismu a diskriminaci 

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  

Definované cíle:  

Anticiganismus není ve 

vnitrostátních politických 

rámcích uznán jako 

specifický problém.  

významný problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

 vhodné dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Předsudky vůči Romům  kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Zločiny z nenávisti vůči 

Romům  

významný problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Nenávistné projevy vůči 

Romům a proti Romům 

(online i offline)  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dobře definované 

relevantní cíle 

Slabá účinnost 

ochrany před 

diskriminací13 

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Segregace v oblasti 

vzdělávání, bydlení nebo 

poskytování veřejných 

služeb  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Nucené vystěhování a 

demolice vedoucí 

k bezdomovectví, 

nedostatečnému bydlení 

a sociálnímu vyloučení.  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné Dobře definované 

relevantní cíle 

 

13 Navzdory platnému antidiskriminačnímu zákonu se lidé mohou setkávat s překážkami (jak 

vnitřními, jako je nedostatek povědomí nebo zdrojů, tak vnějšími, jako jsou složitá administrativní pravidla), 

které jim brání v jeho využívání. Proto mohou být přijata různá opatření, která lidem usnadní přístup k ochraně 

před diskriminací: právo podat stížnost u orgánu pro rovnost nebo u soudu ve veřejném zájmu (tj. stížnost 
podává organizace občanské společnosti namísto jednotlivých obětí diskriminace); bezplatné právní 

poradenství/pomoc od orgánu pro rovnost nebo jiného orgánu veřejné správy či organizace občanské 

společnosti, která za tímto účelem dostává veřejné prostředky; nebo stížnosti vyšetřované orgánem pro 

rovnost.  

Je možné, že antidiskriminační zákon není dostatečně vymáhán, aby se diskriminace snížila. Proto je 

důležité posoudit, zda jsou v případech diskriminace uplatňovány účinné, přiměřené a odrazující sankce a zda 

jsou rozhodnutí, která diskriminaci konstatují, účinně vymáhána.  



 PŘÍLOHA I: SEZNAM PROBLÉMŮ A PODMÍNEK 

41 

Bez státní příslušnosti, 

chybějící doklady 

totožnosti  

 n/a n/a n/a n/a 

Nesprávné a 

diskriminační chování 

policie 

(nedostatečná/nadměrná 

policejní kontrola).  

kritický problém chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Překážky faktického 

výkonu práva EU na  

 n/a n/a n/a n/a 

Vzdělávání  

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  

Definované cíle:  

Nedostatek 

dostupných a 

přístupných služeb 

předškolního 

vzdělávání a 

předškolního 

vzdělávání a péče pro 

Romy  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Nižší kvalita 

předškolního 

vzdělávání a služeb 

předškolního 

vzdělávání a péče pro 

Romy  

významný 

problém 

chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Vysoká míra 

předčasného ukončení 

základního vzdělávání  

drobný problém irelevantní n/a n/a 

Předčasné ukončení 

středoškolského 

vzdělávání  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

dostatečné, ale 

s prostorem pro 

zlepšení 

dostatečné, ale s 

prostorem pro 

zlepšení 

Středoškolské 

vzdělání/odborná 

příprava odtržené od 

potřeb trhu práce  

kritický problém chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Nesprávné zařazování 

romských žáků do 

speciálního vzdělávání  

n/a n/a     
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Segregace romských 

žáků ve vzdělávání  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné vhodné 

Zvýšená selektivita 
vzdělávacího systému, 

která vede ke 

koncentraci romských 

nebo jiných 

znevýhodněných žáků 

ve vzdělávacích 

zařízeních nižší kvality.  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné vhodné 

Omezený přístup ke 

vzdělávání druhé 

šance, vzdělávání 

dospělých a 

celoživotnímu učení.  

kritický problém irelevantní chybí chybí 

Omezený přístup 

k online a distančnímu 

vzdělávání a jeho 

podpora v případě 

uzavření vzdělávacích a 

školicích institucí, k 

čemuž došlo během 

pandemie koronaviru.  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné vhodné 

Nízká úroveň 
digitálních dovedností a 

kompetencí žáků a 
omezené možnosti 

jejich rozvoje.  

kritické dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné vhodné 

Nízká úroveň 

digitálních dovedností a 

kompetencí a omezené 

možnosti jejich rozvoje 

u dospělých.  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné vhodné 

Nízké zastoupení 

odborných profesí 

(např. školní 

psycholog, speciální 

pedagog, asistent 

pedagoga, finanční 

podpora asistentů 

pedagoga, zavedení 

funkce sociálního 

pedagoga) a změna 

diagnostických nástrojů 

prováděných 

odbornými útvary. 

kritický problém  dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné vhodné 
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Zaměstnanost 

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  

Definované cíle:  

Špatný přístup 

k veřejným službám 

zaměstnanosti nebo 

jejich nízká účinnost  

významný problém  chápáno 

s omezeními 

přítomné, ale 

nedostatečné 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Mládež bez zaměstnání, 

vzdělávání nebo 

odborné přípravy 

(NEET)  

kritický problém irelevantní přítomné, ale 

nedostatečné 

některé cíle, ale 

nejsou relevantní 

Špatný přístup 

k (pře)vzdělávání, 

celoživotnímu učení a 

rozvoji dovedností  

významný problém zmíněny, ale 

nedostatečně 

analyzovány 

přítomné, ale 

nedostatečné 

některé cíle, ale 

nejsou relevantní 

Diskriminace na trhu 

práce ze strany 

zaměstnavatelů  

kritický problém nedostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Riziko obchodování s 

lidmi a nucené 

prostituce pro romské 

ženy a dívky ze 

znevýhodněných oblastí  

nedostatek údajů irelevantní chybí chybí 

Příležitosti na 

primárním trhu práce 

nahrazené veřejnými 

pracemi  

významné irelevantní chybí chybí 

Překážky a demotivace 

k zaměstnání (např. 
zadluženost, nízký 

příjem z práce ve 

srovnání se sociálním 

příjmem).  

kritický problém chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Nedostatek aktivačních 

opatření, podpora 

zaměstnanosti  

kritický problém chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 
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Zdravotní péče  

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  
Definované cíle:  

Vyloučení z veřejného 

zdravotního pojištění 

(včetně osob bez státní 

příslušnosti, státních 

příslušníků třetích zemí 

nebo mobilních občanů EU).  

irelevantní       

Špatná nabídka/dostupnost 

zdravotnických služeb 

(včetně nedostatku 

prostředků na pokrytí 

nákladů na zdravotní péči 

z vlastních zdrojů).  

významné chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

Omezený přístup 

k pohotovostní péči  

 irelevantní       

Omezený přístup k primární 

péči  

drobný problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Omezený přístup 

k prenatální a postnatální 

péči  

irelevantní       

Omezený přístup 

k informacím o zdraví  

významný 

problém 

chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

Špatný přístup k preventivní 

péči (očkování, preventivní 

prohlídky, screeningy, 

zvyšování povědomí) 

o zdravém životním stylu)  

významný 

problém, ale na 

straně romské 

populace, nejsou 

k dispozici služby 

a zdroje 

      

Špatný přístup 

k sexuální/reprodukční 

zdravotní péči a službám 

plánování rodiny  

významný 

problém, ale na 

straně romské 

populace, nejsou 

k dispozici služby 

a zdroje 

      

Specifické překážky pro 

lepší zdravotní péči 

zranitelných skupin, jako 

jsou starší Romové, 

Romové se zdravotním 

významný 

problém 

irelevantní přítomné, ale 

nedostatečné 

přítomné, ale 

nedostatečné 
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postižením, LGBTIQ+ a 

další osoby.  

Diskriminace/anticiganismus 

ve zdravotnictví (např. 

segregované služby, nucená 

sterilizace).  

významný 

problém 

zmíněné, ale 

nedostatečně 

analyzované 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

neuznané historické 

nespravedlnosti, jako je 

nucená sterilizace.  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Nerovnosti v opatřeních pro 

boj proti potenciálním 

ohniskům nemocí a jejich 

prevenci 

v marginalizovaných nebo 

odlehlých lokalitách.  

kritický problém zmíněné, ale 

nedostatečně 

analyzované 

přítomné, ale 

nedostatečné 

přítomné, ale 

nedostatečné 

Vyšší úmrtnost osob ve 

středním věku ve srovnání 

s většinovou populací 

kritický problém irelevantní chybí chybí 

Nízký zájem o zdraví a 

zdravý životní styl 

v romských komunitách  

kritický problém  irelevantní chybí chybí 

Bydlení, základní služby a environmentální spravedlnost  

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  

Definované cíle:  

Špatné fyzické 

zabezpečení bydlení 

(zničené nebo 

chudinské bydlení).  

kritický problém chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Nedostatečný přístup 

k pitné vodě  

irelevantní       

Nedostatečný přístup 

k hygienickým 

zařízením  

irelevantní       
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Nedostatečný přístup k 

elektřině  

irelevantní       

Omezený nebo 

chybějící veřejný sběr 

odpadu  

irelevantní       

Omezená možnost 

vytápění (rodiny nejsou 

schopny vytápět 

všechny místnosti/ve 

všech časech, kdy je to 

nutné) nebo tuhý 

odpad používaný 

k vytápění.  

významný problém 

– tuhý odpad 

používaný 

k vytápění 

chápáno 

s omezeními 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Nedostatečná jistota 

vlastnictví (právní tituly 

nejsou jasné a 

bezpečné).  

irelevantní       

Chybějící nebo 

omezený přístup 

k sociálnímu bydlení  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Přelidnění  

(Volné místo/pokoj pro 

rodiny)  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

zadlužení související 

s bydlením na úrovni, 

která může způsobit  

vystěhování  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Bydlení 

v segregovaných 

osadách/čtvrtích  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné definované 

relevantní cíle 

Bydlení v neformální 

nebo nelegální 

osadě/čtvrti  

drobný problém není pro strategii 

relevantní 

    

Vystavení 

nebezpečným faktorům 

(život v oblastech 

náchylných k přírodním 

katastrofám nebo v 

oblastech ohrožujících 

životní prostředí).  

irelevantní       

Omezený nebo 

chybějící přístup 

k veřejné dopravě  

drobný problém není ve strategii     

Omezený nebo 

chybějící přístup 

k internetu (např. 

veřejná přístupová 

místa k internetu ve 

znevýhodněných 

oblastech, oblasti 

nepokryté 

kritický problém dostatečně 

pochopeny a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 
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širokopásmovým 

internetem).  

Omezený nebo 

chybějící přístup 

k zeleni  

irelevantní       

Romové vyloučení z 

environmentální 

demokracie  

drobný problém není ve strategii     

Sociální ochrana  

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  

Definované cíle:  

Vysoká míra ohrožení 

chudobou a materiální a 

sociální deprivace  

kritické dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Programy podpory 
příjmů nezaručují  

přijatelnou úroveň 

minimálního příjmu 

pro každou 

domácnost  

formálně to není 

problém, protože 

zákon stanoví 

minimální výši 

příjmu, ale přístup 

příslušných státních 

úřadů je často 

kritický 

problematický. 

chápáno 

s omezením 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostačující, ale 

s možností zlepšení 

Omezený přístup 

k režimům podpory 

příjmu (nízká 

informovanost, bariéra  

významný problém chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostačující, ale 

s možností zlepšení 

administrativní zátěž, 

stigmatizace)  

    

Neúčinná pravidla 

způsobilosti (dobře 

navržené testování 

majetkových poměrů 

zajišťuje, že ti, kdo 

potřebují podporu, ji 

mohou získat; 

podmínky hledání 

zaměstnání zajišťují 

motivaci k návratu do 

práce).  

kritický problém  chápáno 

s omezeními 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostačující, ale 

s možností zlepšení 
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Nízká flexibilita 

programů podpory 

příjmu při řešení 

měnících se podmínek 

domácnosti  

kritický problém chápáno 

s omezeními 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Diskriminace ze strany 

agentur spravujících 

programy na podporu 

příjmů  

kritický problém dostatečně 

pochopeny a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Riziko zneužívání 

podpory příjmů obcemi 

k nákupu hlasů voličů  

irelevantní       

Sociální služby  

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  

Definované cíle:  

Omezená kvalita, 

kapacita a komplexnost 

pomoci poskytované 

sociálními službami.  

významný problém irelevantní chybí chybí 

Omezený přístup 

k sociálním službám: 

nízké povědomí o nich, 

nízká dostupnost 

(např. kvůli cestovním 

nákladům) nebo 

omezená dostupnost.  

irelevantní       

Poskytovatelé služeb 

aktivně nenavštěvují 

potřebné osoby  

irelevantní       

Omezená schopnost 

sociálních služeb účinně 

spolupracovat s dalšími 

institucemi (např. 

veřejnými službami 

zaměstnanosti) na 

pomoci klientům.  

významný problém chápáno 

s omezením 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostačující, ale 

s možností zlepšení 

Diskriminace ze strany 

poskytovatelů sociálních 

služeb  

drobný problém irelevantní chybí chybí 
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Nedostatečná 

přiměřenost programů 

pro řešení zadluženosti 

(poskytování 

poradenství a finanční 

podpory).  

významný problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Ochrana dětí  

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření 

k řešení:  

Definované cíle:  

Ochrana dětí není ve 

Strategii 2021+ 

zohledněna  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Zvláštní zranitelnost 

romských dětí jako 

obětí násilí není 

zohledněna  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné  dobře definované 

relevantní cíle 

Segregované nebo 

diskriminační služby 

ochrany dětí 

poskytované Romům  

kritický problém dostatečně 

identifikovány a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 

relevantní cíle 

Aktivity zaměřené na 

posílení rodičovské 

zodpovědnosti a 

dovedností nejsou k 

dispozici nebo se 

nedostávají k romským 

rodičům.  

drobný problém irelevantní chybí chybí 

Nezákonné praktiky 

dětské práce  

irelevantní       

Rozsáhlé a 

diskriminační 

umisťování romských 

dětí do zařízení 

předškolní péče  

kritický problém identifikovány s 

omezeními 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Přetrvávání velkých 

institucí namísto 

rodinných uspořádání  

kritický problém identifikovány s 

omezeními 

přítomné, ale 

nedostatečné 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Předčasná manželství  drobný problém       

Překážky při registraci 

dětí; bez státní 

příslušnosti  

irelevantní       
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Předpojaté zacházení 

s romskou mládeží ze 

strany bezpečnostních 

složek a orgánů 

činných v trestním 

řízení  

 kritický problém zmíněné, ale 

nedostatečně 

analyzované 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Nedostatečná účast dětí 

a dospívajících  

 významný problém identifikovány s 

omezeními 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Podpora (povědomí o) romském umění, kultuře a historii.  

Problémy a podmínky  Význam:  Určeno podle 

strategie:  

Opatření k řešení:  Definované cíle:  

špatné nebo 
nedostatečné 

povědomí 

obyvatelstva o přínosu 

romského umění a 

kultury k národnímu a 

evropskému dědictví.  

kritický problém dostatečně 
identifiková-ny a 

analyzovány 

vhodné dobře definované 
relevantní cíle 

Vyloučení romských 

komunit z národních 

kulturních narativů  

kritický problém dostatečně 

identifiková-ny a 

analyzovány 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostačující, ale s 

možností zlepšení 

Romská historie a 

kultura nejsou 

zahrnuty do školních 

osnov a učebnic pro 

romské i neromské 

žáky.  

významný 

problém 

dostatečně 

identifiková-ny a 

analyzovány 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Nedostatečné začlenění 

romského jazyka do 

škol a rozvoj 
potřebných 

vzdělávacích materiálů 

a zdrojů pro zachování 

a výuku romského 

jazyka.  

výuka jazyka pouze 

na univerzitní 

úrovni 
nízký zájem 

o studium romštiny 

mezi Romy 

drobný problém 
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Nedostatečné 

připomínání romské 

historie prostřednictvím 

zřizování památníků, 

vzpomínkových aktivit a 

institucionalizace dat 

týkajících se romské 

historie.  

významný problém chápáno 

s omezeními 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 

Nedostatečné začlenění 

romské historie na 

všech úrovních 

vzdělávání. 

kritický problém chápáno 

s omezením 

dostatečné 

s možností 

zlepšení 

dostatečné 

s možností zlepšení 
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PŘÍLOHA 2: TEMATICKÁ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI 

MINISTERSTEV 

Specifické výzvy pro Romy 

Ve sledovaném období byly vedeny konzultace se zástupci operačních programů 
s cílem přijmout v novém programovém období specifická opatření ve prospěch 

Romů, vzhledem k tomu, že klasická opatření usnadňující společenské začlenění 

nebyla pro specifické potřeby Romů dostačující.  

Co se povedlo: 

• V daném období byly zástupci operačních programů představeny opatření 
se specifickým zaměřením na Romy vč. odhadu alokace finančních 

prostředků.   
• Po jednání s ministryní práce a sociálních věcí byl přijat specifický cíl 4 j) 

nařízení k ESF+. 

• V rámci jednání s náměstkyní pro řízení Sekce evropských fondů a 
mezinárodní spolupráce dohodnuta spolupráce na tvorbě specifických 

opatření, vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu podmínek specifických 
výzev a opatření a dohody mezi OPZ a občanskou části vymezená 

memorandem o spolupráci.  

Pracovní skupiny v rámci OPE+ a OP JAC 

Se zástupci resortů a operačních programů byl veden dialog, jak dosáhnout 

konkrétních účinků na život romského obyvatelstva. Příslušná jednání měla za cíl 
nalézt způsob, jak zintenzivnit úsilí a zajistit, aby se do celostátní, regionální a 

místní politiky integrace Romové aktivně zapojili, přičemž jejich participace nemá 

nahrazovat hlavní odpovědnost, kterou za tuto oblast nese stát. 

Co se povedlo: 

V rámci konzultací bylo vyjednáváno se zástupci OP JAK a OPZ, že zástupci 
občanské společnosti budou účastny v: 

• monitorovacích výborech operačních programů, 

• pracovních skupinách operačních orgánů s kompetencí vytváření podmínek 

specifických částí výzev v rámci daných operačních programů. 

Důraz na sledování dat 

Pro zavedení důsledného kontrolního mechanismu specifických opatření a 

dalších opatření a politik byl v daném období sledován cíl, který zajistí, že se budou 
měřit konkrétní výsledky a alokace určené na integraci Romů se skutečně dostanou 

ke konečným příjemcům, přičemž dojde k měřitelnému pokroku v plnění cílů 

Strategie 2021+, a že se budou realizovat cíle a opatření obsažené v této strategii. 

Co se povedlo: 

Orgány OPZ a OP JAK byl ve sledovaném období přijat závazek, že: 
• ve spolupráci se zástupci romské občanské společnosti, odbornými 

institucemi a dalšími orgány (např. úřadem ombudsmana) vytvoří metodiku 

pro sledování dat,  
• stanoví indikátorovou soustavu pro sledování počtu podpořených Romů a 

Romek v rámci aktivit a opatření financovaných z evropských zdrojů.  
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Advokační aktivity 

Pro nastolení jasného politického závazku ze strany nejen vlády, ale také vysoce 

postavených politiků a úředníků, byly zahájeny kroky pro podporu: 
• určující dostatečné finanční prostředky z národního rozpočtu, které budou 

případně doplněny prostředky z mezinárodních zdrojů a z EU,  
• důsledných kontrolních metod, které umožní hodnocení dopadu opatření na 

integraci Romů,  

• přezkumný mechanismus pro upravování Strategie 2021+ a její lepší 
implementaci,  

• úzkou spolupráci a dialog s romskou občanskou společností, místními a 
regionálními orgány,  

• vytvoření podmínek pro realizaci tematických oblastí s přispěním 

multidisciplinárního přístupu propojujícím na sobě závislé oblasti, 
• zvýšit efekt Strategie 2021+ vzájemnou provázaností s dalšími 

strategickými dokumenty. 

Co se povedlo: 

Byly zahájeny kroky k oslovení zástupců politických stran – zaslány informace 

k prováděným aktivitám pro podporu Strategie 2021+ a pro vytvoření podmínek 

specifických opatření s dopadem na Romy.  

Byly zaslány připomínky a návrhy pro zlepšení strategických dokumentů:  

• Národní plán obnovy 
• Dohoda o partnerství 

• Programového dokumentu OPZ 
• Programového dokumentu OP JAK 

• Programového dokumentu IROP 

• Připomínky a návrhy pro podporu návrhů a potřeb romské občanské společnosti, 
• Zahájeny konzultace se zástupci resortů MPSV ČR, MŠMT ČR, MMR ČR, MZ ČR, MK 

ČR, MPO ČR.  

Byla vyjednána podpora Strategie 2021+ se všemi ministerstvy. Jediné Ministerstvo 
školství sice souhlasilo s realizací a podporou cílů a opatření, rozpor však vyjádřilo přijetím 

specifického cíle 4 j) nařízení k ESF+ a k některým dílčím opatřením.  

Pro podporu všech opatření a cílů Strategie 2021+ bylo uskutečněno mnoho jednání.  

 

Název schůzky/úkolu podle 

aktu o zapojení  

Podpora cílů v oblasti vzdělávání obsažených ve 

vnitrostátní strategii pro Romy.  

Datum  10. 5. 2021  

Účastníci  Ing. Markéta Pekarová Adamová, poslankyně, 

předsedkyně TOP 09 

Projednávané otázky  Vzdělávání, spolupráce 

Zjištěné příležitosti a 

problémy  

Poslankyně je na české politické scéně velmi aktivní a 

do Poslanecké sněmovny kandiduje za koalici SPOLU 
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která má velký volební 

potenciál. V komunální politice i na celostátní úrovni se 

angažuje v otázkách týkajících se sociální politiky a 
školství. Z diskuse vyplynulo, že si je vědoma 
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nedostatečného dopadu svých aktivit na romskou 

populaci a ráda by ve spolupráci s romskými 
představiteli přispěla ke zlepšení této problematiky. 

Diskuse se zaměřila na spolupráci zejména v oblasti 

vzdělávání, bydlení a zaměstnanosti. 

Doporučení/návrhy  Účast na přípravě a projednávání legislativních změn a 

opatření v oblasti vzdělávání. Vytváření podmínek pro 
účinnější realizaci cílů Strategie 2021+ a politiky 

v oblasti vzdělávání se zaměřením na vzdělávání. 

Dosažený pokrok  Z jednání vyplynulo, že poslankyně vítá spolupráci 
zaměřenou na tematické oblasti vzdělávání, bydlení, 

zaměstnanosti atd. V současné době pracuje na 

přípravě voleb do Poslanecké sněmovny, ale po volbách 
přislíbila užší a kontinuální spolupráci, zejména na 

úrovni legislativních změn. Dále přislíbila, že se bude 
zabývat a přispívat k implementaci Strategie 2021+ a 

zviditelnění dobrých příkladů projektů, které mohou být 

prostorem pro zviditelnění projektu Inschool. 

Název schůzky/úkolu podle 

aktu o zapojení  

Podpora cílů vzdělávání obsažených ve 

vnitrostátní strategii pro Romy s vazbou na cíle 

INSCHOOL.  

Datum  12. 5. 2021  

Účastníci  Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., senátor a předseda 
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská 

práva a petice a další čtyři zástupci nevládních 

organizací.   

Projednávané otázky  Vzdělávání, spolupráce  

Zjištěné příležitosti a problémy  Legislativní změny na úrovni Poslanecké sněmovny 
jdou ke schválení do Senátu. Z diskuse se senátorem 

vyplynula potřeba konzultovat některé změny se 

zástupci Romů, zejména pokud mají dopad na jejich 
život a úroveň inkluze. V oblasti vzdělávání a lidských 

práv je důležité diskutovat a navrhovat případné 
úpravy, podporu či odmítnutí legislativních změn napříč 

společností, a to i s romskými muži a ženami.  

Doporučení/návrhy  Účast na přípravě a projednávání legislativních změn a 
opatření v oblasti vzdělávání. Vytváření podmínek pro 

účinnější implementaci cílů národní romské strategie. 

Dosažený pokrok  navázání spolupráce v otázkách vzdělávání a 
legislativních návrhů zaměřených především na 

vzdělávání a lidská práva. 
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Prosazování cílů vzdělávání obsažených ve vnitrostátní strategii pro Romy 

s vazbou na cíle INSCHOOL. 

24. 5. 2021  

Vít Rakušan, poslanec a předseda hnutí  

Starostové a nezávislí (STAN) a dva další.  

dva zástupci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.  

Vzdělávání, spolupráce 

Poslanec je lídrem koalice Piráti a Starostové a nezávislí (STAN) pro podzimní 

parlamentní volby s velmi vysokými volebními preferencemi. Během jednání 
vyplynula potřeba efektivnějšího a účinnějšího řešení začleňování romské menšiny. 

Byl si vědom existence Strategie 2021+ a cílů strategie vzdělávací politiky do roku 

2030.  

Účast na přípravě a projednávání legislativních změn a opatření v oblasti vzdělávání. 

Vytváření podmínek pro účinnější realizaci cílů Strategie 2021+ a politiky v oblasti 

vzdělávání se zaměřením na vzdělávání. 

Poslanec přislíbil, že pomůže prosazovat příslušné cíle a opatření strategie vzdělávací 
politiky do roku 2030 se zvláštním důrazem na jejich reciprocitu s cíli národní romské 

strategie. Dále zviditelnění dobrých příkladů projektů, které mohou být prostorem 

pro zviditelnění projektu Inschool.  

Doporučení  

Ze setkání s politiky a zástupci ministerstev vyplynula potřeba spolupráce se zástupci 
romské občanské společnosti. Spolupráce založená na kvalitním, profesionálním a věcném 

přístupu, zejména v oblasti vzdělávání, bydlení a zaměstnanosti, tedy v oblastech, které 
jsou úzce propojeny a významně přispívají k začleňování romské menšiny. V tomto ohledu 

byla možnost podílet se na návrzích a připomínkách k legislativním změnám nabídnuta 

např. senátoru prof. ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., a Mgr. Vítu Rakušanovi. Cestou k tomuto 
cíli jsou kontakty s politiky formou informování o problémech v oblastech souvisejících se 

vzděláváním spolu s návrhy řešení a sledování legislativních změn, které je třeba 

připomínkovat, případně navrhování znění legislativních změn, které budou odpovídat 
cílům sledovaným ve Strategii 2021+. V opačném případě bude navazování vztahů 

vnímáno jako jedno z mnoha setkání bez reálného přínosu. V této věci dále doporučuji 
spolupráci s veřejnými i soukromými organizacemi a přijetí opatření zaměřených zejména 

na odstranění příčin nedostupného a segregovaného vzdělávání, bydlení a poskytování 

poradenských a vzdělávacích služeb zaměřených na podporu kvalitního a spravedlivého 
přístupu k základním službám a právům. Prostřednictvím této spolupráce se Romové 

dostanou do širšího povědomí a získají pozici odborných partnerů, kteří nejsou redukováni 

na kritiky bez zjevného vlivu.  

Účast v odborných platformách 

1) Výzkumný ústav ministerstva práce a sociálních věcí 

Ve sledovaném období jsem byl účastem projektu se zaměřením na tvorby postupů a 

metod pro zavedení sběru etnicky senzitivních dat. V rámci projektových aktivit byl 
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kladen důraz na definování a tvorbu společných postupů pro překonání etických, 

metodologických a legislativních omezení pro sběr a vyhodnocení etických dat.  

Co se povedlo: 

• Definovat klíčová rizika při sběru etnických dat. 

• Vymezit legislativní omezení vyplývající z národních a evropských norem. 

• Definovat oblasti pro statistické sledování. 

2) Komplexní systém podpory ve vzdělávání 

V oblasti vzdělávání byl v rámci jednání v odborných platformách kladen důraz na 

rozvoj klíčových kompetencí v širším pojetí propojení znalostí, dovedností a postojů 

potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život, podpora všeobecné složky 
vzdělání s důrazem na zajištění kvality na všech úrovních vzdělávání, rozvoj vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj v široké škále vzájemně propojených enviromentálních, 

ekonomických a sociálních otázek, podpora otevřeného a inovativního myšlení učitelů, 
zvýšení motivace, odpovědnosti žáků a studentů, modernizace ICT vybavení škol, 

zlepšení materiálních, sociálních, bytových a technických podmínek pro vzdělávání žáků 
a studentů, rozvoj kariérového poradenství na všech úrovních vzdělávání, rozvoj prvků 

interdisciplinarity a znalostí v oblasti specifik romských dětí, žáků a studentů, podpora 

distančních forem vzdělávání především pro děti a žáky ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, posilování profesně orientovaného vysokoškolského vzdělávání a nabídka 

profesně zaměřených kurzů celoživotního vzdělávání, stanovení strategických priorit a 
cílů v oblasti vzdělávání aktivnější rolí škol a školských zařízení jako potenciálních 

poskytovatelů dalšího vzdělávání, prevence předsudečného vzdělávání dětí, žáků a 

studentů, pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků ve vzdělávání, podpora 
kvalitní inkluzivní nabídky formálního a neformálního vzdělávání v oblastech rozvíjející 

klíčové kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní i osobní život. 

Uvedené cíle byly konzultovány v rámci jednání se zástupci OP JAK a OPZ, MPSV a 
MŠMT a dále se zástupci zapojených v Expertním fóru k implementaci rozsudku D. H. a 

ostatní proti České republice, Platformě pro sociální bydlení prosazující dostupné a 
sociální bydlení (v této platformě jsem byl jmenován radním – nejvyšší orgán platformy, 

která sdružuje více než 100 organizací a odborníků. Dále bylo vedeno pravidelné jednání 

s více než 15 romskými a proromskými NNO a zástupci resortů (vysokými úředníky, 

náměstky, ministry). 

3) Jednání se zástupci Evropské komise a dalšími stakeholdery 

Všechny výše uvedené aktivity byly pravidelně konzultovány se zástupci Evropské 

komise a byl zahájen proces výměny informací a společných strategií k prosazení politik 

a cílů zvláště s důrazem na prosazení Strategie 2021+. 
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