
Jedenáct priorit Rady vlády pro záležitosti romské menšiny  

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny schválila svým usnesením č. 12/2019 ze dne 21. října 2019 

priority Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny bude při své činnosti usilovat o: 

1. zlepšení podmínek života Romů a Romek (dále jen „Rom“), a s tím souvisejícím přijetí opatření 

ve prospěch ochrany a prevence proti diskriminaci Romů, anticiganismu, zastrašujících, 

nepřátelských, ponižujících nebo urážejících útoků v jakékoli podobě, a zvláště pak při přístupu 

k zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdraví a dalším klíčovým oblastem, jakožto i ke všem typům 

služeb a aktivní účasti na veřejném a politickém životě.  

Pro splnění této priority bude Rada vlády pro záležitosti romské menšiny prosazovat: 

a. použití definice anticiganismu, dle usnesení Evropského parlamentu z roku 2017, ve 

strategických materiálech týkajících se podpory sociálního/občanského začleňování 

a soužití Romů, zejména při výkonu státní správy, a to na horizontální a vertikální 

úrovni;  

b. účast Romů v pracovních orgánech zabývajících se problematikou romské integrace, 

které jsou zřízeny v orgánech státní správy, zejména pak v Ministerstvu práce 

a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu pro místní 

rozvoj, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu spravedlnosti 

a dalších; 

c. legislativní zakotvení funkce romských poradců v obcích s rozšířenou působností. 

2. změnu legislativy související s možností sběru etnických dat, jejichž evidence je pro Radu vlády 

pro záležitosti romské menšiny nezbytná pro:  

a. řádné hospodaření a čerpání dotací ze státního rozpočtu a z Evropských strukturálních 

a investičních fondů; 

b. zvýšení efektivity systému řízení a koordinace plánování, které souvisí s posílením 

orientace na výsledky, tzn. zejména naplňování cílů v oblastech, které mají dopad na 

život Romů v České republice;  

c. efektivní formulování a plánování politik sociálního začleňování a integrace Romů; 

d. zavedení povinného indikátoru v projektech týkajících se romské menšiny ve smyslu 

„kvalifikovaný odhad počtu Romů/příslušníků romské menšiny“. 

3. definování politických programů zaměřených na sociální začleňování a integraci Romů na 

základě srozumitelných a měřitelných cílů a indikátorů, a s tím souvisejícím definováním 

srozumitelných opatření, která budou orientovaná na měřitelné výsledky. 

4. zřízení pozice zmocněnce vlády pro romské záležitosti, včetně odborného zázemí pro jeho 

činnost a podporu, a to s cílem posílení odborného a implementačního zakotvení politik 

sociálního začleňování a integrace Romů. 

5. změnu legislativy související s možností podávat veřejné žaloby, pokud by se porušení práv 

a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo diskriminace mohlo týkat většího 

nebo neurčitého počtu osob anebo pokud by jimi mohl být vážně ohrožen veřejný zájem (dle 

zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů), zmocněncem vlády pro lidská práva a zmocněncem vlády pro romské záležitosti. 



6. podporu aktivit a kampaní zaměřených na zvyšování počtu osob hlásících se k romské 

národnostní menšině. 

7. posílení účasti Romů v pracovních orgánech zabývajících se problematikou romské integrace 

na regionální a lokální úrovni, a to zejména při komunitním plánování krajů a obcí;  

8. zachování Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování zřízeného 

Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, a to i po přesunu Odboru (Agentury) pro sociální 

začleňování na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

9. sledování a důsledné naplňování strategie romské integrace na vertikální a horizontální úrovni 

státní správy, a to včetně sledování a naplňování dalších přijatých strategických dokumentů 

a opatření na podporu sociálního začleňování a integrace Romů. V této souvislosti bude Rada 

vlády pro záležitosti romské menšiny usilovat o změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za účelem možnosti komplexnějšího sledování 

a naplňování strategie romské integrace a dalších strategických dokumentů i na úrovni obcí 

vykonávajících samostatnou působnost dle tohoto zákona.  

10. uplatňování principu desegregace a nediskriminace při schvalování všech legislativních 

i nelegislativních návrhů, a to v souladu se strategií romské integrace. 

11. důslednější řešení drogové problematiky, gamblingu a dalšího sociálně nežádoucího chování 

v sociálně vyloučených lokalitách, a zvláště pak u příslušníků romské menšiny. 

 

 


