
Národní kontaktní místo pro integraci Romů
~

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní 
romské platformy“

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8808



RADA VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY

 Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je stálým porad-

ním a iniciačním orgánem vlády v oblasti romské integrace. Rada 

systémově napomáhá integraci Romů do společnosti. Zabezpeču-

je součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření  

a plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních  

smluv, jimiž je ČR vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá 

vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování poli-

tiky vlády, které se týkají Romů. Činnost Rady zajišťuje Kancelář 

Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, která je organizační 

složkou Úřadu vlády ČR. Oddělení kanceláře Rady vlády pro záleži-

tosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní 

menšiny je národním kontaktním místem pro integraci Romů. 
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 Členská základna Rady je na základě parity tvořena zástupci 

důležitých ministerstev na úrovni ministrů (MPSV, MK, MMR, MŠMT, 

MV) a náměstků ministrů (MF, MZV, MZ), zástupcem Asociace kra-

jů ČR, zástupcem Svazu měst a obcí, zástupcem Kanceláře veřej-

né ochránkyně práv, ředitelkou Muzea romské kultury. Nejméně 

polovinu členů Rady tvoří zástupci romské občanské společnosti, 

kteří aktivně pracují na zlepšení postavení Romů ve společnosti  

a významně přispívají k jejich integraci.
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KANCELÁŘ RADY VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY

 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny je 

odborným pracovištěm pro otázky romské integrace v rámci vlády 

ČR a pracovištěm pro spolupráci se zástupci občanské společnosti 

v těchto otázkách. Vedle toho, že administrativně a organizačně 

zabezpečuje činnost Rady, je národním kontaktním místem pro 

integraci Romů a klíčovým aktérem vykonávajícím v rámci insti-

tucionálního nastavení státní správy ČR politiku romské integrace.

 Kancelář Rady je hlavním zpracovatelem Strategie romské 

integrace do roku 2020, která byla vládou schválena v únoru 

roku 2015. Její schválení znamenalo významný kvalitativní posun  

v oblasti integrace romské menšiny v ČR. V roce 2016 Kancelář Rady 

ve spolupráci s jednotlivými resorty a Evropskou komisí připravi-

la Metodiku pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie 

romské integrace do roku 2020. Metodika rozpracovává opatření 

přijatá ve strategii a představuje důsledné kontrolní metody (in-

dikátory), které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci 

Romů a nastavuje přezkumný mechanismus pro upravování stra- 

tegie.



NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO INTEGRACI ROMŮ

 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

je zároveň Národním kontaktním místem pro integraci Romů.  

V každém členském státě Evropské unie bylo zřízeno jedno takové 

kontaktní místo. Kontaktní místa jsou zodpovědná především za 

realizaci a monitorování národních strategií romské integrace. 

Podporují nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie a výměnu 

správných postupů sdílení dobrých praxí. 

 Romové patří k jedné z nejvíce znevýhodněných národ-

nostních a etnických skupin v Evropě, jak je patrno ze zpráv Ev-

ropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti, stanovisek Porad-

ního výboru Rámcové úmluvy na ochranu národnostních menšin 

a zpráv Expertního výboru Evropské charty regionálních či menši-

nových jazyků a dalších zpráv, jako například EU MIDIS, jež vydává 

Evropská komise.  

 Situací Romů se intenzivně zabývá Rada Evropy jako re-

gionální mezinárodní organizace (v současné době s členstvím 

47 zemí) s mandátem dosahovat větší jednoty při uskutečňování 

ideálů a zásad, které jsou společným evropským dědictvím, mezi 

něž spadá ochrana lidských práv a menšin. Klíčovým nástrojem 

pro oblast menšin je Rámcová úmluva o ochraně národnostních 

menšin (1995). V roce 2010 přijala v reakci na nucený odchod sku-

pin Romů z některých západoevropských zemí tzv. Štrasburskou 

deklaraci jako výzvu ke konsolidaci úsilí k řešení problémů Romů  



a zřídila post zvláštního reprezentanta generálního tajemníka Rady 

Evropy pro Romy. 

 V rámci Rady Evropy existuje Ad-hoc výbor expertů pro 

romské záležitosti (CAHROM), který se věnuje situaci Romů, Sin-

tů a Travellerů. V souvislosti s jeho činností přijal Výbor ministrů 

řadu tematických doporučení. Rada Evropy usiluje především  

o aktivní spoluúčast Romů na řešení záležitostí, které se jich týkají. 

Podporuje proto mediaci mezi romskými komunitami a většino-

vou populací. Za tímto účelem realizuje ve spolupráci s Evropskou 

komisí projekt ROMED a ROMACT. 

 Na úrovni Evropské unie zintenzivněly snahy o řešení situ-

ace Romů v roce 2011, kdy Evropská komise přijala první strate-

gický dokument, nazvaný „Rámec EU pro vnitrostátní strategie in-

tegrace Romů do roku 2020.“ Návazně byla v říjnu 2012 v členských 

státech vytvořena tzv. Národní kontaktní místa pro integraci Romů 

k zajištění monitorování a výměnu informací mezi členskými státy 

a Evropskou komisí. 

 Dne 9. prosince 2013 bylo jednomyslně přijato Radou EU 

„Doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů 

v členských státech“, které je vůbec prvním právním nástrojem 

na úrovni EU pro začleňování Romů. Doporučení má poskytnout 

členským státům pomoc při zvyšování účinnosti jejich opatření pro 

integraci Romů. Na základě tohoto doporučení byla zpracována 

Strategie romské integrace do roku 2020.



STRATEGIE ROMSKÉ INTEGRACE DO ROKU 2020

 

 Dne 23. 2. 2015 vláda schválila Strategii romské integrace 

do roku 2020 (dále jen „Strategie“), jejímž hlavním zpracovatelem 

byla Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, která při 

jejím zpracování intenzivně spolupracovala s romskou veřejností. 

 Schválení Strategie znamenalo významný kvalitativní posun 

v oblasti integrace romské menšiny v ČR. Strategie vytváří rámec 

pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních 

trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR v klíčových oblas-

tech kvality života (vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravot-

ní a sociální), nastartují a urychlí pozitivní změny, které povedou  

k postupnému odstranění neodůvodněných a nepřijatelných 

rozdílů mezi situací značné části Romů a většinové části populace, 

zajistí účinnou ochranu Romů před diskriminací, bezpečné soužití 

a povzbudí rozvoj romské kultury, jazyka a participaci Romů.

 Navrhovaná opatření otevírají prostor pro seberealiza-

ci Romů a jejich uplatnění při řešení záležitostí, které se romské 

menšiny významně týkají. Integrace Romů do české společnos-

ti je pro účely této strategie pojímána jako dvoustranný proces, 

probíhající jak na straně Romů, tak na straně většinové společnosti, 

jehož cílem je vytvoření celistvé a soudržné společnosti a bezkon- 

fliktního soužití. Zahrnuje nejen sociální a ekonomické začlenění 

Romů, tedy vyrovnání jejich postavení v oblastech vzdělání, 



zaměstnanosti, bydlení a zdraví, ale rovněž posílení identity Romů, 

s důrazem na oblasti, jako jsou identita, kultura, tradice a jazyk. 

Zahrnuje také posílení společného historického vědomí a paměti 

národa, vytvoření tolerantního, nexenofobního prostředí a inte-

graci romské menšiny v rovině politické. Součástí a prostředkem 

integrace je též emancipace romské menšiny, neboť jen sebe- 

vědomá menšina je schopna vytvořit zdravé vztahy jak s majori-

tou, tak s jinými minoritami.

 Strategie obsahuje konkrétní opatření včetně určení jejich 

gestora, mechanismu financování a monitorování pro následujících 

11 témat: 1) podpora Romů jako svébytné národnostní menšiny, 

podpora romského jazyka a kultury; 2) zajištění rovného přístu-

pu Romů ke kvalitnímu vzdělávání na všech úrovních; 3) zvýšení 

zaměstnanosti a ekonomických aktivit Romů; 4) zajištění rovného 

přístupu Romů k důstojnému bydlení; 5) zajištění rovného přístupu 

Romů k sociálním službám a ke zdravotní péči; 6) zajištění rovného 

zacházení s Romy a jejich ochrany před diskriminací; 7) bezpečné 

soužití; 8) podpora integrace Romů na krajské a místní úrovni, boj 

proti sociálnímu vyloučení; 9) podpora participace Romů; poznání 

podporující interetnické soužití; 10) vytvoření funkční sítě pro im-

plementaci strategie; 11) účinná mezinárodní a unijní spolupráce.
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