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Předmluva

Události roku 2007 opět potvrdily, že evropské společnosti a hlavní 

političtí představitelé musejí vytrvat v boji proti existujícím nerovnostem, rasově 

motivovaným trestným činům a společenskému vyloučení znevýhodněných členů 

společnosti. Pro Evropskou agenturu pro základní práva (FRA), která v roce 2007 

nahradila Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC), byl rok 

2007 velmi náročný. Pracovní priority agentury se soustředily na shromažďování 

a analýzu sekundárních údajů, výzkum, činnosti komunikace a spolupráce s cílem 

podpořit rozvoj účinných politik a praxe.

Dne 15. února 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 168/2007 o zřízení Agen-

tury Evropské unie pro základní práva. Agentura zahájila činnost dne 1. března 2007. 

Tento rozvoj odráží zvýšené povědomí politických činitelů o tom, jak důležité je pro 

tvorbu politik a opatření založených na důkazech shromažďovat spolehlivé údaje, 

rozvíjet robustní komparativní analýzy a provádět nadnárodní výzkum ohledně otá-

zek základních práv. Rozšiřování výzkumné práce agentury za hranice problematiky 

rasismu a s ním spojené netolerance poskytne EU nové a konsolidované informace 

o kritických problémech základních práv.

Přeměna EUMC v Agenturu pro základní práva je také příležitostí 

k zamyšlení se nad uplynulými činnostmi a k jejich rekapitulaci, neboť v roce 2007 

opět významnou měrou přispěly k tvorbě politik proti rasismu. Agentura přispěla 

ke zvýšení povědomí o existenci diskriminace a xenofobie v členských státech. Její 

zprávy umožnily určité srovnání situace v různých členských státech EU a odhalily 

trendy v zemích v průběhu několika let. Závěry a stanoviska z těchto zpráv poskytly 

podklady pro proces tvorby politik EU a informovaly Evropský parlament, Radu 

a Komisi. Občanská společnost mohla využít zjištění zpráv, aby zdůraznila existující 

nerovnosti a povzbudila reakci příslušných zúčastněných subjektů.

Práce agentury se však rovněž zaměřuje na kladné změny a zdůrazňuje 

praktická řešení mnoha problémů, o nichž se někteří lidé domnívají, že jsou neře-

šitelné. Tímto způsobem se agentura snažila ukázat politickým činitelům v EU, že 

nediskriminační politiky a opatření jsou nejen žádoucí a že jsou nejen vyžadovány 
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Anastasia Crickleyová,

předsedkyně správní rady

Constantinos Manoloupolos,

výkonný ředitel FRA

Předmluva
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směrnicemi EU, ale že jsou i proveditelné a mají praktický přínos pro společnost 

jako celek.

Hlavní výzvou Evropy do budoucna je podporovat zahrnující společnost 

na základě respektování rozmanitosti, rovnosti a základních práv pro všechny. 

Pevně věříme, že bude agentura v rámci svého nového mandátu pokračovat v práci 

EUMC a zintenzivní svou podporu Evropě, kterou můžeme všichni sdílet rovným 

dílem a na niž můžeme být hrdí.

Chtěli bychom poděkovat správní radě a pracovníkům agentury za jejich 

podporu, nasazení a významnou práci, kterou vykonávají.

Anastasia Crickleyová, 

předsedkyně správní rady

Constantinos Manoloupolos, 

výkonný ředitel FRA
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Agentura pro základní práva a její fungování

Agentura pro základní práva 
a její fungování
Zřízení agentury

Agentura Evropské unie pro základní práva1 je jednou z agentur EU, které 

byly zřízeny, aby podporovaly orgány EU a členské státy při provádění práva EU. 

Tyto agentury jsou odpovědí na žádosti o zeměpisnou decentralizaci a na potřebu 

vypořádat se s novými úkoly právní, technické nebo vědecké povahy.

Dodržování lidských práv a základních svobod je společnou hodnotou, již 

sdílejí všechny členské státy EU. Podle čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii: „Unie 

ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základ-

ních svobod podepsanou v Římě dne 4. listopadu 1950 a ta, jež vyplývají z ústavních 

tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.“

Základní práva tudíž tvoří základ EU. Jejich ochrana a podpora je hlavním 

cílem evropské integrace. Pro zachování těchto práv je k dispozici několik nástrojů. 

Jedním z nejznámějších je Listina základních práv vyhlášená hlavními představiteli 

Evropské unie v prosinci 2000, jíž se znovu potvrzují práva, která vyplývají z ústav-

ních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, dále Úmluva 

Rady Evropy o lidských právech a judikatura Evropského soudního dvora a Evrop-

ského soudu pro lidská práva. V listině se prohlašuje, že se národy Evropy rozhodly 

sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách v Evropské unii, 

která „se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svo-

body, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu“.

V prosinci 2003 se Evropská rada rozhodla rozšířit oblast působnosti 

Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie a přeměnit jej v Agenturu 

pro základní práva. Toto rozhodnutí ukončilo dlouhou rozpravu, v níž zúčastněné 

subjekty hojně vyjadřovaly svou podporu zřízení takové agentury. Na zasedání 

Evropské rady v Kolíně nad Rýnem v červnu 1999 bylo navrženo zjistit potřebu 

agentury pro lidská práva a demokracii, což byla myšlenka podporovaná i Evrop-

ským parlamentem. Po široké veřejné konzultaci2 předložila Evropská komise v čer-

venci 2005 návrh Agentury pro základní práva. Dne 15. února 2007 přijala Rada 

nařízení (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva 

v rakouské Vídni. K zahájení činnosti agentury došlo dne 1. března 2007 ve Vídni za 

účasti předsedy a místopředsedy Evropské komise, rakouského kancléře a rakous-

kého ministra zahraničních věcí, německého ministra spravedlnosti a generálního 

tajemníka Rady Evropy.

1 FRA byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 (Úř. věst. L 53/1, 22.2.2007), dále jen  

„nařízení“.

2 Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci sdělením představeným dne 25. října 2004. Dne 25. ledna 2005 

Komise v konzultaci dále pokračovala prostřednictvím veřejného slyšení, jež zahájili Franco Frattini, místo-

předseda Evropské komise, Luc Frieden, lucemburský ministr spravedlnosti, a Jean-Louis Bourlanges, před-

seda Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
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Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Evropská komise je plně 

odhodlána podporovat dodržování základních práv na úrovni EU. Zřízení Agen-

tury pro základní práva je krokem vpřed pro vybavení Evropské unie odbornými 

znalostmi, které potřebuje, aby mohla úspěšně bojovat proti diskriminaci. Věřím, 

že jakmile bude agentura plně funkční, bude pro Komisi a další orgány EU cenným 

zdrojem. Chápu agenturu jako doplněk, nikoli jako konkurenci práce vykonávané 

jinde.“

Také místopředseda Frattini vytvoření Agentury pro základní práva vřele 

přivítal: „Jestliže máme dosáhnout Evropy, na niž můžeme být všichni hrdí, musíme 

podporovat základní práva. Evropy, která je bohatě rozrůzněna, kde jsou lidé inte-

grovaní, žijí bok po boku a nerovnosti mezi pohlavími, rasami i další nerovnosti 

jsou překonány. Evropští občané toto podporují: v nedávném šetření se zjistilo, že si 

73 % z nich přeje více rozhodování o podpoře a ochraně základních práv na úrovni 

EU. Agentura pro základní práva bude jedním ze zdrojů, které toto umožní.“

Agentura pro základní práva nahrazuje Evropské středisko pro sledování 

rasismu a xenofobie. Staví na jeho práci, ale přesahuje ji. Bude mít tyto tři hlavní 

funkce: shromažďovat informace a údaje; poskytovat Evropské unii a jejím člen-

ským státům poradenství; a podporovat dialog s občanskou společností, aby se zvý-

šila informovanost veřejnosti o základních právech.

V průběhu roku 2007 se agentura připravovala na svou rozšířenou roli 

a počátkem roku 2008 přijala Rada víceletý rámec, v němž stanovila přesné oblasti 

činností agentury pro období 2007–2012, a správní rada vybrala ředitele agentury. 

V průběhu roku 2007, kdy ještě nebyl zaveden víceletý rámec, zaměřovala agentura 

svou práci na boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené netoleranci, připra-

vovala se na svou rozšířenou roli a zahajovala výzkum v oblasti diskriminace na 

základě sexuální orientace a v oblasti práv dítěte v reakci na konkrétní požadavky 

Evropského parlamentu a Evropské komise. O těchto tématech je více pojednáno 

v oddílu, který je věnován výzkumné práci.
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Úloha agentury

Cílem agentury je poskytovat příslušným orgánům a institucím Spole-

čenství a jeho členským státům při provádění práva Společenství pomoc a odborné 

znalosti o základních právech a podporovat je při činění opatření a formulování 

vhodných postupů činnosti. Za účelem dosažení tohoto cíle rozvine agentura své 

činnosti v souladu s těmito hlavními úkoly:

shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní a spolehlivé údaje;• 

rozvíjet srovnatelnost a spolehlivost údajů prostřednictvím nových metod a stan-• 

dardů;

provádět a podporovat výzkum a studium v oblasti základních práv;• 

formulovat a zveřejňovat závěry a stanoviska ohledně zvláštních témat, ať z vlast-• 

ního podnětu, nebo na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise;

podporovat dialog s občanskou společností.• 

Úkoly agentury se plní podle ročního pracovního programu, který se při-

pravuje na základě pětiletého víceletého rámce, jejž Rada přijala dne 28. února 2008 

po konzultaci s Evropským parlamentem. V souladu se základním nařízením by se 

měla agentura i nadále věnovat rasismu, xenofobii a antisemitismu coby zásadním 

prvkům pro ochranu základních práv.

FRA úzce spolupracuje s ostatními orgány a institucemi působícími jak na 

vnitrostátní, tak na evropské úrovni a dále posílí svou spolupráci s Radou Evropy. 

Navíc prostřednictvím vytvoření Platformy pro základní práva aktivně zapojí občan-

skou společnost.

Agenturu tvoří čtyři orgány:

ředitel odpovědný za každodenní řízení agentury a za přípravu a provádění roč-• 

ního pracovního programu;

správní rada odpovědná za zajišťování účinného a účelného chodu agentury, • 

za sestavování návrhu rozpočtu a ročního pracovního programu a za sledování 

jejich následného provádění;

výkonná rada, která poskytuje pomoc správní radě;• 

vědecký výbor odpovědný za vědeckou kvalitu práce agentury.• 
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Zeměpisný rozsah působnosti FRA pokrývá EU a jejích 27 členských 

států. Navíc může být otevřen pro účast kandidátských zemí v roli pozorovatelů na 

základě rozhodnutí příslušné Rady přidružení, v němž se stanoví zejména povaha, 

rozsah a způsob jejich účasti na práci agentury. Rada může na návrh Komise jed-

nomyslně rozhodnout o tom, že zemi, s níž Evropské společenství uzavřelo dohodu 

o stabilizaci a přidružení, přizve k účasti na práci agentury jako pozorovatele.
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Výzkum a shromažďování sekundárních údajů

Výzkum a shromažďování 
sekundárních údajů

Práce agentury jakožto EUMC se v minulosti soustřeďovala na rasismus 

a xenofobii. Vzhledem k tomu, že se EUMC v roce 2007 přeměnilo na FRA, jeho 

zaměření se postupně rozšiřovalo a na žádost Evropského parlamentu a Evropské 

komise pokrývá další otázky týkající se základních práv.

Hlavním úkolem agentury je shromažďovat údaje a informace na vnitro-

státní úrovni s cílem rozvinou komparativní analýzy, které vylepší pochopení feno-

ménu rasismu, xenofobie a s nimi spojené netolerance. V zásadě se toho snaží dosáh-

nout zlepšením kvality údajů a informací dostupných na úrovni Evropské unie, aby 

se podpořila tvorba informované, na důkazech založené, a tudíž účinnější politiky. 

Tyto údaje a informace tvoří základ velké části komparativního výzkumu a analýzy 

agentury. Její údaje a informace přispívají k údajům shromážděným a dostupným na 

mezinárodní úrovni a jsou prospěšné pro organizace uvnitř i vně Evropské unie.

Na základě údajů a informací, které nebyly dříve na evropské úrovni 

k dispozici, vyvinula agentura soubor znalostí. Jak zdůrazňují ostatní kapitoly této 

zprávy, údaje a informace, ale i metody použité FRA při jejich shromažďování ovliv-

nily rozvoj shromažďování údajů jinými mezinárodními organizacemi a přispěly ke 

stanovení standardů pro shromažďování údajů na národní i mezinárodní úrovni. 

FRA pokračovala v úsilí o zlepšení pokynů pro shromažďování údajů a o informo-

vání politických činitelů o jejich přínosu. Jak dokládají níže uvedené informace, 

byla FRA v roce 2007 aktivní při shromažďování údajů o etnické diskriminaci 

v oblasti zaměstnání, vzdělávání a bydlení, při sledování vývoje právních předpisů 

a při poskytování přehledu o situaci ohledně rasově motivovaných trestných činů 

a násilí. V roce 2007 byla jako nová tematická oblast zahrnuta do shromažďování 

údajů také zdravotní péče. Celkově poskytly výsledky tohoto shromažďování údajů 

Evropské unii cenný komparativní přehled a analýzu situace.

Nařízení o agentuře specifi kuje, že shromažďované sekundární údaje by 

měly být „objektivní, spolehlivé a srovnatelné“. Termín „objektivní“ značí, že by 

měly být informace shromažďovány s co největší vědeckou přísností v souladu se 

správnou praxí metodiky společenských věd. Termín „spolehlivé“ může mít více než 

jeden výklad. Například jej lze vykládat v „běžnějším“ významu, nebo v přesnějším 

významu v kontextu metodiky společenských věd. Podle běžnějšího významu se 

údaje pokládají za „spolehlivé“, jsou-li přesné a nepředstavují-li zavádějící představu 

o tom, co se snaží popisovat. V odborné literatuře metodiky společenských věd se 

však pojetí „spolehlivosti“ týká pojmu „opakovatelnosti“, jmenovitě předpokladu, že 

pokud se stejný výzkum zopakuje za stejných podmínek na jiném vzorku tazatelů, 

přinese obdobné výsledky. Agentura pochopitelně usiluje o shromažďování údajů, 

které jsou spolehlivé podle obou těchto defi nic. S cílem zajistit, že shromažďované 

sekundární údaje představují přesné podání toho, co mají popisovat, se dodavate-

lům agentury poskytují přesné a společné pokyny, aby shromažďovali požadované 

druhy údajů a poskytovali potřebné informace o kontextu, které agentuře umožní 
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posoudit platnost, spolehlivost a přiměřenost těchto údajů. O těchto pokynech se 

s dodavateli podrobně hovoří během setkání, jež zahrnují také školení. Přesnost 

a kvalitu údajů navíc pečlivě prověřují a ověřují interní odborníci a v případě nedo-

statečných interních odborných znalostí ještě externí odborníci se specializovanými 

znalostmi.

Termín „srovnatelné“ je složitější než předchozí dva termíny. Předpokládá 

se, že jednotkami, které se mají srovnávat, jsou členské státy. Agentura připravila 

o členských státech velké množství údajů, jež jsou ve smyslu popisování, analyzo-

vání a komentování podobností a rozdílů ve výskytu incidentů, politik atd. mezi 

členskými státy srovnatelné. Tyto informace jsou však zřídkakdy srovnatelné přímo, 

neboť se údaje shromažďují podle různých metodik a na základě různých právních 

defi nic. Zprávy agentury významně přispěly ke zvýšení povědomí o potřebě har-

monizovat administrativní postupy, metody shromažďování údajů a defi nice po-

užívané v jednotlivých členských státech tak, aby se ofi ciální údaje staly skutečně 

srovnatelnějšími. Tento vzkaz je každoročně šířen na seminářích a konferencích po 

celé EU i na pravidelných zasedáních s úředníky státní správy členských států a na 

parlamentních prezentacích.

Bezprostředně agentura jako součást tohoto procesu pokračovala v roce 

2007 v úzké spolupráci s orgány, jako je Eurostat, a s pracovní skupinou Komise pro 

shromažďování údajů pro měření rozsahu a dopadu diskriminace. Jedním z výsledků 

spolupráce s touto pracovní skupinou je vypracování „European Handbook on 

Equality Data“ („Evropské příručky pro údaje o rovnosti“) zveřejněné v roce 2007 

Evropskou komisí, která ve velké míře těží ze zkušeností FRA se shromažďováním 

údajů, s cílem zvýšit povědomí politických činitelů o potřebě lepších údajů.

S cílem vyvážit nedostatek srovnatelných statistických údajů na vnitro-

státní úrovni začala agentura v rámci svých lidských a fi nančních zdrojů postupně 

vytvářet a provádět čím dál ambicióznější výzkumné projekty začleňující srovnatel-

nost. Výzkum může doplnit ofi ciální statistiky a překonat mnohé problémy, které 

byly popsány výše. Výzkumné projekty mohou být navrženy tak, aby zahrnovaly cit-

livé kategorie, jako jsou „rasa“ nebo etnický původ či národnost, jež je ve stávajících 

statistikách často obtížné najít a využít. Výzkum může odhalit význam proměn-

ných, které nelze ukázat v ofi ciálních statistikách, a může poskytnout řadu důkazů 

různých typů o diskriminaci a jejích různých projevech a místech.

Výzkumné projekty agentury používají společnou vědeckou metodiku 

používanou napříč členskými státy, aby se získaly primární přímo srovnatelné 

údaje. Příklady takového výzkumu zahrnují studium chování většin vůči menšinám, 

studium zkušeností menšin s rasismem a diskriminací a probíhající velkoplošné 

šetření o zkušenostech migrantů a menšin a o jejich postoji vůči diskriminaci a pro-

následování.
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Shromažďování údajů na vnitrostátní úrovni

Od roku 2007 uzavírá agentura s různými typy organizací v členských stá-

tech smlouvy o shromažďování příslušných údajů a informací, které mají být využity 

jako podkladový materiál pro její komparativní analýzy. Tyto organizace vytvořily 

síť RAXEN, zdroj údajů a informací agentury na vnitrostátní úrovni pro otázky týka-

jící se rasismu a xenofobie. Síť RAXEN je tvořena různými organizacemi, například 

orgány pro oblast rovnosti, institucemi lidských práv, vysokoškolskými výzkum-

nými středisky a protirasistickými nevládními organizacemi. RAXEN je jedinečným 

průkopnickým úsilím o shromáždění spolehlivých sekundárních údajů a informací 

z vládních i nevládních zdrojů, a to systematicky a na základě společných pokynů. 

Národní kontaktní místa jsou vybírána prostřednictvím mezinárodního výběrového 

řízení a agentura s nimi uzavírá smlouvu o poskytování údajů a informací v růz-

ných formátech podávání zpráv v různých časových rozmezích. Úzce spolupracují 

s ostatními klíčovými aktéry na vnitrostátní úrovni, aby se zajistilo, že je shromaž-

ďování údajů komplexní. Agentura práci a činnosti RAXEN koordinuje a sleduje 

prostřednictvím setkání, školení a časté e-mailové a telefonické komunikace.

Shromažďování údajů RAXEN pokrývá zejména diskriminaci v zaměst-

nání, vzdělávání a bydlení na základě etnického původu. V roce 2007 byla připo-

jena rovněž etnická diskriminace v oblasti zdravotní péče. Zprávy na vnitrostátní 

úrovni také pokrývají vývoj ohledně antidiskriminačních právních předpisů a ofi -

ciální i neofi ciální údaje o rasově motivovaném násilí a trestných činech, zejména 

se zaměřením na antisemitismus a islamofobii. Na úrovni státní správy i občanské 

společnosti se podporuje také „správná praxe“ a pozitivní podněty pro boj proti 

rasismu.

V roce 2007 síť RAXEN agentuře pravidelně přispívala podkladovými 

materiály poskytovanými prostřednictvím různých nástrojů, jimiž jsou:

zprávy RAXEN o shromažďování údajů, jež agentura využila jako hlavní podkla-• 

dové materiály při tvorbě „Zprávy o rasismu a xenofobii v členských státech EU“ 

a Výroční zprávy za rok 2008; materiál je dále využit v databázi InfoBase;

bulletiny RAXEN, které v roce 2007 vycházely každé dva měsíce, podávající • 

zprávy o politickém pokroku, významných šetřeních a výzkumech, statistických 

údajích a další informace, přispívaly k bulletinu FRA a byly také využity k aktua-

lizaci informací v InfoBase;

ke konci roku 2007 byly vypracovány dvě doplňující zprávy o situaci týkající se • 

xenofobie a protiromského smýšlení v Itálii a Rumunsku, jež budou využity jako 

podkladový materiál pro další výzkum a analýzu.

Na základě sekundárních údajů, které se systematicky shromažďují a ana-

lyzují od roku 2000, a s cílem posoudit vývoj fenoménu rasismu a xenofobie i politik 

EU a členských států pro boj proti nim v čase vypracovala a zveřejnila agentura 

v roce 2007 souhrnnou zprávu „Trends and Developments 1997–2005: Combating 

Ethnic and Racial Discrimination and Promoting Equality in the European Union“ 
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(„Trendy a vývoj 1997–2005: boj proti etnické a rasové diskriminaci a podpora rov-

nosti v Evropské unii“). Tato publikace nabízí jedinečný a přesný přehled o vícele-

tých trendech v boji proti rasismu uvnitř EU.

Po rozšíření rozsahu působnosti agentury v roce 2007 na základní práva 

byla s cílem zlepšit schopnost FRA provádět právní analýzu a shromažďovat soudní 

údaje, včetně statistik a soudních případů, společně s týmy ve všech členských 

státech vytvořena skupina právních odborníků, zkráceně FRALEX (Fundamental 

Rights Agency Legal Experts – skupina právních odborníků Agentury pro základní 

práva), která může v krátkém čase vypracovat vysoce kvalitní právní zprávy, jež 

mají být použity jako podkladový materiál pro komparativní analýzu agentury. Byli 

určeni odborníci, s nimiž byly uzavřeny smlouvy na základě výběrového řízení pro 

všechny členské státy na vysoce kvalifi kované právní odborníky v oblasti základ-

ních práv, kteří budou agentuře poskytovat právní studie, zprávy a příslušné soudní 

údaje, jako jsou statistiky a judikatura.

Koncem roku 2007 zahájili právní odborníci přípravu své práce o stávají-

cích právních nástrojích na úrovni členských států a EU a o jejich účinnosti, pokud 

jde o homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace. Právní analýza při-

spěje k jednomu z největších probíhajících projektů agentury, jímž je komparativní 

studie situace, pokud jde o homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace 

v EU.

Zapojení kandidátských zemí: projekt RAXEN_CT

V průběhu roku 2006 uskutečnila agentura projekt RAXEN_BR fi nanco-

vaný GŘ pro rozšíření s cílem rozvinout shromažďování údajů a schopnost před-

kládat zprávy u organizací občanské společnosti v kandidátských zemích Bulharsku 

a Rumunsku. Tímto způsobem mohla agentura tyto nové členské státy EU bezpro-

středně a plně zapojit do svých činností v oblasti shromažďování údajů tím, že uza-

vřela s organizacemi smlouvy, aby působily jako národní kontaktní místa v těchto 

dvou zemích.

V průběhu roku 2007 se FRA zapojila do podobného projektu, opět fi nan-

covaného GŘ pro rozšíření. Cíle projektu RAXEN_CT jsou dva: na jedné straně 

zlepšit odborné znalosti a zkušenosti místních organizací občanské společnosti 

v Chorvatsku a Turecku ohledně shromažďování údajů a předkládání zpráv o otáz-

kách rasismu, xenofobie a s nimi spojené netolerance; na druhé straně rozvinout 

schopnosti těchto organizací prostřednictvím akcí pro zvyšování povědomí, školení 

a budování kapacit, a zlepšit porozumění politikám EU týkajícím se rasové a etnické 

diskriminace. V tomto kontextu byly v Chorvatsku a v Turecku uspořádány v roce 

2007 dvě série událostí. První z nich byly dva červnové semináře zaměřené na směr-

nici Rady 2000/43/ES (směrnice o rasové rovnosti). Záměrem bylo lépe seznámit 

občanskou společnost a státní správu obou zemí s ustanoveními směrnice a poskyt-

nout jim příležitost těžit ze zkušeností jiných zemí, které byly zapojeny do trans-

pozice a provádění tohoto právního předpisu EU. Druhá série seminářů se zamě-

řovala na shromažďování údajů v oblasti rasismu a xenofobie. Tyto semináře měly 
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za cíl podpořit schopnost místních aktérů (tj. ministerstev, výzkumných středisek, 

nevládních organizací) shromažďovat údaje a sledovat diskriminaci a její dopady 

na sociální, politické a institucionální úrovni. Akce, které byly realizovány v úzké 

spolupráci s delegacemi Komise, se ukázaly jako velmi úspěšné a zúčastnil se jich 

vysoký počet klíčových úředníků veřejné správy a dalších zúčastněných subjektů, 

především aktérů z občanské společnosti. Rovněž byl zveřejněn sborník a několik 

dalších klíčových dokumentů jak v angličtině, tak v národních jazycích.

Budoucí účast kandidátských zemí na práci agentury a s tím související 

náležitosti závisejí na rozhodnutí příslušné Rady přidružení. Toto rozhodnutí se 

v současnosti připravuje.

Provádění výzkumu a zlepšování srovnatelnosti údajů

Shromažďování sekundárních údajů trvale dokládá nedostatek srovna-

telných údajů. S cílem zlepšit srovnatelnost a vytvořit nové zdroje údajů zahájila 

agentura v roce 2007 několik výzkumných projektů, jež poskytnou původní a srov-

natelné primární údaje o rasismu a diskriminaci.

V roce 2007 byl úspěšně završen projekt probíhající v šesti členských stá-

tech ohledně zkušeností vybraných přistěhovaleckých a etnických menšin s trest-

ným pronásledováním. Na základě poučení z tohoto pilotního projektu zahájila 

agentura v roce 2007 velkoplošné šetření ohledně diskriminace a pronásledování 

napříč EU, v němž se zkoumají zkušenosti a postoje přistěhovalců a dalších men-

šin. Tento projekt má zachytit zkušenosti „zranitelných“ společenství s trestným 

pronásledováním, včetně jakýchkoli případů, jež jsou „rasově“, etnicky nebo nábo-

žensky motivované. Objektivita, spolehlivost a srovnatelnost jsou třemi klíčovými 

rysy tohoto šetření, které dodržuje metodiku International Crime Victims Surveys 

(ICVS, Mezinárodní šetření obětí trestných činů) vyvinutou v roce 1989 Organizací 

spojených národů. Hlavním cílem šetření je pokusit se zajistit, aby byly jeho výsledky 

pokud možno srovnatelné s výsledky stávajících šetření prováděných na většinovém 

obyvatelstvu (tj. ne na menšinách). Přestože výsledky šetření umožní srovnat zjiš-

tění týkající se různých skupin menšin v různých členských státech, jsou rovněž 

užitečné pro srovnání s většinovým obyvatelstvem, aby nestály odpovědi menšin 

osamoceně. Tak bude možné zjistit, v kterých členských státech se v odpovědích 

většinového a menšinového obyvatelstva vyskytují překvapivé podobnosti nebo 

rozdíly, a tudíž zdůraznit, ve kterých konkrétních členských státech je zapotřebí 

více zaměřit politické reakce. Šetření bude dokončeno do konce roku 2008 a bude 

pokrývat několik témat, včetně povědomí o právech (zejména o směrnici o rasové 

rovnosti), zkušeností s diskriminací a s případy diskriminace, obav týkajících se 

trestné činnosti obecně a násilných trestných činů a obtěžování zvláště, zkušeností 

s trestnými činy a podrobností o případech a zkušeností s vynucováním práva.
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V červnu 2007 požádal Evropský parlament agenturu3, aby vypracovala 

komparativní zprávu o situaci týkající se homofobie a diskriminace na základě sexu-

ální orientace v EU. Cílem této zprávy je pomoci Evropskému parlamentu při pro-

jednávání potřebnosti směrnice pokrývající důvody diskriminace uvedené v článku 

13 Smlouvy o ES pro všechny oblasti uvedené ve směrnici 2000/43/ES o rasové 

rovnosti, jmenovitě pro vzdělávání, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám. 

Tato zpráva bude navíc také cenným přínosem pro posouzení dopadů prováděné 

Evropskou komisí s cílem prozkoumat možnost předložení návrhu směrnice, jež by 

zahrnovala tyto oblasti. Projekt představuje shromáždění ofi ciálních a neofi ciálních 

údajů na vnitrostátní úrovni ve všech členských státech a komparativní analýzu 

na evropské úrovni pokrývající předešlé roky až do současnosti, v míře nutné pro 

dobré porozumění dotčeným otázkám. Projekt rovněž komparativně zkoumá pří-

slušné stávající právní nástroje, soudní údaje a judikaturu jak na vnitrostátní úrovni, 

tak na úrovni EU; zjištění ohledně tohoto tématu budou zveřejněna samostatně. 

V konečné zprávě budou dostupné údaje a informace sdruženy v politicky oriento-

vaném dokumentu, který rovněž zdůrazní kladná opatření a podněty jak veřejných 

orgánů, tak občanské společnosti.

Na základě žádosti Evropské komise také agentura zahájila studii o uka-

zatelích pro měření provádění, ochrany, dodržování a podpory práv dítěte v Evrop-

ské unii. Tento projekt usiluje o vyvinutí souboru ukazatelů pro pravidelné měření 

toho, jak jsou prováděna, chráněna, dodržována a podporována práva dítěte v člen-

ských státech EU. Vývoj těchto ukazatelů bude postaven na přezkumu dostupných 

zdrojů, na strukturované konzultaci s odborníky a klíčovými zúčastněnými subjekty 

a na posouzení dostupných zdrojů údajů na vnitrostátní úrovni, na úrovni EU i na 

mezinárodní úrovni, co se týče srovnatelnosti, mezer a dalších otázek.

Jako součást své působnosti v oblasti rasismu a xenofobie zahájila agen-

tura v roce 2007 tři projekty, které mají být také dokončeny a zveřejněny v roce 

2008. První projekt, „Racism and social marginalisation: potential pathways to 

violent radicalisation“ („Rasismus a sociální marginalizace: možné cesty vedoucí 

k násilné radikalizaci“), zkoumá prostřednictvím výzkumného šetření postojů zamě-

řeného na muslimskou mládež ve vybraných členských státech možné cesty vedoucí 

k násilné radikalizaci. Projekt studuje vztahy mezi rasovou diskriminací a zneužívá-

ním, sociální marginalizací a rozvojem postojů vůči násilné radikalizaci u této části 

obyvatelstva. Je prováděn v úzké spolupráci s Evropskou komisí s cílem doplnit její 

vlastní kvalitativní studii o násilné radikalizaci založenou na rozhovorech. Usiluje 

o řešení některých existujících mezer, pokud jde o provázaná témata zkušenosti 

s rasismem a diskriminací v mládí, marginalizace, sociálního vyčlenění a odcizení 

a postojů podporujících použití násilí. Druhý projekt, „Combating ethnic profi ling 

practices: good practice guide“ („Boj proti praxi etnického profi lování: příručka 

správné praxe“), usiluje o prozkoumání a zviditelnění kladných iniciativ, přede-

vším těch, které zahrnují meziagenturní partnerství, jež slouží k boji proti rasismu, 

pomoci obětem a ke zlepšení vztahů společenství s příslušnými veřejnými orgány. 

Projekt se také snaží přispět k úsilí o zlepšení spolupráce v oblasti přistěhovalectví, 

3 Podle čl. 4 odst. 1 písm. c) a d) a čl. 5 odst. 3 nařízení mohou Evropský parlament, Rada a Evropská komise 

požádat agenturu, aby, pokud tak její fi nanční a lidské zdroje dovolí, prováděla vědecký výzkum a šetření a také 

zveřejňovala závěry a stanoviska ohledně tematických oblastí, které nespadají do jejího víceletého rámce.
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hraničních a celních kontrol na úrovni EU. Projekt navíc podpoří úsilí o posílení 

rozměru lidských práv školicích iniciativ týkajících se vynucování práva, přičemž 

podpoří zejména úsilí agentury FRONTEX a EPA poskytnout odpovídající vzdě-

lání pro úředníky orgánů pro vynucování práva ohledně dodržování demokratic-

kých záruk v multietnické a rozmanité evropské společnosti. „Pilot media project“ 

(„Pilotní mediální projekt“) pak představuje další úsilí o zlepšení srovnatelnosti 

údajů. Bude zkoumat zobrazování přistěhovalců a menšin prostřednictvím analýzy 

obsahu vzorku tištěných sdělovacích prostředků ve vybraných členských státech 

a bude podrobně šetřit, jak se zachází s problematikou rozmanitosti. Projekt rovněž 

připraví příslušné vzdělávací materiály pro novináře.

Srovnatelnost údajů

Jedním z cílů výzkumné práce prováděné agenturou je zlepšit srovnatel-

nost údajů mezi členskými státy. Snaha o zlepšení srovnatelnosti může fungovat 

na různých úrovních. Zaprvé hrají komparativní zprávy (například zahájená zpráva 

o situaci ohledně homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace v EU) 

úlohu při mapování toho, jaké údaje jsou v různých členských státech dostupné, 

při odhalování mezer a vysvětlování důvodů, proč nejsou údaje srovnatelné; těží při 

tom z popisného kvalitativního materiálu, aby vysvětlily rozdílné vnitrostátní kon-

texty a jejich důsledky pro nedostatečnou srovnatelnost údajů ohledně diskriminace 

mezi členskými státy v současnosti.

Zadruhé agentura navrhuje a provádí výzkumné projekty týkající se růz-

ných hledisek rasismu a diskriminace, do nichž je srovnatelnost začleněna – např. 

využitím společné metodiky, která se používá v různých členských státech s cílem 

poskytnout srovnatelné údaje o diskriminaci. Příkladem je zahájené šetření o diskri-

minaci a pronásledování v členských státech Evropské unie, jež zkoumá zkušenosti 

přistěhovalců a dalších menšin.

Zatřetí zprávy agentury přispěly ke zvýšení povědomí o potřebě harmo-

nizovat administrativní postupy, metody shromažďování údajů a defi nice použí-

vané v jednotlivých členských státech tak, aby se ofi ciální údaje staly skutečně srov-

natelnějšími. Součástí tohoto procesu je také úzká spolupráce FRA s orgány jako 

Eurostat a s dalšími příslušnými pracovními skupinami Komise. Pracovníci agen-

tury se nadále zúčastňují zasedání pracovní skupiny Evropské komise pro shromaž-

ďování údajů pro měření rozsahu a dopadu diskriminace a referenční skupiny pro 

Evropskou příručku pro údaje o rovnosti. Výsledkem spolupráce s touto skupinou je 

vypracování „Evropské příručky pro údaje o rovnosti“4, která těží ze zkušeností FRA 

se shromažďováním údajů, s cílem zvýšit povědomí politických činitelů o potřebě 

lepších údajů.

4 European Handbook on Equality Data: Why and how to build a national knowledge base on equality and 

discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orien-

tation (Evropská příručka pro údaje o rovnosti: proč a jak budovat vnitrostátní znalostní základnu o rovnosti 

a diskriminaci na základě rasového a etnického původu, náboženství a víry, zdravotního postižení, věku a sexu-

ální orientace), Evropská komise / fi nské Ministerstvo práce, 2007.
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Rozvíjení veřejných dokumentačních zdrojů

Nařízením5 se FRA uděluje úkol zaznamenávat a šířit výsledky výzkumu 

sdělené FRA členskými státy, orgány i institucemi Unie, úřady a agenturami Spo-

lečenství a Unie, výzkumnými středisky, vnitrostátními orgány, nevládními organi-

zacemi, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, včetně příslušných orgánů 

Rady Evropy. Výsledné dokumentační činnosti se v roce 2007 zaměřily na aktuali-

zaci, další rozvoj a technické vyladění InfoBase FRA, což je rozsáhlá databáze obsa-

hující údaje a informace ze všech členských států EU ohledně etnické diskriminace 

v zaměstnání, vzdělávání a bydlení i o příslušných právních nástrojích, která posky-

tuje přehled o situaci a statistických údajích, pokud jsou k dispozici, týkajících se 

rasově motivovaných trestných činů a násilí. InfoBase také obsahuje výběr kladných 

iniciativ (výběr projektů s cílem bojovat proti diskriminaci prostřednictvím prak-

tické akce) i jedinečný soubor údajů o judikatuře (výběr významných vnitrostátních 

rozhodnutí/případů týkajících se otázek antidiskriminačního práva).

5  Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení.
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Povzbuzování účinných politik 
proti rasismu a podpora 
základních práv

Práce agentury spočívající v informování o vývoji politik se v roce 2007 

dále zaměřovala na rasismus, xenofobii a s nimi spojenou netoleranci. Přechod od 

orgánu zabývajícího se rasismem na orgán poskytující poradenství ohledně širší 

problematiky základních práv bude postupný.

Mezi nové úkoly agentury patří vytváření sítí a mechanismů spolupráce, 

které jí umožní řídit svůj politický přínos velice účinně. Uskutečnila se první dvě 

zasedání s novou skupinou národních styčných úředníků. Navíc se vyžaduje roz-

šířená spolupráce s útvary Evropské komise a posílení spolupráce s orgány Rady 

Evropy. Při spolupráci s občanskou společností a při prvních zasedáních s vnitro-

státními institucemi pro lidská práva o tématu agentury (viz níže v oddílu Činnosti 

spolupráce a zvyšování povědomí) začala FRA shromažďovat návrhy na budoucí 

politickou práci, jež bude tvořit základ témat ročního plánu práce týkající se prio-

ritních tematických oblastí.

Práce agentury na informování o vytváření politiky byla zaměřena přede-

vším na rámec Evropské unie, a zejména na Evropský parlament, Evropskou komisi 

a Výbor regionů. Výroční zpráva agentury a výsledky jejího výzkumu zdůraznily 

různé otázky týkající se směrnic o rasové rovnosti, situace komunit Romů a Travel-

lerů, muslimských komunit, rasově motivovaných trestných činů a systémů trest-

ního soudnictví, sdělovacích prostředků a témat týkajících se kulturní rozmanitosti 

a potřeby soudržnějších a koordinovanějších reakcí ze strany státních správ na vni-

trostátní úrovni. Agentura tedy sledovala tyto otázky v kontextu EU.

Agentura pokračovala ve spolupráci s Výborem regionů prostřednictvím 

sítě místních komunit. Síť místních komunit tvoří Výbor regionů a úředníci pro 

politiku z měst Aarhus (DK), Antverpy (BE), Bradford (UK), Genk (BE), Mannheim 

(DE), Nantes (FR), Sheffi  eld (UK), Rotterdam (NL) a Turín (IT). V roce 2007 se 

síť místních komunit zaměřila především na soudržnost komunity a řešení potřeb 

muslimských komunit.

Stejně jako v Evropské unii pokračovala agentura ve své práci i při zapo-

jování Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). 

Zaměřila se při tom na otázky týkající se diskriminace komunit Romů a Travel-

lerů, rasově motivovaných trestných činů a tvorby politik a na islamofobii. Účast 

agentury na meziagenturních zasedáních zajišťuje, že jsou akce a činnosti ohledně 

společných problémů koordinované, předchází se zdvojování, usiluje se o přidanou 

hodnotu a činnosti jsou soudržnější jak strategicky, tak pokud jde o stanovování 

priorit.
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Přínos práce agentury je viditelný, neboť na ni odkazují různé dokumenty 

orgánů EU a vnitrostátních státních správ, ale může také informovat o vytváření 

politiky ve stadiu vzniku. Dopad práce agentury lze v širším měřítku spatřovat 

v rozvoji shromažďování údajů sloužících při tvorbě politik vnitrostátními sprá-

vami, ve využívání údajů agentury při činění politických rozhodnutí a ve sdílení 

správné praxe a iniciativ, které agentura identifi kovala prostřednictvím svých čin-

ností pro nasměrování opatření a postupů, různými aktéry.

Spolupráce s orgány EU, členskými státy a dalšími 
zúčastněnými subjekty

Spolupráce s Evropským parlamentem (EP)

Jeden ze základních úkolů agentury se týká poskytování odborných zna-

lostí Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komisi ohledně otázek souvisejících 

s jejím mandátem. FRA se zúčastnila několika veřejných slyšení a zasedání výborů 

EP a přispěla k návrhům zpráv. Na zprávy EUMC/FRA bylo často odkazováno v pří-

slušných usneseních EP.

Agentura vypracovala písemný odborný příspěvek, který tvořil základ 

usnesení EP o provádění směrnice o rasové rovnosti (2000/43/ES). FRA poskytla pří-

slušnému zpravodaji EP informace o iniciativách pro zvyšování povědomí a o judi-

katuře týkající se směrnice. Usnesení EP odkazovalo na zjištění agentury a vyzývalo 

členské státy, aby shromažďovaly a poskytovaly FRA „relevantní, spolehlivé a srov-

natelné informace a údaje“6.

FRA rovněž poskytla písemný odborný příspěvek ke stanovisku EP k rám-

covému rozhodnutí Rady o boji s rasismem a xenofobií prostřednictvím trestního 

práva. Evropský parlament s odkazem na práci agentury přijal zprávu z vlastního 

podnětu, v níž Radu naléhavě žádá, aby dosáhla dohody ohledně navrhovaného 

rámcového rozhodnutí.7 FRA také pro související slyšení Evropského parlamentu 

poskytla jednoho z hlavních řečníků.

Agentura byla pozvána, aby prezentovala svou „Zprávu o rasismu a xeno-

fobii v členských státech EU“ na zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedl-

nost a vnitřní věci. FRA zdůraznila současné trendy a pokrok v boji proti rasismu. 

Zároveň poukázala na nutnost zvyšovat povědomí o antidiskriminačních právních 

předpisech. Zasedání bylo rovněž příležitostí pro představení členů výkonné rady 

FRA výboru, který tvoří hlavní styčný bod agentury s EP.

6 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2007 o provádění směrnice 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 

(2007/2094(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0422+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

7 Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 21. června 2007 týkající se vývoje jednání o rámcovém 

rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii (2007/2067(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
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Spolupráce s Evropskou komisí

Agentura udržovala spolupráci s Evropskou komisí především v oblas-

tech politiky týkajících se spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a nediskriminace. 

Je zapojena do práce, kterou Komise provádí ohledně komunit Romů a Travellerů, 

a do vývoje ukazatelů a měřítek na podporu rovnosti a boje proti rasové diskrimi-

naci.

Agentura vypracovala písemný příspěvek pro bílou knihu „Etnické men-

šiny na pracovním trhu – naléhavá výzva k lepšímu sociálnímu začlenění“, kterou 

Komise zveřejnila v prosinci 2007. Rovněž vypracovala písemný příspěvek ke krát-

kým zprávám o Romech pro skupinu komisařů pro základní práva. Agentura se 

zúčastnila zasedání poradní skupiny Evropské komise pro Evropský rok rovných 

příležitostí pro všechny, meziútvarové skupiny pro rasismus a xenofobii, meziútva-

rové skupiny pro Romy, skupiny odborníků pro politické potřeby údajů o trestných 

činech a trestním soudnictví – GŘ JLS, podskupiny odborníků pro politické potřeby 

údajů o obchodu s lidmi a neformální kontaktní skupiny mezivládních organizací 

a institucí pro otázky Romů, Sintů a Travellerů. Agentura také uspořádala kon-

zultační setkání s předsedou skupiny na vysoké úrovni pro sociálně znevýhodněné 

etnické menšiny.

Agentura pokračovala v práci s Evropskou komisí, v partnerství s agen-

turami Společenství v kontextu regionálních činností Euromed a účastnila se zase-

dání týkajících se sdělovacích prostředků a kulturní rozmanitosti. Zasedání nava-

zovala na konferenci „Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and 

understanding of all religions and cultures“ („Rasismus, xenofobie a sdělovací 

prostředky: směrem k respektování a chápání všech náboženství a kultur“), kterou 

společně zorganizovaly agentura, Evropská komise a rakouská vláda v květnu 2006.

Spolupráce s Radou a členskými státy

Každý členský stát jmenoval státního úředníka, který pro agenturu působí 

jako kontakt v daném členském státě (národní styčný úředník). S národními styč-

nými úředníky byla uspořádána dvě setkání, aby se dohodly náležitosti budoucí 

spolupráce. Mimo jiné mohou národní styční úředníci předkládat řediteli agentury 

stanoviska ohledně návrhu ročního pracovního programu FRA.

FRA se zúčastnila zasedání pracovní skupiny Rady EU zabývající se zále-

žitostmi OBSE a Rady Evropy v listopadu 2007. FRA, ředitel úřadu OBSE pro demo-

kratické instituce a lidská práva Christian Strohal a komisař Rady Evropy pro lidská 

práva Th omas Hammarberg byli vyzváni k diskusi o možnostech spolupráce.

Agentura spolupracovala také s předsednictvími Evropské unie, jimiž bylo 

v první polovině roku 2007 Německo a ve druhé Portugalsko. Zúčastnila se několika 

akcí předsednictví, jako například schůzky na vrcholné úrovni o rovnosti (v lednu 

2007), jež zahájila v roce 2007 Evropský rok rovných příležitostí pro všechny a kde 

byla FRA zastoupena informačním stánkem.



- 22 -

FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva

FRA byla také přizvána na zasedání Rady ve složení pro spravedlnost 

a vnitřní věci v říjnu 2007.

Spolupráce s mezivládními organizacemi

FRA staví na vztazích navázaných EUMC, a pokračuje tak ve spolupráci 

s mezivládními organizacemi aktivními v boji proti rasismu, především s Evrop-

skou komisí Rady Evropy proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI), Úřadem OBSE pro 

demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) a Úřadem vysokého komisaře OSN 

pro lidská práva (OHCHR). Mandát těchto organizací se sice liší, nicméně v boji 

proti rasismu sdílejí podobné zájmy. Od roku 2004 se konají pravidelná meziagen-

turní zasedání s cílem určit synergické účinky, předcházet zdvojování úsilí a usku-

tečňovat vzájemně se doplňující činnosti. V roce 2007 se uskutečnilo jedno takovéto 

zasedání.

Hlavní oblasti meziagenturní práce FRA se týkaly: 1) výměny informací; 

2) účasti na akcích ostatních subjektů; 3) vzájemné kontroly práce a vzájemných 

odkazů na ni; a 4) společných činností, například společného poselství pro mezi-

národní den boje proti rasové diskriminaci. V několika posledních letech pomohla 

meziagenturní spolupráce realizovat projekty a iniciativy na podporu států, které 

se zabývají trestnými činy z nenávisti nebo rasově motivovanými trestnými činy, 

tvorbou politik pro Romy a rozvíjením reakcí na konkrétní formy netolerance, jako 

jsou antisemitismus a islamofobie. Rovněž pomohla učinit pokrok ve společném 

úsilí o zdůraznění toho, jak velký význam má lépe shromažďovat údaje o rasově 

motivovaných trestných činech a rasové rovnosti.

Spolupráce s Radou Evropy

FRA je do Rady Evropy zapojena prostřednictvím spolupráce s orgány 

Rady Evropy na činnostech týkajících se lidských práv a sociální soudržnosti, 

zejména s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva, Evropskou komisí proti 

rasismu a nesnášenlivosti, sekretariátem Rámcové úmluvy o národnostních menši-

nách, divizí pro Romy a Travellery a s Výborem expertů pro otázky Romů/Cikánů 

a Travellerů (MG-S-ROM). Navíc se agentura účastní zasedání Evropského fóra pro 

Romy a Travellery pod záštitou Rady Evropy. Politické vstupy agentury se zaměřují 

na politická doporučení a zprávy vytvořené těmito orgány.

Agentura se zúčastnila strategického zasedání s vysokým komisařem 

Rady Evropy pro lidská práva. Cílem tohoto zasedání bylo stanovit hlavní problémy 

lidských práv v Evropě a zajistit, aby zaměření práce v oblasti lidských práv zůstalo 

účinné a relevantní. Agentura nadále koordinuje s vysokým komisařem své návrhy 

ohledně informací a politik tím, že poskytuje vstupy týkající se rasismu, xenofobie, 

antisemitismu a islamofobie pro návštěvy zemí a zprávy.

FRA pokračovala ve spolupráci s Evropskou komisí Rady Evropy proti 

rasismu a nesnášenlivosti tím, že přispívala k jejímu všeobecnému politickému 
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doporučení č. 10 o boji proti rasismu a rasové diskriminaci při školním vzdělávání 

a ke všeobecnému politickému doporučení č. 11 o boji proti rasismu a rasové dis-

kriminaci při tvorbě politik. Agentura poskytla údaje a informace sekretariátu Rám-

cové úmluvy o národnostních menšinách a v průběhu roku 2007 se jako pozorovatel 

účastnila zasedání Pracovní skupiny pro lidská práva v multikulturní společnosti.

Spolupráce s Organizací pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě (OBSE)

Agentura zůstala zapojena do práce OBSE ohledně tolerance a nediskri-

minace. V červnu 2007 poskytla FRA hlavního řečníka pro konferenci OBSE na 

vysoké úrovni o boji proti diskriminaci a o podpoře vzájemného respektu a porozu-

mění v Bukurešti. Přednesl prezentaci o úloze, již v boji proti zločinům z nenávisti 

hrají vynucování práva a shromažďování údajů. FRA taktéž moderovala pracovní 

skupinu občanské společnosti během setkání nevládních organizací. V říjnu 2007 

byla FRA pozvána španělským předsednictvem OBSE na její konferenci o toleranci 

a diskriminaci muslimů. Agentura zde představila zjištění své zprávy „Muslims in 

the European Union: Discrimination and Islamophobia“ („Muslimové v Evropské 

unii: diskriminace a islamofobie“) (prosinec 2006).

FRA také aktivně spolupracovala s delegacemi členských států EU při 

OBSE. Na práci agentury se často odkazuje v prohlášeních EU na konferencích 

a zasedáních OBSE. Společně s portugalskou delegací při OBSE zorganizovala FRA 

během zasedání OBSE o provádění lidské dimenze v září 2007 vedlejší akci o své 

práci a mandátu. Společně s kontaktním místem ODIHR pro problematiku Romů 

a Sintů a s divizí Rady Evropy pro Romy a Travellery také uspořádala vedlejší akci 

o „provádění politik o Romech, Sintech a Travellerech“.

Spolupráce s Organizací spojených národů (OSN)

Na pozvání delegace Evropské komise při mezinárodních organizacích 

v Ženevě přednesla FRA prezentaci o svém mandátu Mezivládní pracovní skupině 

OSN pro účinné provádění Durbanské deklarace a Akčního programu. Prezentace 

zdůrazňovala, že rasismus a xenofobie zůstanou hlavními zájmy agentury i v jejím 

rozšířeném mandátu.

V dubnu 2007 navštívil agenturu Doudou Diène, zvláštní zpravodaj OSN 

pro současné podoby rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a s nimi spojené 

netolerance. Setkání posloužilo k výměně názorů o celosvětových výzvách v oblasti 

rasismu a xenofobie. Agentura se také aktivně zapojila do práce Evropské koalice 

měst proti rasismu pořádané UNESCO a stala se členem řídící skupiny této koa-

lice.
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Politiky poskytování informací o zvláštních otázkách

Muslimské komunity

Od prosince 2000 do června 2001 probíhal projekt zaměřený na shromaž-

ďování a srovnávání přístupů měst v oblasti antidiskriminace na základě náboženství. 

Zabýval se správnou praxí, která přispěla k podpoře tolerance a rovného zacházení 

na základě náboženství v hlavních oblastech veřejného života, jako jsou zaměstnání, 

veřejné služby a vzdělávání. Doplňkovým výsledkem tohoto projektu bylo vytvoření 

sítě místních komunit mezi městy zapojenými společně s Výborem regionů. V roce 

2007 byla uspořádána série zasedání se sítěmi místních komunit, aby se vypracovala 

zpráva o příkladech místních iniciativ řešících potřeby muslimských komunit.

Město Nantes (Francie) se stalo novým členem sítě místních komunit 

a Mannheim hostil zasedání sítě místních komunit, na němž se diskutovalo o aktu-

alizaci a rozšíření informací pro novou zprávu.

Romská komunita

Zaměření FRA na práci týkající se Romů a Travellerů je dvojí: zaprvé pro-

bíhající práce týkající se romských žen a jejich přístupu ke zdravotní péči a sou-

visejícím službám, a zadruhé otázky týkající se rovného přístupu a zacházení ve 

veřejném vzdělávání s důrazem na diskriminaci a segregaci.

Práce o romských ženách pokračovala se zaměřením na činnosti týkající 

se problematiky pohlaví. FRA uspořádala s Mezinárodní sítí romských žen (IRWN) 

a se Společnou iniciativou romských žen ve Stockholmu kulatý stůl. Agentura zkou-

mala možnost rozšířit problematiku přístupu ke zdravotní péči s cílem začlenit 

situaci romských dětí do kontextu práv dítěte. FRA umožnila účast romských žen 

na mezinárodní konferenci „Amare glasura ashunde – Our voices heard: Romani 

Women’s Rights Conference“ („Amare glasura ashunde – Naslouchejte nám: kon-

ference o právech romských žen“) konané ve Stockholmu (Švédsko) ve dnech 

3.–4. prosince 2007. Konferenci společně uspořádaly FRA, Rada Evropy a švédská 

vláda se zaměřením na diskusi a výměnu správné praxe ohledně přístupu k veřejné 

zdravotní péči a boje proti obchodu s lidmi. Pro agenturu byla konference logic-

kým pokračováním publikace „Breaking the Barriers: Romani women and access to 

public health care“ („Překonávání bariér: romské ženy a přístup k veřejné zdravotní 

péči“), jež byla vyústěním společného úsilí EUMC, Rady Evropy a vysokého komi-

saře OBSE o národnostních menšinách v roce 2003.

U příležitosti zasedání OBSE o provádění lidského rozměru ve Varšavě 

uspořádala agentura s Radou Evropy a OBSE společnou akci. Tato vedlejší akce se 

zaměřovala na nutnost urychlit provádění politiky týkající se Romů. Agentura se 

rovněž zúčastnila koordinačního zasedání neformální kontaktní skupiny mezivlád-

ních organizací a institucí pro otázky Romů, Sintů a Travellerů svolaného předsed-

nictvím EU.
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Povzbuzování účinných politik proti rasismu a podpora základních práv

Další spolupráce

V reakci na požadavky svých zúčastněných subjektů zadala agentura 

smluvně vypracování tematických diskusních pojednání o diskriminaci v bydlení, 

právech dítěte a migraci a o pozitivní činnosti. Tato pojednání budou základem pro 

stanovení hlavních problémů v daných oblastech politiky nebo poslouží jako krátký 

úvod do tematiky a poskytnou odpovědi politik.
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Činnosti spolupráce 
a zvyšování povědomí

V roce 2007 se agentura zaměřila na navázání nových vztahů se svými 

zúčastněnými subjekty a na přeorientování se na poskytování poradenství a shro-

mažďování příslušných informací a návrhů o problematice základních práv, které by 

bylo možno přepracovat do činností v rámci ročního pracovního programu agen-

tury. Toho bylo zapotřebí dosáhnout, přestože ke konci roku 2007 stále ještě nebyl 

přijat víceletý rámec agentury. Významným úkolem byla příprava zřízení Platformy 

pro základní práva a agentura zahájila řadu konzultací s občanskou společností, jak 

fyzicky, tak on-line prostřednictvím svých internetových stránek. Zřízení platformy 

se plánuje na rok 2008. Agentura zahájila proces sbližování s vnitrostátními institu-

cemi pro lidská práva a s agenturami a orgány Společenství, což jsou důležité prvky 

struktury agentury.

Nejvýznamnější činnosti zvyšování povědomí byly spjaty s Evropským 

rokem rovných příležitostí pro všechny. Toto téma poskytlo agentuře příležitost, 

aby propojila hlavní prvky své práce zaměřené na mládež a zlepšila vztahy se svým 

hostitelským městem. V obou těchto prvcích spatřovala agentura také podporu cíle 

rozsáhlejší komunikace v Evropské unii, který má vést k přiblížení EU občanům 

a k dokázání důležitosti práce EU na mnohem lokálnější úrovni.

Spolupráce s občanskou společností

FRA pokračovala v posilování své spolupráce s organizacemi občanské 

společnosti. V dubnu, krátce po zahájení své činnosti, zahájila agentura řadu veřej-

ných konzultací o své spolupráci s občanskou společností. Konzultace se uskuteč-

nily od dubna do prosince. Jejich záměrem bylo získat vstupy pro přípravu vylep-

šené strategie v oblasti občanské společnosti pro agenturu obecně, a pro vytvoření 

Platformy pro základní práva zvláště.

Konzultace se prováděly různými způsoby. Hlavní částí byla otevřená 

konzultace na internetových stránkách, kde se po respondentech žádalo vyplnění 

dotazníku. Dotazník, který byl dostupný v angličtině, francouzštině a němčině, byl 

vytvořen pro shromažďování názorů a stanovisek všech zúčastněných aktérů z řad 

občanské společnosti. Konzultace byla zveřejněna na internetových stránkách FRA 

a byla ohlášena v bulletinu FRA. Dále bylo organizacím občanské společnosti, které 

jsou zahrnuty do adresáře FRA, zasláno přímé elektronické upozornění. Celkem 

bylo obdrženo 87 odpovědí. Konzultace on-line se uskutečnily při dvou příležitos-

tech: od 18. dubna do 18. května a od 3. října do 3. listopadu 2007. Všechny pří-

spěvky byly zpřístupněny na internetových stránkách FRA.

Další příspěvky ke konzultaci byly obdrženy při dvou odborných setká-

ních vybraných nevládních organizací v červnu a červenci ve Vídni a při otevřené 

konzultativní konferenci pro zúčastněné subjekty občanské společnosti v prosinci 
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v Bruselu. Cílem obou odborných setkání bylo shromáždit názory a stanoviska 

organizací na evropské úrovni, které mají spolehlivé odborné znalosti a dlouholeté 

zkušenosti při provozování sítí aktérů občanské společnosti po celé Evropě v růz-

ných oblastech základních práv.

Evropská konference u kulatého stolu

Evropská konference u kulatého stolu se uskutečnila na konci října v Lisa-

bonu a jejím hostitelem bylo portugalské předsednictví. Téma kulatého stolu bylo 

nazváno „Equal access to education and employment for youth with migrant back-

ground“ („Rovný přístup ke vzdělávání a zaměstnání pro mládež z přistěhovalec-

kého prostředí“). Tato akce svedla dohromady více než 80 zástupců občanské spo-

lečnosti, vlád, mezinárodních a evropských organizací.

Účast na akcích občanské společnosti

FRA se zúčastnila několika akcí občanské společnosti v členských státech, 

na jedné straně aby představila FRA, její mandát a její současný status, pokud jde 

o vytváření nových struktur agentury, a na druhé straně aby vyslechla názory aktérů 

občanské společnosti, pokud jde o rozvíjení možných forem spolupráce mezi FRA 

a občanskou společností.

Spolupráce s agenturami Společenství a s dalšími subjekty

Agentura dále prohloubila svou spolupráci s Evropskou nadací pro zlep-

šení životních a pracovních podmínek (Eurofound) prostřednictvím setkání, vzá-

jemných pozvánek na akce a výměny informací. Agentura ve značné míře považuje 

práci s nadací Eurofound za pilotní fázi pro rozvoj své spolupráce s dalšími agentu-

rami EU v rámci svého víceletého rámce.

FRA se zúčastnila zasedání Evropského koordinačního výboru vnitro-

státních institucí pro lidská práva v Dublinu, které hostila irská Národní komise 

pro lidská práva. Agentura tu společně se zástupci vnitrostátních institucí pro lid-

ská práva diskutovala o otázkách společného zájmu, možných oblastech spolupráce 

a o vstupech pro roční pracovní program agentury.

Zvyšování povědomí

Agentura v roce 2007 přispěla řadou činností k Evropskému roku rovných 

příležitostí pro všechny.

Ve spolupráci s městem Vídní a vídeňskou Radou pro vzdělávání uspo-

řádala akci pro zvýšení vnímavosti mladých lidí vůči cílům uvedeného Evropského 

roku. Dne 14. listopadu se ve Vídni zúčastnilo Dne rozmanitosti uspořádaného FRA 
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s heslem „chanchen=gleich“ (příležitostmi jsme si rovni) přibližně 2 000 školáků. 

Na přípravě vysoce interaktivního programu pro mladé účastníky spolupracovaly 

s FRA místní nevládní organizace a evropské instituce ve Vídni.

Jako pokračování svého zaměření na mládež zorganizovala agentura dvě 

videokonference s izraelským památníkem Jad Vašem pro mladé ve Vídni, aby jim 

poskytla přímé setkání s lidmi, kteří přežili holokaust, a aby tak zvýšila povědomí 

o univerzálním ponaučením vyplývajícím z holokaustu ve vztahu k řešení rasismu, 

antisemitismu a xenofobie dnes. Spolupráce s Jad Vašem byla jedním z výsledků 

účasti agentury na seminářích Evropské komise s Izraelem o rasismu, xenofobii 

a antisemitismu. Agentura se v roli pozorovatele připojila k International Task 

Force for Holocaust Education, Remembrance and Research (Mezinárodní pracovní 

skupina pro vzdělávání, památku a výzkum holokaustu) a pokračovala s příslušnými 

zúčastněnými subjekty v konzultacích týkajících se jejího projektu „Vzdělávání 

o základních právech v Evropské unii“. Ten bude zkoumat vzdělávání o holokaustu 

v kontextu komparativní analýzy opatření a činností pro vzdělávání o základních 

právech napříč Evropskou unií. Tento projekt bude dokončen v roce 2008.

V roce 2007 také agentura zveřejnila svou první publikaci pro zvyšování 

povědomí zaměřenou zvláště na mládež. S’cool Agenda spojuje kalendář hlav-

ních dat týkajících se problematiky rasismu a kulturní rozmanitosti s informacemi 

o rovném zacházení a diskriminaci na základě sexuální orientace, náboženství nebo 

víry, věku a zdravotního postižení. Je zaměřena na zvyšování povědomí mezi mla-

dými lidmi o rasismu, xenofobii a antisemitismu, o diskriminaci na různém základě 

a o důležitosti respektování a tolerování různých kultur a náboženství. S’cool Agenda 

byla mezi mladými lidmi v EU i mimo ni velice oblíbena, neboť bylo objednáno více 

než 10 000 výtisků.

Veřejné informace a komunikace

Zahájení činnosti Agentury pro základní práva

Velká část práce na veřejných informacích a komunikaci se soustředila 

na zahájení činnosti Agentury pro základní práva dne 1. března ve Vídni. Za pod-

pory Evropské komise a rakouské vlády byl zahajovací program pro sdělovací pro-

středky, hosty a širokou veřejnost připraven podle rozpisu. Co se týče informačních 

materiálů pro veřejnost, musela agentura zajistit, aby internetové stránky a pod-

půrné informační materiály pro veřejnost, jako jsou základní nařízení, formulář 

pro otázky a odpovědi, informační list, materiály pro sdělovací prostředky a text 

internetových stránek, byly dne 1. března k dispozici.

Equal Voices a Bulletin FRA

Equal Voices je časopis FRA o aktuálních otázkách souvisejících s jejím 

mandátem. V roce 2007 zveřejnila FRA dvě vydání: první o podobách několikaná-
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sobné diskriminace, jíž čelí ženy („Equality and discrimination through the gen-

der lens“ – „Rovnost a diskriminace optikou pohlaví“), a druhé o vlastním zahájení 

činnosti FRA. Toto druhé vydání bylo věnováno slavnostnímu otevření agentury 

a obsahovalo proslovy předsedy Komise Josého Manuela Barrosa, rakouského 

kancléře Alfreda Gusenbauera a mnoha dalších. Představilo názory Rady Evropy, 

občanské společnosti, orgánů pro rovnost a vnitrostátních institucí pro lidská práva 

ohledně možného dopady agentury.

Agentura vypracovala šest vydání Bulletinu FRA. Tento elektronický bul-

letin poskytuje ve zkratce informace o probíhající práci FRA, souvisejícím vývoji na 

úrovni EU i na mezinárodní úrovni a také aktualizaci ohledně situace v členských 

státech, pokud jde o rasismus, xenofobii a související otázky.

Práce se sdělovacími prostředky

Aby agentura sdělila výsledky své práce širší veřejnosti, vydala několik 

tiskových zpráv a odpověděla na mnoho dotazů novinářům z celé Evropy. Mnoho 

z nich se zpočátku soustředilo na zahájení činnosti agentury v březnu. Agentura 

musela prokázat, že její práce pokračuje, pokud jde o boj proti rasismu, xenofobii 

a s nimi spojenou netoleranci, i pokud jde o diskriminaci na základě sexuální ori-

entace a o práva dítěte, což požadoval jednak Evropský parlament, jednak Evrop-

ská komise. Toto se odehrávalo v atmosféře očekávání ze strany sdělovacích pro-

středků, že se agentura ujme činností v nových oblastech týkajících se základních 

práv bezprostředně po zahájení své činnosti v březnu. Tím, že agentura poskytuje 

sdělovacím prostředkům objektivní a spolehlivé informace, se snaží podporovat 

přesné zpravodajství o otázkách týkajících se jejího mandátu.

FRA dále pokračovala v podpoře evropské ceny CIVIS za integraci a kul-

turní rozmanitost pro sdělovací prostředky, která se uděluje rozhlasovým a televiz-

ním programům, jež podporují multikulturní soužití a porozumění mezi kulturami 

v EU, jako prostředek správné praxe ve sdělovacích prostředcích.

Aby měla agentura udržitelný dopad na zpravodajství ve sdělovacích 

prostředcích, podporovala dále Evropskou vysílací unii (EBU) v rozvoji souboru 

nástrojů pro kulturní rozmanitost určeného novinářům. Soubor nástrojů byl veřej-

nosti představen na konferenci evropských sdělovacích prostředků o přistěhovalec-

tví a integraci pořádané France Télévision v listopadu 2007. Bude zveřejněn počát-

kem roku 2008 a spojuje praktické prvky (kontrolní seznamy, odkazy) a rady pro 

správnou praxi, které lze používat a z nichž se lze poučit.

Internetové stránky FRA (htt p://fra.europa.eu)

V roce 2007 se internetové stránky ukázaly jako užitečné při šíření pub-

likací a zpráv vypracovaných FRA a bývalým EUMC. Internetové stránky měsíčně 

v průměru navštívilo 54 246 návštěvníků, roční počet návštěvníků činil celkem 
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650 949. V roce 2007 zaznamenaly internetové stránky FRA o 75 % vyšší návštěv-

nost než celkových 371 200 v roce 2006.

FRA zahájila v roce 2007 projekt na nové zahájení provozu svých interne-

tových stránek. Tento projekt vyústí ve významné úpravy vzhledu, vyšší funkčnost 

a přístupnost internetových stránek. Tento projekt bude pokračovat i v roce 2008.

Statistiky stažení (viz přílohy) ukazují, že i v roce 2007 budila velký zájem 

práce agentury o muslimských komunitách a islamofobii. To odráží přetrvávající 

nasazení agentury v této problematice, ať prostřednictvím jejích vlastních činností, 

nebo v partnerství s hlavními organizacemi. Výroční zpráva agentury o stavu pro-

blematiky týkající se jejího mandátu zůstává hlavním dokumentem v oblasti pově-

domí o otázkách a návrhů pro jejich řešení. Dalším významným bodem byla „S’cool 

Agenda“ FRA zaměřená na mládež – tedy pro agenturu zcela nové publikum –, jež 

byla v průběhu prvního měsíce stažena téměř 7 000krát.
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PŘÍLOHY
Struktura vedení a pracovníci

Správní rada

Správní rada agentury jako plánovací a kontrolní orgán8 přijímá roční pra-

covní program FRA v souladu s víceletým rámcem na základě návrhu předloženého 

ředitelem agentury poté, co Komise a vědecký výbor vydaly své stanovisko. Správní 

rada také přijímá rozpočet FRA, jmenuje ředitele a vědecký výbor a přijímá výroční 

zprávy. V roce 2007 zasedala správní rada jmenovaná v červnu dvakrát.

Správní radu FRA tvoří osoby s odpovídajícími zkušenostmi v řízení 

veřejných nebo soukromých organizací a navíc se znalostmi v oblasti základních 

práv. Každý členský stát jmenuje nezávislou osobu zastávající vysoce odpovědné 

místo v nezávislé vnitrostátní instituci pro lidská práva nebo v jiné veřejné nebo 

soukromé organizaci; jednu nezávislou osobu jmenuje Rada Evropy; dva zástupce 

jmenuje Komise.

Správní rada FRA ke dni 4. března 2008

Členové

Členský stát Člen/členka Náhradník/náhradnice

Belgique/België (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle

България (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva

Česká republika (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann

Danmark (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen

Deutschland (DE) Heidrun Merk Eckart Klein

Eesti (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik

Éire/Ireland (IE)
Anastasia Crickley 
(předsedkyně)

Rory O’Donnell

Ελλάδα (EL) Linos-Alexandros Sicilianos
Sophia Koukoulis-
-Spiliotopoulos

España (ES) Gema Martín Muñoz Bude jmenován/a

France (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Italia (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Κύπρος/Kıbrıs (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Latvija (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Lietuva (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 Ustanovení ĉl. 12 odst. 6 nařízení.
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Členský stát Člen/členka Náhradník/náhradnice

Luxemburg (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch

Magyarország (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Nederland (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Österreich (AT)
Hannes Tretter 
(zástupce předsedkyně)

Christian Strohal

Polska (PL) Maciej Dybowski Bude jmenován/a

Portugal (PT) Rui Pires Bude jmenován/a

România (RO) Bude jmenován/a Simina Tănăsescu

Slovenija (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc

Slovensko (SK) Beata Oláhová Bude jmenován/a

Suomi/Finland (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell

Sverige (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

United Kingdom (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Rada Evropy Guy De Vel Rudolf Bindig

Evropská komise Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Evropská komise Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Výkonná rada

Správní radě je nápomocna výkonná rada9, která v roce 2007 zasedala tři-

krát. Výkonnou radu tvoří předseda a místopředseda správní rady, dva další členové 

správní rady zvolení správní radou a jeden zástupce Komise. Člen správní rady, 

kterého jmenovala Rada Evropy, se může zasedání výkonné rady účastnit. Výkon-

nou radu svolává předseda vždy, když je třeba připravit rozhodnutí správní rady či 

poskytnout pomoc či radu řediteli.

Členové výkonné rady FRA

předsedkyně Anastasia Crickley (Irsko)

místopředseda Hannes Tretter (Rakousko)

členka – správní rada Elena Paciotti (Itálie)

člen – Rada Evropy Guy de Vel 

člen – Komise Francisco Fonseca Morillo 

člen – správní rada Ilze Brands Kehris (Lotyšsko)

9 Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení.
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Ředitel

V čele agentury stojí ředitel jmenovaný správní radou. Podle čl. 15 odst. 4 

nařízení ředitel odpovídá za:

plnění úkolů agentury, zejména za přípravu a zveřejňování zpráv agentury,  šetření • 

atd. ve spolupráci s vědeckým výborem;

přípravu a provádění ročního pracovního programu agentury;• 

všechny personální záležitosti a záležitosti spojené s běžnou administrativou;• 

plnění rozpočtu agentury;• 

zavedení účinných postupů sledování a hodnocení výsledků agentury vzhledem • 

k jejím cílům a podávání zprávy správní radě o výsledcích tohoto sledování;

spolupráci s národními styčnými úředníky;• 

spolupráci s občanskou společností, včetně koordinace Platformy pro základní • 

práva.

Ředitel je odpovědný správní radě, jejíchž zasedání se účastní, stejně jako 

zasedání výkonné rady.

Pracovníci FRA

Agentura najímá své pracovníky, na něž se vztahují služební řád úředníků 

a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, z celé EU. V roce 

2007 řídili agenturu do jmenování nového ředitele dočasná ředitelka Beate Winkle-

rová a tehdejší výkonný ředitel Constantinos Manolopoulos.

V roce 2007 nabídla agentura poprvé mladým absolventům vysokých škol 

možnost získat praktickou pracovní zkušenost v oblastech její práce prostřednic-

tvím rozsáhlého režimu placených stáží. Devět stážistů dokončilo svou stáž 31. čer-

vence 2007 a dalších devět 29. února 2008. V období březen až červenec 2008 zahá-

jilo stáž patnáct nových stážistů. Zpětná vazba jak od instruktorů, tak od stážistů 

ukazuje, že je režim velmi úspěšný.
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Ke konci roku bylo schéma řízení agentury následující:

Ředitel

Administrativa Výzkum 

a shromažďování údajů

Komunikace 

a vnější vztahy

V roce 2007 bylo v plánu pracovních míst FRA 46 dočasných pracovníků 

(DP). V průběhu roku 2007 se dvě pracovní místa uvolnila. Nábor na jedno z těchto 

míst byl dokončen v březnu 2008 a na druhé místo se očekává ukončení náboru 

ve druhé polovině roku 2008.

Vývoj počtu dočasných pracovníků

2007 2006

 prosinec leden prosinec leden

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Celkem 34 35 35 35

V roce 2007 bylo zahájeno 11 náborových řízení s cílem vytvořit rezervní 

seznamy pro smluvní pracovníky (SP). Tím se sníží počet dočasných pracovníků. 

Celkem 9 z těchto 11 náborových řízení již bylo dokončeno. Dále probíhá náborové 

řízení na pozici dočasných pracovníků.

10

10 AD: administrátor; AST: asistent.
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Rovnováha mezi muži a ženami (včetně DP a SP)

VĚK Pohlaví celkem

POHLAVÍ 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Ženy 1 15 2 1 0 19

Muži 0 9 6 5 0 20

Celkem podle věku 1 24 8 6 0 39
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Finance a účetnictví

Příjmy

Zdrojem příjmů agentury je subvence vyplácená ze souhrnného rozpočtu 

Evropského společenství. V roce 2007 činila subvence EU pro agenturu 14 000 000 

EUR. FRA obdržela v roce 2007 ještě dalších 281 093 EUR v rámci projektů PHARE 

RAXEN navíc k 483 908 EUR obdrženým již v roce 2006, aby mohla podporovat 

proces rozšíření EU.

V nadcházejících letech se fi nanční a lidské zdroje agentury postupně roz-

šíří. Předběžné fi nanční plánování Evropské komise pro FRA od roku 2007 do roku 

2012 je takovéto:

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rozpočet 

(v mil. EUR) 14 15 17 20 20 22

Výdaje

Celkové plnění přidělených fi nančních prostředků v roce 2007 (tj. fi nanč-

ních prostředků vyplacených v roce 2007 plus prostředků převedených v roce 2007) 

se v roce 2007 zvýšilo o 4 % na 98 % celkových přidělených prostředků. Dále se o 6 % 

zvýšil podíl prostředků přidělených podle hlavy III, což odráží neustálou snahu FRA 

o zlepšení plnění rozpočtu.

Plnění rozpočtu za rok 2007 (údaje v EUR)

Původní 
rozpočet*

Konečný 
rozpočet**

Vyplaceno 
v roce 
2007

Převedeno 
do roku 

2008

Procenta*** 

Hlava I (Pracovníci) 3 838 500 4 880 000 3 902 307 109 660 98,22 %

Hlava II (Budovy, 

zařízení a různé 

provozní výdaje) 751 500 2 531 000 750 233 1 586 610 98,41 %

Hlava III (Provozní 

výdaje) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54 %

Celkem 8 976 000 14 000 000 6 462 584 7 316 825 98,42 %

Projekty PHARE 

RAXEN**** - 281 093 392 295 133 784

Celkový součet 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* V podobě uvedené na počátku roku.

** V pozměněné podobě z konce roku po požadovaných přerozděleních.

*** = (vyplaceno v roce 2007 + převedeno v roce 2007) / konečný rozpočet

**** Víceleté prostředky – platby za rok 2007 jsou tvořeny částkami obdrženými v předchozích rozpočtových rocích.
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Návrh rozvahy FRA ke dni 31. prosince 2007

EUR EUR

AKTIVA 2007 2006

A. DLOUHODOBÁ AKTIVA

Nehmotná dlouhodobá aktiva 109 324 83 678

Hmotná dlouhodobá aktiva 333 108 387 745

Investice - -

Úvěry - -

Dlouhodobé předběžné financování - -

Dlouhodobé pohledávky - -

DLOUHODOBÁ AKTIVA CELKEM 442 432 471 423

B. KRÁTKODOBÁ AKTIVA

Zásoby - -

Krátkodobé předběžné financování - 70 000

Krátkodobé pohledávky 291 067 452 883

Krátkodobé investice - -

Hotovost a ekvivalenty hotovosti 8 195 805 2 287 953

SOUČASNÁ AKTIVA CELKEM 8 486 872 2 810 836

AKTIVA CELKEM 8 929 304 3 282 260

ZÁVAZKY
C. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Zaměstnanecké požitky - -

Rezervy na rizika a závazky - -

Finanční závazky - -

Ostatní dlouhodobé závazky - -

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM - -

D. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Zaměstnanecké požitky - - 

Rezervy na rizika a závazky 48 373 47 552

Finanční závazky - -

Závazky 1 588 052 1 534 837

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM 1 636 425 1 582 389

ZÁVAZKY CELKEM 1 636 425 1 582 389

E. ČISTÁ AKTIVA / ZÁVAZKY 7 292 879 1 699 871

Rezervy - -

Kumulovaný výsledek 7 292 879 1 699 871

Menšinový podíl - -

ČISTÁ AKTIVA / ZÁVAZKY CELKEM 7 292 879 1 699 871
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Publikace vydané v roce 2007

Zpráva o rasismu a xenofobii v členských státech EU

Zpráva se věnuje vývoji rasismu a xenofobie v členských státech EU v prů-

běhu roku 2006. Předkládá informace a údaje o pěti tematických oblastech: právní 

otázky, zaměstnanost, vzdělávání, bydlení a rasově motivované násilí a trestné činy. 

Podle údajů shromážděných Agenturou Evropské unie pro základní práva přetr-

vává nerovné zacházení v zaměstnání, bydlení a vzdělávání. V letech 2005 a 2006 

počet rasově motivovaných trestných činů v několika členských státech EU vzrostl. 

Přestože se objevují náznaky, že mají antidiskriminační právní předpisy EU kladný 

dopad, oběti diskriminace stále o těchto nových pravidlech nevědí. To jsou některá 

z hlavních zjištění vyplývajících ze zprávy, která byla dne 27. srpna 2007 předsta-

vena Evropskému parlamentu.

Trends and Developments 1997–2005: Combating Ethnic and Racial Discrimination 
and Promoting Equality in the European Union (Trendy a vývoj 1997–2005: boj 
proti etnické a rasové diskriminaci a podpora rovnosti v Evropské unii)

Tato publikace shrnuje a analyzuje příslušné údaje a informace shromáž-

děné sítí RAXEN od roku 2000. Poskytuje přesný přehled o víceletých trendech 

v boji proti rasismu uvnitř EU, neboť sleduje vývoj rasismu a související diskrimi-

nace v období od roku 1997 do roku 2005. Shrnuje pokrok iniciativ EU a členských 

států v boji proti těmto jevům.

Výroční zpráva za rok 2007 – činnosti FRA v roce 2007

Tato zpráva poskytuje přehled činností agentury v roce 2007.

Data collection and research activities on racism and xenophobia by the EUMC 
(2000–2006): Lessons learned for the EU Fundamental Rights Agency (Činnosti 
shromažďování údajů a výzkumu o rasismu a xenofobii EUMC (2000–2006): 
ponaučení pro Agenturu EU pro základní práva)

Tato publikace byla připravena ve světle skutečnosti, že by agentura měla 

pokračovat ve své práci týkající se rasismu a xenofobie a zároveň rozšiřovat svou působ-

nost do nových oblastí základních práv. Je tudíž vhodné kriticky zhodnotit metodiky 

používané v minulosti při shromažďování údajů a výzkumných činnostech, aby bylo 

možno popsat vývoj práce EUMC od roku 2000, kriticky zhodnotit, jak tyto techniky 

a metodiky přispěly ke směřování ke spolehlivosti a srovnatelnosti údajů, a ukázat, jak 

se lze poučit, aby se v budoucnosti metodiky shromažďování údajů vylepšily. Mělo by 

se zdůraznit, že tento dokument není strategickým dokumentem a těží pouze ze zku-

šeností EUMC. Agentura EU pro základní práva přezkoumá metodiky shromažďování 

údajů a výzkumné metodiky podle svých vlastních konkrétních potřeb.
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Immigrants and political participation: Background, theory, and empirical 
suggestions (Přistěhovalci a politická účast: souvislosti, teorie a empirické návrhy)

Tento dokument se zabývá otázkou politické účasti, co se týče přistěho-

valců. Začíná historickým přehledem a zkoumá, proč přistěhovalci hlasují, pojed-

nává o různých metodologických otázkách týkajících se politické účasti přistěho-

valců s cílem navrhnout empirická zjištění a řešení příkladů na místní praktické 

úrovni, u nichž se pravděpodobně dosáhlo zvýšení politické účasti přistěhovalců.

„Briefi ng Note on the Anti-Discrimination Directives and Diversity Management“ 
(„Krátká poznámka o antidiskriminačních směrnicích a řízení rozmanitosti“)

Tato publikace je „krátkou zprávou“ vyžádanou Výborem Evropského 

parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci. Byla prezentována v listopadu 2007 

při slyšení Evropského parlamentu o pokroku v oblasti rovných příležitostí a nedis-

kriminace v Evropské unii.

„Briefi ng Note on the Framework Decision on combating racism and xenophobia“ 
(„Krátká poznámka o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii“)

Tato publikace je „krátkou zprávou“ vyžádanou Výborem Evropského 

parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Byla představena 

v březnu 2007 na příslušném slyšení Evropského parlamentu.

Časopis „Equal Voices“

Časopis „Equal Voices“ je obvykle vydáván třikrát ročně a zahrnuje 

podrobné články a rubriky s analýzami, novým výzkumem, šetřeními, vstupy odbor-

níků a koncepcemi pro úspěšné začlenění. Kvůli omezeným lidským zdrojům zve-

řejnila agentura v roce 2007 pouze dvě čísla. Číslo 22 z prosince 2007 s názvem 

„Equality and discrimination through the gender lens“ („Rovnost a diskriminace 

optikou pohlaví“) se snažilo podat přehled o hlavních otázkách ohledně několika-

násobné diskriminace na základě rozhovoru s Louise Arbourovou, vysokou komi-

sařkou OSN pro lidská práva. Číslo 21 s názvem „EU launches new Agency for 

Fundamental Rights“ („EU zahajuje činnost Agentury pro základní práva“) vydané 

v říjnu 2007 se snažilo podat informace týkající se otevření FRA ve Vídni a její při-

dané hodnoty.

Bulletin a letáky FRA

Bulletin FRA je krátkým pohledem na současné informace týkající se 

oblastí mandátu agentury. Snaží se informovat své čtenáře o hlavním politickém 

vývoji a iniciativách souvisejících s mandátem FRA napříč členskými státy EU, 

v rámci orgánů a institucí EU a zahájených mezinárodními organizacemi a občan-
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skou společností. Bulletin FRA vychází v elektronickém formátu šestkrát ročně 

v angličtině, francouzštině a němčině. V roce 2007 vydala FRA 6 bulletinů (vydání 

č. 01/2007 – březen 2007, vydání č. 02/2007 – květen 2007, vydání č. 03/2007 – 

červenec 2007, vydání č. 04/2007 – srpen 2007, vydání č. 05/2007 – říjen 2007, 

vydání č. 06/2007 – listopad 2007). Tato vydání byla prostřednictvím e-mailu roze-

slána na jednotlivé adresy orgánů EU, mezivládních organizací, vlád členských států 

a nevládních organizací.

Veškeré publikace lze stáhnout z internetových stránek FRA www.fra.europa.eu 

nebo bezplatně objednat u FRA prostřednictvím information@FRA.europa.eu
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Události a zasedání pořádané nebo spolupořádané FRA 
v roce 2007

Leden

26. ledna  Rakouský národní kulatý stůl o rozšíření mandátu EUMC 

na Agenturu pro základní práva, Vídeň (Rakousko)

Spolupořádaný rakouskými členy správní rady EUMC 

společně s úřadem rakouského spolkového kancléře, 

Institutem Ludwiga Boltzmanna a EUMC.

Únor

28. února  27. zasedání správní rady EUMC (mimořádné valné 

shromáždění), Vídeň (Rakousko)

46. zasedání výkonné rady EUMC: Vídeň (Rakousko)

Březen

1. března 2007  Zahájení činnosti Agentury Evropské unie pro lidská práva 

(FRA), Vídeň (Rakousko)

Za podpory spolkového kancléře Rakouské republiky, 

Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní 

záležitosti Rakouské republiky a města Vídně.

1. zasedání prozatímní správní rady Agentury Evropské unie 

pro lidská práva (FRA), Vídeň (Rakousko)

Duben

16. dubna  Videokonference uspořádaná ve spolupráci s Jad Vašem, 

Vídeň (Rakousko)

19.–20. dubna  Zasedání národních kontaktních míst RAXEN 2007, Vídeň 

(Rakousko)

Květen

11. května  1. zasedání pracovní skupiny pro prozatímní správní radu 

FRA, Vídeň (Rakousko)

30. května  2. zasedání pracovní skupiny pro prozatímní správní radu 

FRA, Vídeň (Rakousko)

Červen

11.–12. června  Seminář o směrnici o rasové rovnosti: „Promoting 

awareness of Community rules against racial 

discrimination“ („Podpora informovanosti o pravidlech 

Společenství proti rasové diskriminaci“), Záhřeb (Chorvatsko)
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25.–26. června  Seminář o směrnici o rasové rovnosti: „Promoting 

awareness of Community rules against racial 

discrimination“ („Podpora informovanosti o pravidlech 

Společenství proti rasové diskriminaci“), Istanbul (Turecko)

25. června  3. zasedání pracovní skupiny pro prozatímní správní radu 

FRA, Vídeň (Rakousko)

Červenec

12.–13. července  První zasedání správní rady FRA, Vídeň (Rakousko)

16.–17. července  Zasedání národních styčných úředníků FRA, Vídeň 

(Rakousko)

Září

21. září  1. zasedání výkonné rady FRA, Vídeň (Rakousko)

26. září  Zasedání OBSE o provádění lidského rozměru – 

„Implementation of policies on Roma, Sinti and 

Travellers“ („Provádění politik o Romech, Sintech 

a Travellerech“), Varšava (Polsko)

Společná vedlejší akce kontaktního bodu OBSE ODIHR pro 

problematiku Romů a Sintů, Agentury EU pro základní práva 

a divize Rady Evropy pro Romy a Travellery.

27.–28. září  Kulatý stůl FRA se sítí místních komunit, Mannheim 

(Německo)

Říjen

15.–16. října  Zasedání národních styčných úředníků FRA, Vídeň 

(Rakousko)

22. října  2. zasedání výkonné rady FRA, Vídeň (Rakousko)

22.–23. října  2. zasedání správní rady FRA, Vídeň (Rakousko)

29.–30. října  Evropská konference FRA u kulatého stolu 2007, Lisabon 

(Portugalsko)

Rovný přístup ke vzdělávání a zaměstnání pro mládež 

z přistěhovaleckého prostředí.

Listopad

14. listopadu  Den rozmanitosti FRA (Tag der Vielfalt), Vídeň (Rakousko)
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Prosinec

10.–11. prosince  Konzultativní konference FRA pro zúčastněné subjekty 

občanské společnosti ohledně vytvoření Platformy pro 

základní práva, Brusel (Belgie)

Panelové i plenární diskuse vnitrostátních, celoevropských 

a mezinárodních organizací občanské společnosti. Zpětná 

vazba z konference byla začleněna do zprávy o konzultacích 

v roce 2007 o vytvoření Platformy pro lidská práva a obecněji 

o spolupráci mezi agenturou a občanskou společností. 

Akce a setkání, jichž se FRA zúčastnila v roce 2007

Duben 

8. dubna Mezinárodní den Romů

Květen

10. května Konference: CIVIS-Preisveleihung 2007, Berlín (Německo)

Listopad

28.–29. listopadu  Konference: „Towards a European Strategy against 

Violence in Sport“ („Směrem k evropské strategii proti 

násilí ve sportu“), Brusel (Belgie)

Prosinec

2. prosince  Kulatý stůl FRA se sítěmi romských žen, Stockholm 

(Švédsko)

3.–4. prosince  „Amare glasura ashunde – Our voices heard: Romani 

Women’s Rights Conference“ („Amare glasura ashunde – 

Naslouchejte nám: konference o právech romských žen“), 

Stockholm (Švédsko)
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Nejčastěji stahované publikace FRA v roce 2007

Název Zveřejněno Počet stažení

Muslimové v Evropské unii: diskriminace a islamofobie prosinec 06 154 454

Zpráva o rasismu a xenofobii v členských státech EU srpen 07 150 178

Výroční zpráva za rok 2006 – 2. část listopad 06 90 605

Vnímání diskriminace a islamofobie: hlasy členů muslimských 
komunit v Evropské unii

prosinec 06 27 294

Romové a Travelleři ve veřejných vzdělávacích systémech květen 06 20 334

Kulturní rozmanitost a začleňování do zaměstnání srpen 05 17 993

Dopad bombových útoků v Londýně dne 7. července 2005 na 
muslimské komunity v EU

listopad 05 17 768

Migranti, menšiny a vzdělávání leden 05 17 594

Trendy a vývoj 1997–2005: boj proti etnické a rasové diskriminaci 
a podpora rovnosti v Evropské unii

červenec 07 16 711

Souhrnný přehled situace v Evropské unii 2001–2005
květen 06, 
aktualizováno 
prosinec 06

12 503

Zkušenosti migrantů s rasismem a diskriminací v EU květen 06 8 610

Leták s programem říjen 07 8 529

Postoj většin k menšinám (zprávy 1–4) březen 05 7 563

Výroční zpráva za rok 2005 – shrnutí listopad 05 7 509

Výroční zpráva za rok 2007 – činnosti FRA v roce 2007 červenec 07 7 062

Equal Voices červen 05 6 755

S’Cool Agenda listopad 07 6 741

Migranti, menšiny a bydlení leden 06 5 107

Výroční zpráva za rok 2005 – 2. část listopad 05 4 933

Boj proti antisemitismu a islamofobii: spojování komunit 
(Evropská zasedání u kulatého stolu), kulatý stůl 3

leden 05 4 393

Migranti, menšiny a zaměstnání listopad 03 4 084

Rasově motivované násilí v 15 členských státech EU červen 06 4 046

Migranti, menšiny a právní předpisy květen 02 2 257

Pracovní defi nice AS březen 05 1 902

Výroční zpráva za rok 2006 – shrnutí listopad 06 1 649

Projevy antisemitismu v EU 2002–2003 leden 05 1 277

Postoj většin k menšinám – shrnutí březen 05 865

Politiky proti rasově motivovaným trestným činům a násilí 
(září 2005)

září 05 305
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Mnoho informací o Agentuře Evropské unie pro základní práva je k dispozici na internetu. 

Lze je získat prostřednictvím internetových stránek FRA (http://fra.europa.eu).

Jak získat publikace EU

Publikace na prodej:

• prostřednictvím EU Bookshopu (http://bookshop.europa.eu);

• u vašeho knihkupce – uveďte název, vydavatele a/nebo číslo ISBN;

•  obraťte se přímo na některého z našich obchodních zástupců. Jejich kontaktní 
údaje najdete na http://bookshop.europa.eu nebo je získáte zasláním faxu na číslo 
+352 2929-42758.

Bezplatné publikace:

• prostřednictvím EU Bookshopu (http://bookshop.europa.eu);

•  na zastoupeních nebo delegacích Evropské komise. Jejich kontaktní údaje najdete 
na http://ec.europa.eu/ nebo je získáte zasláním faxu na číslo +352 2929-42758.
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