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Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením 
Výboru OSN pro lidská práva 

 
přijatým na základě projednání Druhé periodické zprávy České republiky o plnění 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech  



 
1. Dne 25. července 2007, po projednání Druhé periodické zprávy (CCPR/C/CZE/2) o plnění 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (dále jen „Zpráva“ a „Pakt“), přijal 
Výbor pro lidská práva (dále jen „Výbor“) závěrečná doporučení (CCPR/C/CZE/CO/2). 
V nich v bodě 21. Českou republiku vyzval, aby do jednoho roku poskytla informace o 
způsobu, jakým reagovala na doporučení Výboru obsažená v odstavcích 9., 14. a 16. 
 
2. Odpověď České republiky je uvedena níže. 
 
Doporučení č. 9.: 
 
„Výbor lituje přetrvávajících hlášení o nesprávném postupu policie, především vůči Romům a 
ostatním ohroženým skupinám, a to zejména při zatýkání a zadržování, a lituje také 
skutečnosti, že Česká republika nezřídila nezávislý orgán s pravomocí přijímat a prověřovat 
veškeré stížnosti na použití nepřiměřené síly a další zneužívání pravomoci policie, jak bylo 
doporučeno v předchozích závěrečných doporučeních Výboru. Výbor poznamenává, že tato 
opomenutí by mohla de facto přispět k beztrestnosti policistů, kteří jsou zapleteni do 
porušování lidských práv. (články 2, 7, 9 a 26) 

 
Česká republika by měla přijmout rázná opatření k odstranění všech forem 
špatného 
policejního zacházení a především: 
a) zavést mechanismus na prošetřování stížností týkajících se kroků orgánů 
činných v trestním řízení, který bude zcela nezávislý na ministerstvu vnitra, jak 
bylo doporučeno Radou vlády ČR pro lidská práva v roce 2006; 
b) zahájit disciplinární a trestní řízení proti domnělým pachatelům a poskytnout 
odškodnění obětem a 
c) zajistit školení pro policejní sbor s ohledem na trestní povahu použití 
nepřiměřené síly.“ 

 
3. Ministerstvo vnitra a Policie ČR pracují na zefektivnění pro-aktivní policejní práce ve 
vztahu k menšinám. Dne 9. dubna 2008 byla přijata Strategie pro práci Policie České 
republiky ve vztahu k menšinám pro období 2008–2012,1 která je základním koncepčním 
materiálem stanovujícím zásady policejní práce ve vztahu k menšinám. Strategie navazuje na 
koncepční materiály, které v České republice existují již od roku 2003.2 Strategie prosazuje 
principy moderní policejní práce v etnicky a národnostně různorodé společnosti, přičemž 
stanovuje konkrétní cíle resortu vnitra v dané oblasti. Soustřeďuje se zejména na vzdělávání 
policistů, důsledné uplatňování antidiskriminačních postupů v policejní práci, prevenci 
kriminality v menšinových komunitách a klade také velký důraz na spolupráci policie se 
samosprávou a nevládním sektorem. Výsledkem systematické práce policie s menšinami má 
být profesionální přístup policie a policistů k příslušníkům menšin podle zásad community 
policing, maximální informovanost policie o specifikách menšin, oboustranná důvěra mezi 
policií a příslušníky menšin, úspěšný import práva a spravedlnosti do specifického prostředí 
sociálního vyloučení a v neposlední řadě příspěvek policie k integraci příslušníků menšin do 
majoritní společnosti.  

                                                 
1 Usnesením vlády České republiky č. 384. 
2 Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám, Strategie pro práci 
Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2006–2007. 
 



4. Strategie ukládá krajským správám Policie ČR zřizovat funkce styčných důstojníků pro 
práci s menšinami a jejich pracovních skupin. Toto systémové opatření si klade za cíl usnadnit 
Policii kontakt a komunikaci s menšinami a uzavřenými komunitami. Styčný důstojník je 
specializovaným pracovníkem na problematiku policejní práce ve vztahu k menšinám, plní 
úlohu zprostředkovatele mezi policií a menšinovými společenstvími, nabízí členům menšin 
pomoc při řešení konkrétních problémů, spadajících do zákonné působnosti Policie. Styčný 
důstojník také průběžně monitoruje struktury menšin v lokalitě a podílí se na prevenci a 
potírání kriminality. 
 
5. Od roku 2003 je v České republice na místní úrovni využívána služba asistenta policie pro 
práci v sociálně vyloučených lokalitách. Tato služba je druhem sociální práce usnadňujícím 
obyvatelům sociálně vyloučených lokalit kontakt a komunikaci s policií. Klienty asistentů 
policie jsou především oběti a svědci latentní kriminality (lichvy, kuplířství, distribuce drog, 
obchodu s lidmi, kriminality mládeže atd.), kterou se policii daří, z důvodu neochoty svědků a 
obětí ke spolupráci, jen velmi obtížně odhalovat. Úkolem asistenta je zlepšovat vztahy mezi 
policií a obyvateli těchto enkláv a přispívat k vytváření takových podmínek, které umožní 
lidem žijícím v prostředí sociálně vyloučených lokalit snazší přístup ke službám a pomoci ze 
strany Policie ČR. Služba asistenta policie vychází z principů tzv. community policing a je 
postavena na partnerství a úzké spolupráci Policie ČR s poskytovatelem služby, který 
asistenty policie zaměstnává.  
 
K doporučení č. 9 písm. a): 
 
7. V r. 2007 vláda vzala na vědomí „Souhrnnou zprávu o účinnosti právní úpravy vyřizování 
stížností“, připravenou Ministerstvem vnitra.  Zpráva došla k závěru, že současnou právní 
úpravu vyřizování není třeba měnit. Na jejím podkladě však byl připraven návrh metodiky 
efektivnějšího vyřizování stížností s cílem zajistit sjednocení praxe vyřizování stížností.  
 
8. V období od září 2007 do února 2008 proběhl zkušební provoz  protikorupční telefonní 
linky 199. Pilotní projekt vznikl na základě smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a 
Transparency International – Česká republika, nestátní organizací, která linku provozovala. 
Převedení provozování linky na společnost nezávislou na státu mělo za cíl dosáhnout 
účinnějšího postihu korupčního jednání ve státní správě, samosprávě i v soukromém sektoru. 
Během pilotního provozu linku využilo 727 klientů.3  
 
 
K doporučení č. 9 písm. b)  
 
9. V každém prokázaném případě protiprávního jednání příslušníka Policie ČR je vždy 
vyvozována trestní, popř. kázeňská odpovědnost. Zahájit konkrétní řízení lze až tehdy, kdy 
zjištěné skutečnosti nasvědčují, že pachatelem je konkrétní osoba. Pokud se cítí konkrétní 
osoba poškozena, byť domnělým protiprávním jednáním příslušníka nebo i zaměstnance 
Policie ČR, má možnost kdykoliv požádat Ministerstvo vnitra o odškodnění. 
 
 

                                                 
3 Jelikož naprostá většina klientů nevyužije linku pouze jednou, vyřídili operátoři linky 199 během pilotního 
období cca 1600 relevantních telefonních hovorů. Struktura oblastí, které volající shledává v jeho případě jako 
dotčené korupcí, je ustálená. Nejčastěji jde o problematiku soukromého sektoru, vlastnických práv, soudnictví, 
postupu Policie ČR a stavebních věcí. 
 



K doporučení č. 9 písm. c)  
 
10. Právní i etické aspekty služebních zákroků jsou  prioritou základní odborné přípravy, 
kterou po přijetí do služebního poměru povinně absolvují všichni policisté.4  
 
11. V souvislosti s reformou policie jsou důsledně analyzovány všechny vzdělávací programy 
Policie ČR s cílem zajistit následující:  
- systematicky podporovat výchovu výkonných policistů a služebních funkcionářů k 
zákaznickému principu, 
- analyzovat a v případě potřeby inovovat obsah školních vzdělávacích programů tak, aby při 
jejich realizaci byl preferován praktický a interaktivní přístup, 
- navrhnout systém vnější evaluace výsledků vzdělávání jehož respondenty bude i občanská 
veřejnost. 
Veškerá opatření směřují k tomu, aby policejní práce byla službou veřejnosti, založenou na 
striktním dodržování zákonných i etických norem. Dodržování těchto norem je rovněž 
součástí výcviku policistů realizovaného v rámci útvaru po celou dobu trvání služebního 
poměru.  
 
13. Dne 25. února 2008 schválila vláda návrh zákona o Policii ČR. Návrh je v současnosti 
projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Předpis nově upravuje postavení 
Inspekce ministra vnitra, je zrušena přímá personální vazba mezi ministrem vnitra a ředitelem 
Inspekce (ředitel bude nově jmenován vládou na návrh ministra vnitra po projednání 
v příslušném výboru Poslanecké sněmovny) a zároveň je zavedena kontrola ze strany 
Poslanecké sněmovny (předkládání zprávy o činnosti). Současně však Inspekce zůstává 
zařazena do rámce organizační struktury Ministerstva vnitra, aby mohla i nadále využívat 
infrastruktury resortu v oblasti informatiky, analytiky, ekonomického zajištění, technického 
servisu specializovaných útvarů či expertizních policejních pracovišť policie (např. 
odposlechy, sledování). 
 
14. Vládní návrh přináší nové prvky nezávislosti do systému prošetřování trestné činnosti 
policistů, zákon byl přesto v části týkající se kontroly policie vládou schválen jako dočasný. 
Vláda uložila ministru vnitra, ministru financí a ministru spravedlnosti předložit vládě do 31. 
prosince 2008 návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Generální inspekce 
by měla být samostatným inspekčním orgánem stojícím mimo resorty ministerstev, který by 
prošetřoval příslušníky všech bezpečnostních sborů. Takto koncipovaný orgán by mohl 
vyhovovat požadavkům transparentnosti a nezávislosti vyšetřování formulovaných v podnětu 
Rady vlády ČR pro lidská práva ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání  
příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů z roku 2006.   
 
 
Doporučení č. 14.: 
 
„Výbor vyjadřuje obavy nad tím, že umísťování do psychiatrických léčeben může vycházet z 
pouhých „příznaků duševní nemoci“. Lituje, že soudy prováděná přezkoumání přijímání do 
psychiatrických léčeben neberou dostatečný ohled na názory pacienta a že opatrovnictví je 
někdy svěřeno zmocněnci, který se s pacientem nesetkává (články 9 a 16).  
 

                                                 
4 Inovovaná základní odborná příprava bude zahájena od 1.6.2008. 
 



Česká republika by měla zajistit, aby nedocházelo k zadržování v psychiatrických 
léčebnách, které je z lékařského hlediska zbytečné, aby všechny osoby úplně nebo 
částečně zbavené právní způsobilosti byly umístěny do opatrovnictví, které 
skutečně zastupuje a hájí přání a zájmy těchto osob, a aby v každém jednotlivém 
případě byla prováděna účinná soudní kontrola legálnosti přijetí a držení těchto 
osob ve zdravotních ústavech.“ 

 
 
15. V současné době se připravuje nový zákon o zdravotních službách, který bude upravovat 
podmínky, při jejichž splnění může být osoba nedobrovolně hospitalizována, pokud: 1) jeví 
známky duševní nemoci nebo intoxikace a 2) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem 
sebe nebo své okolí. Oproti dosavadní právní úpravě  dochází ke značnému zpřísnění 
podmínky nebezpečnosti: zatímco doposud postačovalo, aby osoba ohrožovala sebe nebo své 
okolí, nová úprava vyžaduje, aby taková hrozba byla bezprostřední a závažná.  
 
16. Současná úprava řízení o vyslovení přípustnosti o převzetí do zdravotnického zařízení 
vyžaduje (detenční řízení), aby soud pacienta vždy vyslechl.  Jelikož procesní opatrovníci, 
kteří jsou ustanovováni soudem z úřední povinnosti, nemusí  svou funkci vždy plnit 
zodpovědně, Rada vlády ČR pro lidská práva v únoru 2008 přijala podnět k zajištění 
dostupnosti právní pomoci, kterým navrhuje zřídit nízkoprahové Centrum právní pomoci. 
Poskytování právní pomoci nedobrovolně hospitalizovaným pacientům by mělo být součástí 
činnosti Centra.  
 
17. Pokud se týká problematiky opatrovnictví, Česká republika připravuje v souvislosti s 
rekodifikací občanského práva přijetí zcela nové úpravy opatrovnictví. Stávající právní 
úprava, která pochází z 60. let minulého století a která je založena na koncepci tzv. 
náhradního rozhodování (substitute decision making), bude nahrazena novou právní úpravou 
založenou na principech tzv. podporovaného či asistovaného rozhodování (supported 
decision-making).   
 
 
Doporučení č. 16.: 
 
 
 „Výbor lituje, že Česká republika doposud nepřijala antidiskriminační zákon. Zůstává 
znepokojen skutečností, že navzdory přijetí příslušných programů diskriminace vůči Romům 
v praxi nadále přetrvává, a to i v oblastech práce, přístupu k zaměstnání, zdravotní péče a 
vzdělávání. Výbor je znepokojen jak diskriminací, které musí Romové čelit při přístupu k 
bydlení, tak přetrvávajícím diskriminačním vystěhováváním a pokračující existencí 
faktických „ghett“ (články 2, 26 a 27).  
 

Česká republika by měla přijmout ú činná opatření pro boj s diskriminací. Měla by 
především: 
a) přijmout jednotnou antidiskrimina ční legislativu, která bude zaručovat účinnou 
ochranu pro oběti rasové a podobné diskriminace ve všech oblastech a příslušných 
politikách a programech; 
b) poskytovat obětem diskriminace právní pomoc; 
c) zavést účinné monitorovací mechanismy a přijmout ukazatele a kritéria pro 
stanovení, zda bylo příslušných antidiskriminačních cílů dosaženo;  



d) zajistit doplňující vzdělávání pro Romy, které by je vybavilo pro vhodné 
zaměstnání a které by podporovalo pracovní příležitosti; 
e) zabránit neodůvodněnému vystěhovávání a vyloučení romské komunity v oblasti 
bydlení; 
 f) vést veřejné informační kampaně na potlačení předsudků vůči Romům.“ 

 
 
K bodům a) – c)  
 
18. Česká republika usiluje o to, aby obětem diskriminace byla zaručena ochrana 
prostřednictvím zvláštního zákona. Konkrétně se vláda České republiky zavázala ve svém 
programovém prohlášení k přijetí antidiskriminačního zákona, který má zaručit právo na 
rovné zacházení a ochranu před diskriminací v intencích směrnic Evropské unie tak, aby 
zákaz diskriminace byl účinně vymahatelný.  
 
19. Vláda ČR návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací (antidiskriminační zákon) schválila dne 11. června 2007. Ke dni zpracování 
tohoto Vyjádření byl návrh projednán oběma komorami Parlamentu ČR, které s ním vyslovily 
souhlas.  
 
20. Návrh zákona upravuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu 
rasy a etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání, víry či světového názoru. Zákaz diskriminace se uplatní v zákonem 
vyjmenovaných oblastech, a to: práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k 
povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, v oblasti pracovní a jiné závislé 
činnosti včetně odměňování, členství a činnosti v odborových organizacích, radách 
zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, členství a činnosti v profesních komorách 
včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, sociálního zabezpečení a 
sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání a přístupu ke zboží a službám, které jsou k 
dispozici veřejnosti včetně bydlení, a jejich poskytování. Zákon dále stanoví výjimky, za 
kterých je rozdílné zacházení zákonné. Zákon také stanoví nároky, jichž se mohou oběti 
diskriminace domáhat.  
 
21. Zajištěním rovného zacházení návrh pověřuje veřejného ochránce práv – ten by měl 
poskytovat obětem diskriminace pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů 
diskriminace, provádět výzkum, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám 
souvisejícím s diskriminací a zajišťovat výměnu dostupných informací s příslušnými 
evropskými subjekty.  
 
22. Ačkoliv nebyla tedy dosud oficiálně pověřena žádná instituce výkonem práva na rovné 
zacházení, oběti diskriminace mají přesto řadu nástrojů, jak se ochrany domoci, případně jak 
získat právní pomoc bezplatně, nebo za zvýhodněných podmínek.  
 
23. Ochranu před diskriminačním jednáním zajišťují v ČR obecné soudy (institut žaloby na 
ochranu osobnosti ve věcech občanskoprávních). Trestní postih jednání spojeného s rasovou 
či etnickou nesnášenlivostí je zajištěn příslušnými ustanoveními trestního řádu (zákon č. 
141/1961 Sb.) a trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.). Ochrana před různými  formami 
diskriminace zejména v rovině koncepční a formulování politik spadá do působnosti tří 
poradních orgánů vlády - Rady vlády ČR pro lidská práva, Rady vlády pro národnostní 
menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Problematika boje proti 



extremismu a rasově motivovaným trestným činům spadá do působnosti zvláštního 
meziresortního orgánu, kterým je Komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií. 
Komise je poradním orgánem ministra vnitra. 
 
24. Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem pro dodržování podmínek stanovených 
zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo 
poskytování činností spočívajících v prodeji nebo dodávání zboží a výrobků či poskytování 
služeb, včetně dodržování zákazu diskriminace. 
 
25. V oblasti zaměstnanosti vykonává kontrolní činnost na základě zákona o zaměstnanosti 
ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce a inspektoráty práce. V rámci této kontrolní 
činnosti se úřady práce zaměřují zejména na dodržování zákazu diskriminace při uplatňování 
práva na zaměstnání, tj. při přístupu k zaměstnání.  
 
26. Právní poradenství obětem diskriminace poskytuje také řada nevládních organizací. 
V právním řádu České republiky dále existují některé zákony, podle nichž mohou být oběti 
diskriminace zastupovány občanskými sdruženími. Podle občanského soudního řádu (zákon č. 
99/1963 Sb.), soudního řádu správního (zákona č. 150/2002 Sb.) a zákona o ochraně 
spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.) mohou účastníka ve věcech ochrany před diskriminací 
zastupovat sdružení vzniklá na základě zákona o sdružování občanů (zákon č. 83/1990), 
pokud k jeho činnostem uvedeným ve stanovách ochrana před diskriminací patří. Zákon o 
ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) umožňuje takovémuto sdružení podat návrh na 
zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů a 
být účastníkem takového řízení.  
 
 
K bodům d) – f)  
 
27. Pro další uplatnění na trhu práce je důležitá dosažená úroveň vzdělávání, proto je 
umožněno všem, kteří nezískali základní vzdělávání, aby si je doplnili v kurzech základního 
vzdělávání. Kurz pro získání základního vzdělání může základní škola nebo střední škola 
organizovat v denní nebo dálkové formě podle Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. V roce 2007 proběhlo v ČR celkem 35 kurzů, které navštěvovalo 344 
žáků. Kurzy pro získání základního vzdělávání odpovídají Strategii celoživotního učení, 
jejímž hlavním cílem je  navrhnout univerzální systém zhodnocení dosaženého vzdělání mimo 
vzdělávací soustavu a umožnit zájemcům o uznání tohoto vzdělání transparentním a 
objektivním způsobem ověřit jejich dovednosti a vědomosti. Smyslem je vytvořit prostředí 
motivující k účasti na dalším vzdělávání zejména pro osoby s nízkou kvalifikací, či s potřebou 
kvalifikaci rychle a efektivně změnit, zvýšit či rozšířit. 
 
28. V České republice v současné době probíhá tzv. kurikulární reforma.5 Vzdělávání je 
založeno na zásadách rovného přístupu a zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. 
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je obsaženo v rámcových vzdělávacích 
programech.  
 
29. Každoročně jsou vyhlašovány dotační programy na podporu integrace romské komunity a 
na podporu romských žáků středních škol. Například projekt „Střediska integrace menšin“ se 

                                                 
5 Kurikulární reforma zastřešuje řadu činností a projektů, od metodické podpory a dalšího vzdělávání učitelů po 
výzkumné záměry, pregraduální přípravu pedagogických pracovníků, volnočasové aktivity a projekty 
podporované státním rozpočtem a evropskými strukturálními fondy. 



zaměřuje na práci s matkami a dětmi v období předškolní výchovy, na přípravu na vstup do 
školy, specifikaci vzdělávacích potřeb při zahájení vzdělávání ve vztahu k individualitě dětí a 
v kontextu jejich kulturní odlišnosti a aktuální sociální situace. Ve vztahu k matkám se péče 
orientuje na podporu a posílení jejich výchovných a sociálních dovedností. Charakter práce 
s rodinou, s matkami, vyžaduje vedle odborných kompetencí zejména schopnost pracovníků 
středisek získávat si důvěru v komunitách, se kterými pracují. Za rok činnosti Střediska 
integrace menšin zajišťují pravidelnou skupinovou včasnou péči již ve 22 místech České 
republiky. Další, většinou jednorázové aktivity jsou zařazovány nepravidelně, zejména o 
prázdninách a poskytují tak dětem i jejich rodinám efektivní trávení volného času doplněné o 
vzdělávací prvky.  
 
30. V roce 2005 přijala vláda Koncepci projektu včasné péče o děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí (dále jen „Koncepce“). Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy dle této Koncepce:  

- koordinuje činnost jednotlivých institucí, které o děti pečují, s cílem vytvářet společné 
sociální a pedagogicko-psychologické diagnózy problémů dětí z rizikového prostředí, 
včetně prostředí znevýhodňujícího sociálně a sociokulturně, a realizovat společné 
programy a opatření, které budou působit na rodiče těchto dětí, aby převzali větší 
zodpovědnost za rozvoj svých dětí;  

- zabezpečuje programy a opatření v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, kteří působí v předškolním vzdělávání dětí ze 
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí; 

- realizuje programy a opatření zaměřené na zvýšení počtu dětí ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí, které budou absolvovat předškolní vzdělávání 
v mateřských školách nebo v přípravných třídách základní školy pro děti ze 
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí;  

- realizuje programy zaměřené na pilotní ověřování projektů včasné péče o děti ze 
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se zaměřením na vytvoření středisek včasné 
péče při mateřských nebo základních školách zřizujících přípravné třídy základní 
školy;  

- organizuje pobytové kurzy pro rodiče a děti ze sociokulturně znevýhodňujícího 
prostředí ve věku od tří let do zahájení školní docházky a prezenční dlouhodobé kurzy 
pro rodiče a děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí ve věku od tří let do 
zahájení školní docházky. 

 
31. Cílem Koncepce je zejména zvyšování počtu romských žáků v hlavním vzdělávacím 
proudu a zlepšení jejich školní úspěšnosti. Programy a opatření včasné péče mají být 
poskytovány tak, aby přispívaly ke zvyšování vývojové úrovně dítěte  a  poskytovaly 
příležitost ke společnému pobytu dětí z majoritní společnosti a dětí z odlišného socio-
kulturního prostředí. K realizaci koncepce jsou využívány například přípravné třídy základní 
školy pro děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí. Z dostupných statistických údajů 
je zřejmé, že jejich počet roste.6  

 

                                                 
6 Počet přípravných tříd základní školy ve školním roce 2007/2008 činil 164. Z toho 101 tříd bylo zřízeno na 
běžných základních školách a naopak 48 v základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V těchto přípravných třídách základní školy se vzdělávalo celkem 1 929 dětí. Ve srovnání s minulým školním 
rokem tedy došlo k výraznému vzrůstu počtu přípravných tříd a dětí zároveň. Počet přípravných tříd základní 
školy ve školním roce 2006/2007 činil 146, z toho počtu bylo 102 zřízeno na běžných základních školách, 44 
pak ve školách speciálních a vzdělávalo se v nich 1 713 dětí. 



32. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy považuje potlačování předsudků vůči 
Romům a obecně řešení sociálních problémů ve vzdělávání za jednu ze svých priorit. Proto 
byla vytvořena nová skupina pro oblast sociálních programů ve školství, která organizačně 
sjednocuje veškeré aktivity ministerstva a jím řízených organizací týkající se uvedené 
problematiky a měla by přispět ke  komplexnímu a efektivnímu řešení těchto problematik. 
 
33. Rámcové vzdělávací programy ovlivňují nejen děti, žáky a studenty, ale také jejich rodiče; 
spolupráce s rodiči a rodinami je jedním z úkolů každé školy a školského zařízení. V nemalé 
míře ovlivňuje veřejné mínění také stávající síť asistentů pedagoga pro děti se sociálním 
znevýhodněním, často z romských komunit.7  
 
34. Terénní práce klade důraz na komplexní sociální práci s klientem přímo v komunitě. 
Sociální pracovník analyzuje sociální situaci rodiny a vhodnými prostředky s využitím metod 
sociální práce přispívá k odstranění nežádoucích faktorů bránících jejich integraci do 
společnosti. Nejčastěji řeší terénní sociální pracovníci problematiku bydlení, záškoláctví, 
gamblerství, nezaměstnanosti a drogových závislostí. V oblasti zvyšování zaměstnatelnosti 
obyvatel sociálně vyloučených lokalit jsou však zatím málo úspěšní. 
 
35. Vláda České republiky vytvořila v lednu 2008 agenturu, která bude zajišťovat komplexní 
pomoc samosprávám a jejich partnerským organizacím v sociálně vyloučených romských 
lokalitách. Cílem agentury je využít příležitosti, kterou nabízí nové programovací období 
čerpání ze Strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013 a vytvořit nezbytné personální a 
institucionální zázemí pro realizaci programů a projektů, které zásadně zlepší sociálně 
ekonomické podmínky Romů, zvýší jejich životní úroveň a zlepší jejich přístup na pracovní 
trh a k hlavnímu proudu vzdělání. 
 
36. Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity se mimo jiné zaměřuje na 
bourání předsudků a stereotypů vůči romské komunitě. V návaznosti na práci Agentury pro 
předcházení sociálnímu vyloučení napomáhá při změně veřejného mínění a vytváření veřejné 
podpory při naplňování strategií eliminace sociálního vyloučení. 
 
37. Vzdělávání policistů zahrnuje informace o kulturních a náboženských specifikách 
příslušníků nejrůznějších menšinových komunit v ČR a o úloze policie v multikulturní 
společnosti. 
 
38. Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ve školním roce 2008/2009  
realizuje projekt „Policie pro všechny“, který zabezpečí studium žáků 9. tříd základních škol 
z  národnostních menšin ve vzdělávacím programu Bezpečnostně právní činnost. Hlavním 
cílem projektu je umožnit příslušníkům národnostních menšin maturitní vzdělávání v 
policejní škole Ministerstva vnitra. Absolventi z řad národnostních menšin mohou nastoupit 
(po řádném přijímacím řízení) do služebního poměru k Policii ČR. Policie díky tomuto 
projektu získá do svých řad příslušníky národnostních menšin a Střední policejní škola tak 
přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti menšin na trhu práce.8  

                                                 
7 V současné době v ČR pracuje v jednotlivých školách na všech stupních vzdělávání celkem cca 360 těchto 
asistentů pedagoga.  
8 Z 51 uchazečů projektu „Policie pro všechny“ bylo v dubnu 2008 přijato 12 uchazečů a na odvolání 6 uchazečů 
(tj. celkem 18 uchazečů, z toho ukrajinské 7, polské 2, slovenské 1, romské 4, vietnamské 1, kubánské 1, 
moldavské 1 a kazašské národnosti 1.  
 


